
O E G ©
A vo z DA REGIÃO

UM SENHOR JORNAL
www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •

LENÇÓIS PAULISTA, QUINTA-FEIRA, 1° DE AGOSTO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.163 R$ 1,00

Quadrilha aterroriza Areiópolis
Três caixas de bancos diferentes foram detonados; bandidos ainda trocaram tiros com a polícia, dispararam em viatura e assaltaram loja <351
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LENÇÓ IS

PM prende três 
por receptação
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Ontem, por volta das 16h30, a 
Polícia Militar de Lençóis Paulista 
deteve duas mulheres e um homem 
acusados de comercialização de 
produtos furtados. Com eles, a PM 
encontrou vários pares de tênis que 
foram subtraídos de uma loja do 
Centro na semana passada. RASTRO DE GUERRA - Após passagem de bando armado pela cidade, agências bancárias e estabelecimentos comerciais ficaram em destroços e com um enorme prejuízo

VISITA  A M A N H Ã

Alckmin abre Agrifam e deve anunciar creche para o Ibaté
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ © ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOREBI

MST ocupa 
fazenda Santo 
Henrique de novo

Na manhã de ontem, cerca de 
300 integrantes do MST (Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) 
ocuparam a fazenda Santo Henrique, 
em Borebi, que pertence à empresa 
Cutrale. Essa não é a primeira vez que 
o local é ocupado este ano para rein- 
vidicar assentamento rural. A empresa 
conseguiu nova liminar para reintegra
ção de posse imediata, expedida na 2  ̂
Vara do Fórum de Lençóis Paulista.

TERCEIRA  COLUNA

Apae vai à Câmara 
mostrar projeto ©
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O CASEIRA -
iversas atrações 

(de subexistência; 
etanole cachaça 

para pequenas 
propriedades

A GU DO S

Jardim Europa 
ganha Centro 
de Saúde

Na terça-feira, o prefeito Everton 
Octaviani inaugurou um centro de 
tratamento odontológico e médico da 
família no Jardim Europa, a segun
da inaugurada em menos de uma 
semana. No sábado 27, foi entregue 
o Centro Integrado de Saúde da Vila 
Honorina. O centro contará com espe
cialistas em fisioterapia, médicos gine
cologistas, cardiologistas, dermatolo- 
gistas, nutricionistas e dentistas.

FU N CIO N A LISM O  

ASP anuncia convênio 
com universidade

SAUDE

Gagueira deve 
ser tratada 
ainda na infância

Repetir uma sílaba várias ve
zes ou até mesmo uma palavra 
pode ser sinal de que a criança 
tem distúrbio de linguagem. A 
disfluência, também chamada 
de gagueira, geralmente começa 
após os três anos de idade e, mui
tas vezes, está ligada a problemas 
psicológicos. Ainda na infância é 
fundamental diagnosticar e tratar 
o distúrbio para evitar traumas na 
vida adulta. Para a fonoaudióloga 
Vanessa Monteiro Ramos, o empe
nho dos familiares e da escola du
rante a terapia é necessário para 
conseguir bons resultados. Em 
muitos casos, a ajuda de psicólogo 
faz parte do tratamento. ©
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Sol o dia todo sem 
nuvens no céu. N oite 
de tem po aberto ainda 

. è . o n o p sem nuvens.
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SEXTA-FEIRA, 02/08
A lto  Sol com algumas 
nuvens. Não chove.
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C&T
Google cria pendrive 
que conecta a TV à 
internet
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★  H omem do Ano 
ThiagoTrecenti

★ M ulher do A no 
Sara Palma Andreoli

★  Personalidade do A no 
Prefeita Bel Lorenzetti 

(Lençóis Paulista)

★ R esponsabilidade 
SÓCIO-AMBIENTAL 
Projeto Água Brasil ★

★  D estaque E special 
Grupo Frigol
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★ D estaque Especial 
Simone Dalben (Adefilp)

★  D estaque 
Cibele Luz (Yes)

★ D estaque Empresarial 
Tecnocana

★ P arceiro do M unicípio 
Governo Geraldo Alckmin

★ E sportista do A no 
Ana Paula Zillo

★ S olidariedade 
Corpo de Bombeiros

★  Jovem Empreendedor 
Henrique Langona Tagliatela  
e Mariana Cacciolari Rocha

★  Jovem Empreendedor
Renato Elias Simioni

★ A ção E ducacional 
Escola Sesi Lençóis

★ A ção Social 
Unimed

★ A ção Cultural 
Rafael Castro

ASSOCIAÇÃO RURAL 
DE LENÇÓIS PAULISIA IGI

Ii' A FORÇA DA NOSSA REGIÃO G r a f f i ^ r V E ir iu ja -a

★ C omunicação 
TV TEM 10 anos

★ P ersonalidade Política 
Prefeito Everton Octaviani 

(Agudos)

★ P ersonalidade Política 
Prefeito João Cury (Botucatu)

★ D estaque 
Companhia da Construção 

(Edifício Orígenes Lessa)

★ d  estaque 
Facilpa 35 anos
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ASP formaliza convênios para cursos de 
graduação, pós-graduação e extensão da FIB

A Associação dos Servi
dores Públicos ASP acaba de 
formalizar um convênio junto 
a FIB (Faculdades Integradas 
de Bauru), para a concessão 
de descontos nas mensalida
des dos cursos de graduação, 
pós-graduação e extensão 
para os servidores associados 
e seus dependentes.

A FIB tem como missão 
formar profissionais poli- 
valentes, com visão inte
grada das diversas funções 
na empresa, aliada a uma 
base sólida e humanística 
que permitirá o profissional 
acompanhar as profundas 
e constantes mudanças de 
mercado e tomar decisões

FOTOS: DIVULGAÇÃO

NOVIDADE -  ASP formaliza 
convênio com Faculda
des Integradas de Bauru; 
associados e dependentes 
terão desconto em gradução, 
pós-graduação e extensão

racionais e éticas.
A instituição tem como 

diferencial, a qualidade 
das aulas, ministradas por 
docentes altamente qua
lificados; e uma estrutura 
moderna, com laboratórios 
e espaços coletivos de dis
cussão e ação, o que torna 
transparente a relação entre 
a teoria e prática, a forma e 
o conteúdo, o saber e o fazer.

No mês de agosto, a ASP realiza sorteio para os pais servidores
Em comemoração ao Dia 

dos Pais, a ASP realiza um 
sorteio aberto a todos os 
servidores associados. Para 
participar os associados, pre
cisam a pergunta “Por que

seu pai é um herói?”
As frases devem ser en

viadas para o e-mail marke- 
ting@asplp.com.br, ou por 
meio do preenchimento do 
cupom abaixo e entregue na

sede administrativa da ASP 
na rua César Giacomini, 241, 
Vila Santa Cecília. Além da 
frase, os participantes de
vem enviar o nome comple
to, telefone para contato e

e-mail.
O sorteio será realizado 

no dia 8 de agosto às 11hs, na 
sede administrativa da ASP. 
Os participantes vão concor
rer aos seguintes brindes:

1 vale compras no valor de 
R$ 100 na MCA Calçados, 1 
kit de perfumes e cremes da 
Lácqua Di Fiori, 1 faca para 
churrasco exclusiva da Auto 
Escola Pegasus e 5 lasanhas

da Pizzaria Santa Gula.
Participe de mais essa 

promoção da ASP. Lembre
-se de enviar a resposta junto 
com seu nome completo, te
lefone e e-mail para contato.

Pesqueiro do Recanto do Café 
recebe 300 unidades de peixe

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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S U P ER  PRORlOOÍiO

OPÇÃO -  Pesqueiro do Recanto do Café recebeu mais 300 peixes, incluindo a novidade Catfish

Para os associados que 
apreciam pescaria, tran 
quilidade e ótima infra- 
estrutura, a dica é o lago 
do Recanto do Café, que 
nesta semana, recebeu 300 
unidades de peixe (150 de 
tilápia e 150 de catfish).

Para a pesca esportiva, 
a taxa é de R$ 5. Os as
sociados também podem 
escolher a opção Pesca e 
Pague.

O pesqueiro também 
atende as pessoas sem 
vínculo com a Prefeitura 
mediante o pagamento de 
uma taxa de R$ 5 para a 
entrada e mais R$ 5 para 
a pesca. Vale lem brar que 
apenas o pesqueiro está 
disponível para os não 
associados. Os demais es
paços estão disponíveis 
apenas para os servidores 
associados. É preciso fazer 
agendam ento antecipado 
para a utilização das de
pendências do grêmio.

Mais informações po
dem ser obtidas pelo tele
fone 14 3264 8998 ou pes
soalmente no escritório da 
ASP, rua César Giacomini, 
241, vila Santa Cecília.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Colegas servidores

A Revista ASP chega 
mais uma vez, com várias 
novidades, promoções e di
cas para você presentear seu 
pai com bom gosto, qualida
de, ótimos preços, sem com
prometer seu orçamento por 
meio do Cartão ASP.

Ao receber seu exem
plar da Revista ASP, confira 
todas as promoções, dicas 
e produtos oferecidos pelas 
empresas que são convenia- 
das ao cartão ASP. São vá
rias sugestões de presentes 
para os pais, e também para 
toda a família.

A Revista ASP também 
faz sua homenagem ao Dia 
dos Pais, por meio de um en
saio fotográfico coordenado 
pelo publicitário Flávio Ro
cha. Vale a pena conferir!

Para os apreciadores do 
Truco, o Grêmio ASP vai 
sediar uma das etapas do 
Campeonato de Truco no 
dia 1° de Setembro, a partir 
das 9h. Fique atento e par
ticipe do torneio promovido 
pela Diretoria de Esportes e

Recreação. Lembramos que 
após a realização de todas 
as etapas, serão definidos 
os representantes de Len
çóis Paulista para o Campe
onato que será promovido 
pela Delegacia Regional de 
Esportes.

Nesta edição, você con
fere também algumas fotos 
do encerramento dos Jogos 
do SESI e Jogos da Indústria 
e Comércio (JOCI), realiza
do entre os meses de abril 
e julho, e as fotos da Festa 
Junina realizada no Grêmio 
ASP e que recebeu mais de 
duas mil pessoas.

Boa leitura e um grande abraço! 
Jonadabe José de Souza 
Presidente da ASP

PAR/I «"'fl
***®rkeling@asplp.com*l*'̂

PARTICIPE E CONCORRA:
1 kR de cremes e perfumes da Lacqua Di Fiori, 5 lasanhas da pizzaria 

Santa Gula, 1 faca p/ churrasco da Auto Escolo Pegasus e 
1 vale-compras de R$ 100,00 na MCA Calçados

RUA CÉSAR GIACOMINI, 241 - VILA SANTA CECÍUA Associação dos Servidores 
T í l  Públicos de lençóis Paulisto

http://www.aspLp.com.br
mailto:marke-ting@asplp.com.br
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Opinião C
FRA SE
• "Todo ano procuramos apresentar alguma 
novidade na Agrifam", disse Braz Albertini, presidente 
da Fetaesp (Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado de São Paulo), que realiza a Agrifam

PARA PEN SA R
• "Não adianta dizer: "Estamos fazendo 
o melhor que podemos". Temos que 
conseguir o que quer que seja necessário.."

Winston Churchill

///////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^

A importância da agricultura fam iliar
jCmeça amanhã, em Lençóis Paulista, a 
10® Agrifam (Feira da Agricultura Fami

l iar). Uma das feiras mais importantes dc 
Estadc de Sãc Paulc na área agrícola -  e a mais 
importante, sem dúvida, na agricultura familiar 
-  prcmete girar negócios e também orientar 
prcdutcres para que consigam tcrnar susten
táveis seus negócios. A feira tem fcrte caráter 
de prestação de serviços -  ccm a presença de 
uma unidade dc Pcupa Tempc vcltadc para c 

agricultor -  e palestras scbre a área.
A feira é fundamental, pcrque uma 

eccncmia fcrte nãc se faz apenas de in
dústrias, serviços e ccmércic, mas tam

bém da agricultura, base para tcdcs cs 
cutrcs segmentcs. Ainda mais nesta 
regiãc, cuja base da eccncmia é c se- 
tcr sucrcalcccleirc. Da cana-de-açúcar 

nasce a riqueza da regiãc. Mas nãc 
apenas ela. Empresas - ccmc Lwarcel e 

Duratex - têm sua base na plantação 
de eucalipto. A laranja é cutra área ccm

grandes áreas de cultura e explcraçãc agrícola.
Mas além dessas grandes culturas -  que 

sãc importantes, sem dúvida -, é precisc lan
çar um clhar também para cs pequencs agri
cultores da regiãc. Aqueles que, mesmc em 
pequenas pcrções de terra, plantam feijãc, 
batata, mandicca, abóbcra, banana, amen
doim, hortaliças de um mcdc geral, entre cu- 
tras. Sãc essas culturas que cclabcram ccm a 
alimentaçãc e facilitam ac acessc a prcdutcs 
diretamente dc campc, sem intermediários.

Feiras ccmc esta ajudam a informar pcr
que muitas vezes nãc faltam apenas pro
gramas de incentivo pcr parte dc gcvernc, 
mas infcrmaçãc de ccmc ter acessc a eles. 
Existem inúmeras linhas de financiamento 
para implementos, mas c problema ainda 
ccntinua sendc ajuda e assesscria técnica. 
Para c públicc em geral, a Agrifam será uma 
cpcrtunidade das pesscas que vivem na 
área urbana ter ccntatc ccm equipamentos 
e curiosidades da área rural.
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Círculo corrupto
Fernando Darcie________________
é empresário e publicitário.

0 deputado é acusadc de participar de 
um esquema de desvic verbas da saú
de, c que contribuiu para c hospital da

quela cidade estar acs frangalhcs. Mas, nesse 
hospital, nãc falta só estrutura: c médicc pica 
c cartãc e vai embcra. Daí c paciente, que es
tava ccm gripe, vai para casa sem ser atendi
do. Mas nãc tem problema: há um tempc, ele 
arrumcu uma licença médica de seis meses 
e "enccstcu nc INSS", mesmc estandc ccm a 
saúde perfeita. A gripe passcu e a licença, que 
conseguiu graças ac seu vizinhc, um peritc dc 
INSS, que lhe "ajudcu" em trcca de um celular 
ncvinhc de última geraçãc, sãc verdadeiras 
férias prolongadas a serem usufruídas.

O celular acima mencicnadc fci ccmpra- 
dc nc Paraguai, entrcu nc Brasil atravessan- 
dc a frcnteira nc meic de mais um mcnte de 
muambas que um funcionário da alfândega 
fingiu que nãc viu e fci vendidc pcr um ca
melô que, também, nãc recolheu impcstc 
algum scbre a venda.

O sujeitc vircu camelô pcrque estava 
desempregado e nãc tinha mais c que fa
zer. Ou venderia ccisas na rua cu passaria 
fcme. Jamais roubaria; diferente dc que fez 
um trcmbadinha que pegcu um punhadc 
de pen-drives de cima da banca dc camelô 
e fci trccar pcr crack ccm um traficante ali 
pertc. Esse traficante é c rei das redondezas, 
e ninguém c inccmcda: ccm c dinheiro e as 
mercadorias das vendas, conseguiu ccmprar 
seu scssegc. Nenhum policial c abcrda cu c 
impede de traficar.

O pclicial que recebe, tcda semana, c 
subcrnc dc tráficc, acaba de atender a mais 
uma cccrrência: uma agência bancária, de 
um bancc que ccbra tarifas e i o %  de jurcs 
ac mês de velhinhcs analfabetcs que sacam 
suas apcsentadcrias, acaba de ser depredada 
pcr um "grupc de vândalcs mascaradcs" du
rante uma manifestação. Mal sabia c guarda 
que, na verdade, esses vândalcs eram pes- 
scas ligadas à própria pclícia, e depredaram c 
bancc para justificar uma repressãc rápida e 
uma desmcralizaçãc dc prctestc.

Um jcvem que gritava "sem violência" e 
tirava fctcs da manifestaçãc para cclccar na 
internet acabcu sendc detidc, injustamen
te, durante c quebra-quebra. Scbrcu para 
ele, lcgc ele, tãc hcnestc. Felizmente, após 
algumas hcras e muita discussãc, c jcvem 
fci scltc e vcltcu para casa, cnde assistiu a 
repercussãc das manifestações ncs jcrnais 
dc mundc tcdc em um dcs muitcs canais 
gringcs da sua "TV a gatc". Lcgc adormeceu.

Nc meic da madrugada c rapaz accrdcu 
ccm a bexiga cheia. A TV ainda estava ligada, 
um programa religicsc estava sendc trans
mitido, e um pastcr pedia dcações para c 
"prcjetc de Deus" enquantc mcstrava a falta 
de estrutura e as desgraças nas vidas de m c- 
radcres de uma favela. O pastcr-apresenta- 
dcr, dcnc dc canal de televisão e de cutrcs 
veículos de comunicação, também é deputa- 
dc, e nãc vai pcder ir para sua casa na praia 
esse final de semana. O mctivc? Tem que 
conversar ccm seu advcgadc, pcis está sen
dc investigado pelc seu envolvimento em 
um esquema de desvic de verbas da saúde.

Vcltamcs, enfim, ac inícic
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Surpreende seu esposo
Marcos Aparecido de Toledo
é advcgadc, empresário e teólcgc.

Casamento é bcm quandc existe respon
sabilidade mútua. Numa série de seis ar
tigos ncminadcs de "surpreenda sua es

posa", fcrnecemcs algumas dicas acs maridcs 
de ccmc agradá-las. Agcra a responsabilidade 
é delas em surpreender seus espcscs, já que c 
cbjetivc é c de sempre melhorar a vida a dcis. 
Engana-se aquele que pensa que hcmem é 
autcssuficiente e nãc precisa de ajuda, nem 
tampcucc se sente fragilizado. Esse mitc já 
há muitc caiu pcr terra. A verdade é que tcdc 
ser humanc, num cu ncutrc mcmentc da vida 
precisa de ajuda. Ccnta-ncs uma lenda que na 
Grécia havia um guerreiro imbatível de ncme 
Aquiles, pcis era invulnerável em tcdc c seu 
ccrpc, ccm exceçãc dc seu calcanhar. Assim 
é tcdc hcmem que vive a "inccrpcrar" esse 
"semi-deus" da mitclcgia grega. É nessa hcra 
que deve surgir a figura da espcsa, que pela 
sabedcria de Deus aprcuve desccbrir cs pcn- 
tcs vulneráveis dc espcsc. Exatamente pcr 
cnde ele em seu quase imperceptível pedidc 
de scccrrc, grita: "apciai-me, querida". Uma 
pergunta deve ser feita: "quandc nãc fci pcs- 
sível ajudar física e emccicnalmente seu ma- 
ridc, vccê ccstuma crar pcr ele e cs proble
mas que c angustiam, na busca de scluçãc?". 
Pcsicicncu-se ccmc mulher de craçãc, fcrça e 
disciplina de mcdc a agradar seu maridc em

meic às circunstâncias impcrtunas, indesejá
veis e adversas em que vccê e seu casamento 
talvez se encontrem? Uma maneira muitc bca 
e eficaz é a de caminharem juntcs, crandc. 
Enquantc caminham, pense nas necessidades 
e responsabilidades que pesam scbre seu ma- 
ridc. A intercessãc da espcsa é muitc impcr- 
tante pcrque Deus vê c quantc se preocupa 
ccm c companheiro, quem escolheu dentre 
tcdcs cs hcmens para compartilhar cs dias 
de sua vida. Espcsa dedicada percebe c que 
pesa nc ccraçãc dc maridc, e passa a ajudá- 
-lc, inclusive ccm craçãc de súplicas. Nãc há 
segredc algum, c mais difícil é detectar c pro
blema que está a inculcar c maridc, aliás, Deus 
lhes deu cs sentidcs mais apuradcs. Casc 
nãc tenha c ccstume de caminharem juntcs, 
ccnvide-c para uma caminhada ac ar livre e 
em lugar pitcrescc, enquantc issc prccure su
plicar ccm ele e para ele tcdc c tempc. Se c 
seu maridc é dc tipc que mcrre, mas nãc abre 
c jcgc, aqui vai uma dica: "após a caminhada 
cu c passeic, relaxem juntcs numa banheira 
quente, nãc sendc pcssível scb uma lcnga 
chuveirada, massageandc lentamente seus 
cmbrcs e ccstas, sutil e sabiamente arranque 
c que c aflige", sabedcra que a Bíblia diz: "A 
sua craçãc fci cuvida, pcis chegcu até a santa 
habitação de Deus..." (zCr. 30:27). A lógica en
sina a tcdcs: mencs problema, mais saúde nc 
matrimônio, lembrando que vccê e ele é uma 
só carne.
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Apae apresenta aos vereadores 
campanha Fazendo a Diferença

Membrcs da diretoria da Apae (Asscciaçãc de Pais e Amigcs dcs Excep
cionais) de Lençóis Paulista estiveram na sessãc de segunda-feira 29. Fcram 
apresentar acs parlamentares a campanha Fazendc a Diferença, um prcjetc 
que tem ccmc parceiros c SAAE (Serviçc Autôncmc de Água e Esgctc), grupc 
Lwart e Planeta Viável. Durante alguns minutcs fcram apresentados vídecs 
que serãc veiculados em diversos meics de comunicação. Várics vereadores 
utilizaram a tribuna para elcgiar c trabalho feitc pela entidade na cidade.

rOTO: MÁRCIO MOREIRA/O TCO

Crédito
Cagarete ccnvidcu 

a diretcria da Apae a 
apresentar a campa
nha Fazendc a Diferen
ça na sessãc de segun
da-feira; vereadores 
elogiaram trabalho da 
entidade

Carona
Mesmc ficandc clarc que a 

campanha fci apresentada na Câ
mara a ccnvite de André Pacccla 
Sassc (PSDB), c Cagarete, alguns 
parlamentares tentaram se aprc- 
veitar da situaçãc e falar que c atc 
mcstrava que c parlamentc lençc- 
ense recupercu c prestígic perdidc 
em legislaturas passadas.

Divergência
Durante a sessãc de segunda

-feira 29, Aíltcn Tipó Laurindc e An- 
derscn Pradc de Lima (ambcs dc 
PV) mostraram opiniões diferentes 
scbre um mesmc prcjetc de lei 
ccmplementar.

Tudo igual
A matéria trata da criaçãc dc 

cargc de Agente de Ações Scciais. 
Em ccntrapartida, c mesmc prcjetc 
extingue cutrc cargc, c de Assessor 
de Medicina dc Trabalhc. Pcrtantc, 
assim ccmc ccnsta na justificativa, 
nãc haveria impactc orçamentário.

Iguais, mas diferentes
Tipó fci c únicc vereador con

trário ac prcjetc, que estava em 
segunda vctaçãc. Pradc vctcu a 
favcr, c que nãc agradcu m uitc ^c 
companheiro de partidc. Há algum 
tempc, a dupla verde diverge em 
alguns assuntos.

Sem fundo
Ainda scbre a dupla verde,

Tipó e Pradc sãc autcres de 11 
prcjetcs de lei que dãc denc- 
minaçãc a Pcçcs Tubulares Prc- 
fundcs em lccais diferentes da 
cidade. Em tcdcs cs cascs, as hc- 
menagens sãc justas.

Em nome de...
Há quem diga que cs verea

dores estãc adctandc um siste
ma de trabalho revolucionário. 
Alguns eleitcres disseram que, 
daqui a algum tempc, bueircs, 
sargetões e canteiros de ruas 
também serãc ncmeadcs.

Quem será?
Já que c assuntc é denomi

nação, cs lençcenses vivem a 
expectativa da inauguraçãc dc 
Palácic de Vidrc e, consequente
mente, quem será c "scrtudc" a 
ter seu ncme estampado na pla
ca de descerramentc dc prédic. 
Uma ccisa é certa: c ncme será 
indicado pelc presidente.

FORÇA
Emerson Carrit Ccneglian 

(PSDB) e Cagarete fizeram al
gumas indicações na sessãc de 
segunda-feira. Entre elas, cs tu- 
cancs indicaram que a Prefeitura 
crie as disciplinas de educaçãc fí
sica e arte para aluncs dc primei- 
rc ac quintc ancs. Para Emerscn, 
seria impcrtante que as crianças 
tivessem ccntatc ccm essas ma
térias desde cedc.
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Cidades LENÇÓIS MOSTRA SUA DANÇA
Hoje tem apresentação do Grupo Aire Flamenco 
da Casa da Cultura e do Grupo Street Star a partir 
das 19h30 na Concha Acústica, de graça. Amanhã 
o espetáculo fica por conta do Estúdio Corpus e 
Academia Passo a Passo, também a partir das 19h30.

n
PROJETO TRANSFORMAÇÃO
O prédio Mário Rosa, no Jardim Bo- 

cayuva, que abriga o Projeto 'Transfor
mação', começou a receber na semana 
passada novo mobiliário, entre eles 
móveis de escritório na sala de coor
denação, cozinha, armários no depósi
to e carteiras e cadeiras para os alunos.
De acordo com a secretaria de Assis
tência Social, ao todo serão investidos 
R$ 20 mil no Projeto.

CENTRO DE FISIOTERAPIA
O Centro de Reabilitação de Ma- 

catuba recebeu, na semana passada, 
parte dos equipamentos novos conse
guidos através de emenda parlamen
tar do deputado Paulo Teixeira (PT).
O valor total do investimento no local 
será de R$ ioo mil. Os equipamentos 
vão ser montados nos próximos dias.

LITERATURA
A Prefeitura de Agudos lançou, na 

quinta-feira 25, no Espaço Histórico 
Plínio Machado Cardia, o livro "Conto, 
canto e encanto com a minha história...
Agudos, Açucena da Serra". A obra 
possui 112 páginas e tem informações, 
histórias e fatos marcantes que muda
ram e transformaram os rumos do mu
nicípio. Os 2.100 exemplares impressos 
serão distribuídos entre os professores, 
a biblioteca municipal e familiares dos 
personagens citados no livro. O lan
çamento teve a presença do prefeito 
Everton Octaviani, autoridades locais, 
regionais e profissionais das áreas de 
Educação e Cultura. 
//////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^

CARTA DO LEITOR

"Todos os caminhos levam a Roma"
Parece que o DER Regional está tentando aplicar este velho ditado nas pla

cas das rodovias que servem a nossa região. Caso curioso é o que acontece na 
SP 261, km 114 que liga Lençóis Paulista a Macatuba. Uma placa fixada na lateral 
da pista no sentido Macatuba indica a distância a ser percorrida até as cidades 
de Macatuba e Pederneiras, porém logo abaixo aparece a cidade de Bauru, 65 
km. Qualquer motorista desavisado ou não conhecedor da região acaba con
fundindo-se com o destino a ser percorrido até aquela cidade, cuja direção é 
totalmente oposta ao que indica a placa da autarquia da Secretaria Estadual dos 
Transportes. Trata-se de um erro grosseiro ou estão querendo divulgar o nome 
daquela cidade a qualquer custo. Aguardamos o reparo nesta placa.

Mario Silvio Batistella -  Empresário e diretor da FIESP /  
CIESP -  Lençóis Paulista -  SP

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com cenas 
positivas ou negativas, sugestões, reclamações. Para o e-mail 
cartadoleitor@jomaloeco.com.br, com o número de seu telefone, 
autorização e RG.

Paulo Roberto Artioli e Ou
tros, CEI 37.770.00519-86, 
com sede na Avenida Coronel 
Virgílio Rocha, n° 2006, nes
ta cidade de Macatuba / SP 
-  CEP: 17290-000, comunica 
ao Sr. José Domingos Mendes 
Correia, CTPS n° 0035864, 
estando em lugar incerto, para 
retornar as suas atividades no 
prazo de 48 horas, haja vista 
que desde o dia 30/04/2013, 
não mais compareceu ao tra
balho. O não retorno ao traba
lho poderá resultar em abono 
de emprego, conforme Artigo 
482, letra “i” da CLT.

Paulo Roberto Artioli e Ou
tros, CEI 37.770.00519-86, 
com sede na Avenida Coronel 
Virgílio Rocha, n° 2006, nes
ta cidade de Macatuba / SP 
-  CEP: 17290-000, comunica 
ao Sr. Luiz Henrique Pereira 
Batista, CTPS n° 0092560, 
estando em lugar incerto, para 
retornar as suas atividades no 
prazo de 48 horas, haja vista 
que desde o dia 05/07/2013, 
não mais compareceu ao tra
balho. O não retorno ao traba
lho poderá resultar em abono 
de emprego, conforme Artigo 
482, letra “i” da CLT.

Paulo Roberto Artioli e Ou
tros, CEI 37.770.00519-86, 
com sede na Avenida Coronel 
Virgílio Rocha, n° 2006, nes
ta cidade de Macatuba / SP 
-  CEP: 17290-000, comunica 
ao Sr. José Adriano Fagundes 
Ferreira, CTPS n° 0094409, 
estando em lugar incerto, para 
retornar as suas atividades no 
prazo de 48 horas, haja vista 
que desde o dia 10/07/2013, 
não mais compareceu ao tra
balho. O não retorno ao traba
lho poderá resultar em abono 
de emprego, conforme Artigo 
482, letra “i” da CLT.

PREFEITURA M. MACATUBA -  SE
TOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE 
LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESEN
CIAL 57-2013. EDITAL 62-2013. PROC: 
82-2013. OBJETO: Aquisição de equipa
mentos de informática, destinados as Secre
tarias de Educação, Administração, Saúde, e 
Assistência Social, seguindo a descrição do 
ANEXO II do edital. A  entrega será única, 
no prazo de até 30 dias após assinatura do 
contrato. ENTREGA E a Be RTURA DOS 
ENVELOPES: 15.08.2013 às 08h30m. O 
edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido 
no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 
15-20, Centro, Macatuba, das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 16h00min, 
nos dias úteis, pelo site www.macatuba. 
sp.gov.br, ou solicitando-o pelo e-mail pre- 
gao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer infor
mações poderão ser obtidas no endereço 
acima ou pelo telefone (14) 3298-9854. 
M acatuba, 31 de julho de 2013. 
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito 
M unicipal

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA
DE LENÇÓIS PAULISTA - SP

EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979)

JOSÉ JULIANO M AZZETt O, Escrevente Autorizado do Serviço de Registro 
de Imóveis e Anexos desta Comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo. 
FAZ SABER, a todos quantos o_presente virem ou dele conhecimento tiverem, que 
CACHOEIRINHA SÃO JOÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA, CNPJ MF n° 13.667.616/0001-62, com sede na Rua Pedro 
Natálio Lorenzetti, 115, Box 31 A, nesta cidade, depositou neste cartório os 
documentos exigidos pelo artigo 18 da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, para o registro do loteamento denominado “RESIDENCIAL ANTONIO 
LOr En ZETTI FILHO”, com área de 145.893,16 metros quadrados, aprovado 
pela Prefeitura Municipal em 07 de março de 2013 e pelo Grupo de Análise e 
Aprovação de Projetos Habitacionais -  GRAPROHAB, que expediu, em 23 de 
outubro de 2012, o Certificado n° 507. O imóvel é de propriedade da loteadora 
por força do R.01 da matrícula n° 26.428, e tem acesso pelas Ruas Humberto 
Pelegrino e Helena Bento de Oliveira Perantoni. Foram abertas 08 Ruas, 
designadas com números ordinais e prolongadas as Ruas 06, 07, 08, 09 e 11 do 
Jardim Planalto, em virtude do que o imóvel ficou dividido em 19 quadras, das 
quais 16 foram designadas com letras do alfabeto, de “A” a “P”, das 03 quadras, 
uma foi destinada para Área Verde 01 e Área Institucional 02; outra somente 
para Área Verde 02 e a outra para Área Verde 03, com bacia de contenção, e 
Área de Preservação Permanente (Área Verde 04). As quadras de “A” a “P” 
foram^ subdivididas em 291 lotes, totalizando 69.881.69 m .̂ Foram destinados 
para Área Verde 29.838,97m^, para áreas institucionais 4.127,56 m^ e para o 
arruamento 42.044,94 m^, totalizando 145.893,16 m^
E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que 
será publicado pela imprensa local, podendo o registro ser impugnado no prazo 
de 15 dias contados da última publicação.

Lençóis Paulista, 25 de julho de 2013.
JOSÉ JULIANO MAZZETTO

Escrevente Autorizado 
Localização do imóvel

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulis
ta, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi
das por lei, e, e, cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da 
Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Lei Complementar 082 de 30.07.2013....... Dispõe sobre alterações
na Lei Complementar n.° 38, de 20 de dezembro de 2006 -  Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários.
Lei 4484 de 30.07.2013...........Autoriza o Executivo Municipal a
celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Cultura -  Teatro Municipal ‘Antonia Adélia 
Segalla Lorenzetti’.
Lei 4485 de 30.07.2013...........Proíbe a alteração ou revogação da de
nominação em próprios públicos.
Lei 4486 de 30.07.2013...........Acrescenta dispositivo à Lei Muni
cipal n.° 3.866, de 28 de julho de 2008 - denominação de locais 
públicos.
Decreto 272 de 25.07.2013....... Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 24.200,00.
Decreto 273 de 30.07.2013....... Dispõe sobre a substituição de mem
bros do Conselho Municipal de Saúde.
Decreto 275 de 30.07.2013....... Autoriza servidores a procederem a
movimentação financeira do Serviço Autônomo de Água e Esgotos.
Portaria 958 de 30.07.2013....... Exonera Ana Luíza Ludovico Ca-
poani da função temporária de Professor Orientador de Informática 
Educacional.
Portaria 959 de 30.07.2013.........Convalida o afastamento concedido
a Alessandra Carina da Silva, Agente de Serviços Urbanos.
Portaria 960 de 30.07.2013.........Convalida o afastamento concedido
a Eliane Cristina da Cunha Pescara, Monitor de Creche.
Portaria 961 de 30.07.2013.........Convalida o afastamento concedido
a Rafael Bazo Júnior, Assistente Técnico Administrativo.
Portaria 962 de 30.07.2013.........Convalida o afastamento concedido
a Renata de Oliveira, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 963 de 30.07.2013.........Afasta, para tratamento de saúde,
Onélia Magali Placca de Oliveira, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 964 de 30.07.2013.........Afasta, para tratamento de saúde,
Josi Ferreira da Silva, Agente Administrativo.
Portaria 965 de 30.07.2013.........Concede licença gestante a Ivana
Ottoboni Segura Constanço, Assistente de Saúde da Família.
Portaria 966 de 30.07.2013.........Afasta, para tratamento de saúde,
Flaverson Gabriel de Almeida, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 967 de 30.07.2013.........Convalida o afastamento concedido
a Tamar Rampazo da Silveira, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 968 de 30.07.2013.........Afasta, para tratamento de saúde,
Ana Paula Sola, Médico de Saúde da Família.
Portaria 969 de 30.07.2013.........Prorroga o afastamento concedido a
Marcelina Alberto da Silva, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 970 de 30.07.2013.........Prorroga o afastamento concedido a
Rita de Cássia Gasparoti Momo de Lima, Professor de Ensino Fun
damental I.
Portaria 971 de 31.07.2013.........Nomeia Danilo Cesar de Oliveira
Geronimo para o cargo de Agente de Vigilância Eletrônica.
Portaria 972 de 31.07.2013.........Nomeia Caio Augusto Godoi para o
cargo de Agente de Vigilância Eletrônica.
Portaria 973 de 31.07.2013.........Nomeia Fernanda Dias Grama Ma
chado para a função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 974 de 31.07.2013..........Nomeia Amanda Cristina Brasilio
para a função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 975 de 31.07.2013..........Nomeia Cristiane Renata Lopes
para a função temporária de Professor de Ensino Fundamental I. 

Lençóis Paulista, 31 de julho de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, Prefeita Muni
cipal de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram con
feridas por lei, ratifica a contratação da locação de imóvel localizado 
nesta cidade de Lençóis Paulista, sito à Rua Piedade, 101, Centro, 
nesta Cidade de Lençóis Paulista, de propriedade de Nairdes Ma
ria Chiari, inscrita no CPF/MF sob n° 032.043.918-48, para abrigar 
a base do SAMU, por 12 (doze) meses, cujo custo mensal será de 
R$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais), cuja despesa correrá 
através da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 024/2013, Processo n.° 
175/2013, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso X da Lei 
Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 30 de julho de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 087/2013 -  Processo n° 176/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de tubos de concreto armado. 
Tipo: Menor preço GLOBAL. Recebimento das propostas e sessão de 
lances: 13 de agosto de 2013 às 10:00 horas -  O edital encontra-se dis
ponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulista, 31 de julho de 2013. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 088/2013- Processo n° 177/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de pedra rachão. Tipo: 
Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 13 
de agosto de 2012 às 14:00 horas -  O edital encontra-se disponível 
no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Pal
meiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulista, 31 de julho de 2013. JOSÉ DENIL
SON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 1 de agosto de 2013. N a página A4. 
Valor da publicação R$ 141,96.

Cidade:
Texto do classificado:

O classificado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados. 
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A promoção não é válida através de telefone.

A promoção não é válida para pessoa jurídica.

CLASSIECO
Ao lado da com unidade

Veículos
• Imóveis
• Novos/Usados

Empregos
• Serviços
• Diversos

O '
T l .

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020

Nome:

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
http://www.macatuba
mailto:pre-gao@macatuba.sp.gov.br
mailto:pre-gao@macatuba.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br


FOTO: DIVULGAÇÃO

Usuários do iPhone passarão 
a pagar US$ i  anual para usar 
o WhatsApp. Até então os 
mesmos usuários pagavam 
esse valor apenas uma vez 
ao adquirir o aplicativo.

Google anuncia Chromecast, 
"pendrive" de US$ 35 que 
torna TVs conectadas

FOTO: DIVULGAÇÃO

O Google anunciou nesta quarta (24) 
um dispositivo com formato e tamanho 
semelhantes aos de um pendrive que, 
quando plugado a uma TV, permite que 
o televisor se conecte à internet para 
reproduzir vídeos de serviços como 
YouTube e Netflix, em uma nova pla
taforma, chamada Chromecast. O apa
relho está à venda nos EUA pela loja 
Google Play por US$ 35 (cerca de R$ 
78). Nas lojas física daquele país, o 
aparelho chega no dia 28. A companhia 
disse que "se esforçará para levá-lo a 
outros países 0 mais rápido possível". O 
Chromecast, que é a segunda emprei
tada da empresa rumo à televisão (de
pois do mal sucedido set-up box Nexus 

Q, que não chegou a ser vendido no 
Brasil), se comunica com celulares 

^  e tablets com Android e com 0 
^  iPhone. Apesar de ainda estar em 
^  fase de testes, também existe uma 

função que permite que navegado
res Chrome para PCs transmitam a 

imagem para a TV, sem fios. Diferente
mente da tecnologia AirPlay, da Apple, 
não há um simples espelhamento da 
imagem de aparelhos para 0 televisor, 
mas uma sincronização, que pode ser 
realizada por meio de diversos disposi- 

I  tivos, simultaneamente. Basicamente, 
os aparelhos podem servir de contro- 

I  le remoto, mas com sincronização para 
I  serviços de vídeo. O aparelho deve ser 
^ plugado à TV por uma entrada HDMI, 
I  comum entre TVs lançadas nos últimos 
I  anos, e se comunica por wi-fi.

///////////^ //////////////////////^ ^ ^ ^

u m iO n
Tecno log ia  da In fo rm a ç ã o  ^   ̂ \  FAÇA MELHOR

www.uniontecnologia.com.br X SOQUG nUtlCd.

Sistema de gestão para a sua empresa
fazer melhor 0 que já faz bem. ( 14 )  3263-3637
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1 9 2
Lençóis P aulista
Conselho Tutelar.......3264-8005
Hosp N S da Piedade .. 3269-1033 
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000

A g u d o s
Conselho Tutelar.......3262-1162
Hospital de Agudos...3262-1444 
Pref de Agudos......... 3262-8500

A re ió p o lis
Conselho Tutelar.......3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9900

B orebi
Conselho Tutelar.......9735-0602
Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Borebi...........3267-8900

M a c a tu b a
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa................. 3298-9200
Ambulância........... 0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9

P ed e rn eira s
Conselho Tutelar...... 3284-6426
Santa Casa................ 3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Polícia FURTO
Uma casa na Vila Paulista, em Pederneiras, foi alvo 
de furto na segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, o 
ladrão aproveitou a ausência da vítima no período da 
manhã para entrar na residência. Ao retornar, o morador 
encontrou a porta da cozinha aberta e a falta de R$ 480.

VIO LÊN CIA

15 homens explodem caixas eletrônicos em Areiópolis
Ladrões atiraram 
contra base da PM e 
assaltaram uma loja; 
houve troca de tiros

Carlos Alberto Duarte

Ladrões explodiram três cai
xas eletrônicos de bancos 
de três bandeiras diferentes 

na madrugada de ontem, em 
Areiópolis. A ação ocorreu por 
volta das 3h30, segundo a Polí
cia Militar da cidade.

Os 15 assaltantes usaram 
quatro veículos para praticar o 
furto. Após explodir os caixas 
eletrônicos e subtrair quantia 
não divulgada, os assaltantes 
dispararam tiros de grosso ca
libre contra base e viatura da 
Polícia Militar. Antes de deixar 
a cidade, os ladrões atiraram 
contra uma loja e furtaram al
guns objetos.

No portal de entrada do 
município, policiais militares 
se depararam com a quadri
lha. Houve troca de tiros, mas 
os ladrões conseguiram fugir 
pela rodovia Marechal Ron- 
don (SP-300) sentido Lençóis 
Paulista. Algumas horas de
pois do confronto, a polícia 
encontrou três veículos aban
donados em meio ao canavial 
nas proximidades do Posto 
Boa Esperança. Os veículos, 
um Honda Accord, um Vectra 
e um Ecosport tinham placas 
de Piracicaba e Campinas.

Caixas eletrônicos de cida
des pequenas da região estão 
na mira de bandidos. Recen
temente, quadrilha detonaram 
caixas em Macatuba, Borebi e 
também em Domélia, distrito 
de Agudos.
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CHUVA DE TIROS -  Além dos três caixas eletrônicos que 
foram explodidos durante assalto na madrugada de ontem em 
Areiópolis, os bandidos disparam ainda contra a base da Polícia 
Militar, uma loja que também foi saqueada, e até uma árvore 
conforme mostram as imagens.

TRES EM UM -
Bandidos detonam três 
caixas eletrônicos em 
Areiópolis; ação ousada 
assustou moradores

Na quinta-feira 25, foram 
registradas explosões em caixas 
eletrônicos em Itaju e Espírito 
Santo do Turvo. Na madrugada 
da sexta-feira 26 de julho, uma 
agência bancária de Uru tam
bém foi o alvo de uma quadri
lha. Os ladrões também efetu
aram disparos contra a viatura 
que estava estacionada.

Enquanto um grupo foi 
até uma agência bancária, no 
Centro de Uru, próximo da 
Praça da Matriz, e explodiram 
dois caixas eletrônicos, um dos 
ladrões se dirigiu à base da 
Polícia Militar e efetuou dispa
ros. Os policiais patrulhavam 
a cidade e não se feriram. Em 
seguida, os criminosos fugiram 
do local.

Os carros utilizados pela 
quadrilha, um Focus, com pla
cas de Campinas, e um Prisma, 
placas de Hortolândia, foram 
localizados em uma estrada 
vicinal entre Uru e Pirajuí. 
Uma equipe do Gate (Grupo de 
Ações Táticas Especiais), de São 
Paulo, foi acionada, pois uma 
dinamite intacta foi localizada 
na agência.

A equipe chegou por volta 
das 15h, retirou o material ex
plosivo do local e o levou até 
uma área rural, onde a dinami
te foi detonada. A polícia inves
tiga os casos e não descarta que 
pessoas da região participem 
das ações criminosas. O caso 
de Areiópolis está sendo inves
tigado pela delegada de São Ma
nuel, Ana Carolina.

REGIONAL

Agudos inaugura centro 
de saúde no Jardim Europa
Unidade é a segunda a ser inaugurada 
em menos de uma semana; centro terá 
tratamento odontológico e médico da família

Welinton Barros

0 prefeito de Agudos, Ever- 
ton Octaviani (PMDB), 
inaugurou na terça-feira 

30 mais uma unidade de saúde 
que promete melhorar e agili
zar os atendimentos médicos na 
cidade. O Posto de Saúde Dirce 
Porto Bicalho Ayub, além de 
tratamento odontológico e mé
dico, irá abrigar uma unidade 
do programa Saúde da Família.

O novo centro fica na rua 
Madri, na divisa entre os bair
ros Jardim Europa e Parque 
Pampulha, e contará com 14 
funcionários, além dos que já 
atendiam na unidade de saúde 
da família, a poucas quadras 
do local. Foram investidos cer
ca de R$ 700 mil em obra e 
compra de equipamentos em 
recursos do próprio município.

O prefeito Everton disse 
que a saúde tem se tornado 
um foco prioritário na admi
nistração. "Esses investimentos 
colocam Agudos na vanguarda 
em termos de saúde pública 
da região e até do Estado. Ge
ralmente, investimos aqui o

dobro em que geralmente a 
responsabilidade fiscal exige, 
dos 15% exigidos. Chegamos 
a 30% de investimentos. Além 
dos novos postos fizemos tam
bém as reformas e ampliações 
nos postos antigos para me
lhorar o atendimento", disse.

Para o vereador e médi
co, Antonio Carlos Pascho- 
al (PSDB), a nova unidade é 
uma resposta à comunidade. 
"Esse posto vem exatamente 
junto ao clamor da população 
solicitando mais saúde, infe
lizmente se deixarmos a nível 
estadual e federal, o municí
pio não conseguiria fazer o 
que vem conseguindo. A po
pulação vai ganhar muito com 
isso, principalmente na aten
ção básica à saúde", explica.

Esta é a segunda unidade de 
saúde inaugurada em menos de 
uma semana. No sábado 27, foi 
entregue o Centro Integrado de 
Saúde "Elza Aparecida Silva", 
na Vila Honorina. O centro con
tará com especialistas em fisio
terapia, médicos ginecologistas, 
cardiologistas, dermatologis- 
tas, nutricionistas e dentistas.

Câmara M unicipal 
de Lençóis Paulista 4

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Publicação de Atos Oficiais

RESOLUÇÃO N.° 13/2013 -  de 30 de julho de 2013 -  “Altera e acres
centa dispositivos ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Len
çóis Paulista.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 30 de julho de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA 
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
Em 30 de julho de 2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 1 de agosto de 2013. N a página A5. 
Valor da publicação R$ 30,26.
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Política CONCURSO
A Prefeitura de Pederneiras está com inscrições abertas para o Processo 
Seletivo de Cadastro de Reserva de professores para o ano letivo de 
2014 e para 19 vagas de carreiras com salários de até R$ 1.551,30. As 
inscrições se encerram no dia 8 de agosto e as provas estão marcadas 
para os dias 25 de agosto e 1 °  de setembro deste ano.

VISITA

AIckmin deve anunciar 
creche do Jardim Ibaté
Governador visitará a 
Agrifam; Bel diz que 
trabalha para reduzir 
demanda reprimida

Carlos Alberto Duarte

G overnador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin (PSDB) 
visita Lençóis Paulista 

amanhã. O tucano deve che
gar por volta das 9h. Às 9h30, 
participa da inauguração da 
creche professora Iara Ma
ria Giovanetti Campanholi, 
no Jardim Santa Terezinha, a 
primeira do programa Creche- 
-escola do Governo do Estado. 
Segundo informações obtidas 
por O ECO, durante a inaugu
ração, Alckmin deve anunciar 
mais uma creche para o Jardim 
Ibaté, solicitada pela prefeita 
Bel Lorenzetti (PSDB) durante 
assinatura de termo de compro
misso para construção de uma 
creche no Jardim Maria Luiza 
4,conforme noticiado na edição 
de terça-feira de O ECO.

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, na manhã de ontem, 
Alckmin confirmou a inaugu
ração da creche em Lençóis 
Paulista amanhã. O governador 
paulista disse que todos os 645 
municípios do Estado de São 
Paulo podem receber a escola 
de primeiríssima infância, des
de que ofereçam terreno com in- 
fraestrutura para a construção. 
"Cidades maiores têm quatro, 
cinco creches”, disse o gover
nador. "São Paulo dá um passo 
importante para minimizar a 
falta de vaga em creches”, com
pletou o secretário da Educação, 
Herman Voorwald, segunda
-feira em evento em São Paulo, 
quando foram anunciadas 439 
creches para 315 municípios,

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

ABERTURA -  Uepois de inaugurar a primeira creche-escola, Alckmin participa da abertura da Agrifam

FOTO: DIVULGAÇAO

sendo 40 para a região. Ele tam
bém estará presente na entrega 
da creche lençoense amanhã.

As escolas devem atender 
57 mil crianças no Estado. Vo
orwald explicou que a proposta 
é que, neste segundo semestre, 
as creches estejam licitadas ou já 
em construção. Além de Lençóis 
Paulista, Agudos, Areiópolis, Ma- 
catuba e Pederneiras foram con
templadas com creches-escola.

a g r if a m

Após inaugurar a creche 
do Santa Terezinha, Geraldo 
Alckmin participa da abertura 
da 10® Agrifam (Feira da Agri
cultura Familiar e do Trabalho 
Rural) no Recinto da Facilpa.

O governador estará acom
panhado da secretária da Agri
cultura, Mônika Bergamaschi, 
da secretária de Justiça, Eloi- 
sa Arruda, do secretário da

MUSICA de qualidade

A Orquestra Boca do Sertão 
se apresenta amanhã, na 
recepção ao governador 
Geraldo Alckmin, às 10h 
durante a 10® Agrifam. 
Alckmin, que nasceu em 
Pindamonhangaba, Interior 
do Estado de São Paulo, 
valoriza a música raiz e o 
estilo caipira, conforme já 
mencionou algumas vezes.

Agricultura Familiar do Mi
nistério do Desenvolvimento 
Agrário, Valter Bianchini, 
além de prefeitos, políticos e 
de demais personalidades li
gadas à agricultura.

O secretário do Meio Am
biente de São Paulo, Bruno Co
vas, estará presente a partir das 
13h para, junto com Mônica 
Bergamaschi, palestrar sobre o 
Cadastro Ambiental Rural.

Mini-usina de etanol será atração da Agrifam
Uma mini-usina de etanol 

e cachaça deverá ser a gran
de atração da 10® edição da 
Agrifam (Feira da Agricultura 
Familiar e do Trabalho Rural), 
que começa amanhã e vai até 
domingo no Recinto de Exposi
ções José Oliveira Prado, a Fa- 
cilpa. A empresa que divulga o 
maquinário vai comercializá-lo 
em diversos modelos que po
dem atender desde o pequeno 
produtor individual até associa
ções e cooperativas. Também 
estará exposta uma extratora de 
óleo de grãos, como soja, giras
sol, canola, entre outros, que 
proporciona ração para animais 
e uma máquina que transforma 
óleo de frituras em biodiesel.

"Todo ano procuramos 
apresentar alguma novidade 
na Agrifam”, disse Braz Alber- 
tini, presidente da Fetaesp (Fe
deração dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado de São 
Paulo), que organiza e realiza 
a feira. A expectativa dos orga
nizadores é que o evento movi
mente nos três dias, e nas pro
postas de negócios pós-feira, a

cifra de R$ 18 milhões.
Além da mini-usina de 

etanol e biodiesel, no setor de 
Máquinas e Equipamentos es
tarão expostos colheitadeiras 
de café, ordenhadeiras, tan
ques de resfriamento, projetos 
de irrigação, entre outros. Um 
empreendimento de engenha
ria de impermeabilização trará 
tanques redes que favorecem 
principalmente a piscicultura, 
que tem crescido no extremo 
oeste do estado e também em 
propriedades que atuam com 
turismo rural.

A Secretaria da Agricultura 
e Abastecimento de São Paulo 
estará com uma unidade do 
Poupatempo do Produtor Ru
ral, em que os agricultores têm 
acesso a mais de 50 serviços 
prestados pelas coordenadorias 
e institutos da Secretaria. A uni
dade é equipada com computa
dores com acesso à internet, 
impressoras, telefones e apoio 
da equipe de técnicos da Secre
taria que farão trabalhos de ges
tão e atendimento ao público.

No sábado, a partir das 11h,

acontece a 2® edição do Prêmio 
Itesp de Agricultura Familiar. A 
cerimônia irá premiar os três fi
nalistas nas categorias Agricul
tor Familiar Assentado, Comu
nidade Quilombola e Destaque 
Mulher Agricultora. O prêmio 
visa valorizar e dar maior vi
sibilidade aos trabalhadores 
rurais paulistas. A Embrapa 
vai apresentar 30 tecnologias 
voltadas à agricultura familiar, 
além de realizar palestras sobre 
a cultura da uva, o novo Código 
Florestal e sobre produção in
tensiva de leite.

Com o objetivo de pre
miar e incentivar a criação 
de invenções que facilitem a 
atividade no campo, a partir 
de produções de baixo custo, 
com uso de materiais recicla
dos e foco na sustentabilidade 
-  o Concurso Inventor Rural 
tem nova premiação este ano, 
passando do montante de R$ 
4,5 mil para R$ 6,2 mil, na 
categoria Agricultor, sendo 1° 
lugar -  R$ 3 mil; 2° lugar -  R$ 
2 mil, 3° lugar -  R$ 1,2 mil. 
Outra novidade desta edição é

a escolha por votação popular.
Os visitantes poderão 

conferir as apresentações dos 
inventos e votar no preferido. 
De acordo com a Fetaesp, a 
Agrifam 2013 também contará 
com uma empresa da Nigéria, 
no continente africano, de im
portação, comercialização e 
distribuição de implementos 
agrícolas, ferramentas, peças 
de trator etc. Três represen
tantes da empresa participam 
da feira para debater oportu
nidades de negócios com al
guns dos expositores e vislum
brar as tecnologias brasileiras 
que podem ser inseridas na 
atividade rural nigeriana. 
Fato que demonstra o alcance 
e a importância da agricultura 
familiar paulista e brasileira.

s e r v iç o

10® Agrifam -  Feira da Agri
cultura Familiar e do Trabalho 
Rural, no Recinto de Exposi
ções "José Oliveira Prado”, a 
Facilpa, dias 2, 3 e 4 de agosto, 
das 8h às 17h. Entrada e esta
cionamento Gratuitos. (CAD)

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
NOTIFICAÇÃO

Relação dos contribuintes e responsáveis notificados quanto ao lan
çamento de ofício e multa no importe de 75% (setenta e cinco por 
cento) e 20% (vinte por cento) por documento, efetuado pelo municí
pio de Lençóis Paulista quanto ao ISSQN VARIÁVEL dos exercícios 
de 2009 e 2010.

Empresas Inscrição
Municipal

Beryt Consultoria e Assessoria Técnica Ltda 10376
Fernando José Sargi 10477
Iria Alves Musical Me 12585
Robert Reimerink Lençóis Pta Me 10008

Lençóis Paulista, 01 de Agosto de 2013.
SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO
Fiscal de Tributos: Frederico Müller

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

NOTIFICAÇÃO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos 
das Leis Municipais n°s Lei 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas 
pelo Decreto Municipal n° 258/2010, NOTIFICADOS a executar a 
limpeza e demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de 
suas respectivas propriedades, no prazo improrrogável de 05 (cinco) 
dias a contar da publicação desta, sob pena de incidir multas e outras 
cominações legais.

Lençóis Paulista, 01 de Agosto de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço
Cadastro

imobiliário
Nexus Participações 

S/C Ltda
Rua Artur Canova L18 

Q F Grajaú 25497/4995

Nexus Participações 
S/C Ltda

Rua Benedito dos 
Santos L30 Q C Grajaú

25389/5254

Nexus Participações 
S/C Ltda

Rua Benedito dos 
Santos L21 Q E Grajaú 25458/4736

Publicado no jornal O Eco, no dia 1 de agosto de 2013. N a página A6. 
Valor da publicação R$ 70,18.



Saúde TROCAS INTELIGENTES
Para evitar deslizes nas grandes refeições, sempre que possível 
substitua alguns pratos por opções mais saudáveis, como trocar 
a cebola 'branca' pela roxa. A coloração roxa tem um pigmento 
chamado antocianina que faz muito bem à saúde e também concentra 
quercetina, outra aliada na diminuição do risco de tumores.

FONOAUDIOLOGIA

Se tratada na infância, 
gagueira pode evitar traumas
Distúrbio de linguagem acontece, na maioria dos casos, por problemas psicológicos; 
fonoaudióloga alerta para a importância da família e da escola no tratamento

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Adisfluência, popularmente co
nhecida como gagueira, e' um 
distúrbio de linguagem em 

que a pessoa apresenta repetições, 
bloqueios na fala e ate movimentos 
corporais e faciais associados.

O distúrbio começa geral
mente na infância e, se não for 
tratado, tende a piorar com o 
tempo. ”Existe uma época na vida 
da criança que e normal ocorrer 
disfluência. Até três anos, a gente 
acaba aceitando esse padrão pela 
dificuldade de começar a falar, 
conseguir lembrar da palavra”, 
explica a fonoaudióloga Vanessa 
Monteiro Ramos. Após esse perí
odo é preciso que os pais fiquem 
atentos, caso o distúrbio persistir. 
”Procurar um fonoaudiólogo é im
portantíssimo para orientar sobre 
como os pais devem agir”, diz. ”Se 
a criança perceber que, na fala, 
está com um comportamento ina
dequado, pode causar um medo 
em falar novamente e a disfluên- 
cia pode evoluir”, alerta.

A gagueira pode ser, segundo 
Vanessa, a repetição da primeira 
sílaba, da palavra inteira duas 
vezes ou até mesmo o uso de 
uma palavra antes das outras. 
”Cada pessoa é única. Algumas 
têm comportamentos associados, 
como bater a perna, a mão”.

Apesar de o som e as atitudes 
serem perceptíveis em uma con
versa com quem tem disfluência, a 
fonoaudióloga explica que é funda
mental prestar atenção somente na 
informação que a pessoa fala. ”Tem 
que focar no que a criança está fa
lando e não no como. Não tem que 
fazer cara de espanto, desviar o 
olhar e nem terminar a frase”.

Sobre o tratamento, a disfluên
cia é um distúrbio difícil, porque 
é longo e exige dedicação, mas a 
melhora pode ser significativa. ”É 
uma terapia longa porque vai tra
tar a autoestima, confiança na fala. 
Muitas vezes, tem que reensinar a 
falar os sons, fonemas. O apoio da 
família, da escola, se for uma crian
ça é fundamental”, ressalta. ”Com 
tratamento, a pessoa consegue me
lhorar bastante, mas ela sempre vai 
ter altos e baixos porque é muito 
difícil tirar esse 'hábito'”.

FRASE

"É complicado falar 
de gagueira sem 
falar da família e do 
ambiente escolar da 
criança." 
ressalta a 
fonoaudióloga 
Vanessa Monteiro 

mos

VANESSA - Tem que focar no que a criança está falando e não no como

O papel da família e da escola na vida de uma pessoa com disfluência
Para a fonoaudióloga 

Vanessa Monteiro Ramos, 
o ambiente familiar e esco
lar são pontos fundamentais 
em que a criança precisa se 
apoiar, por isso, ter o respeito 
e compreensão dessas pesso
as é essencial. ”É complicado 
falar de gagueira sem falar da

família e do ambiente escolar 
da criança. Os familiares de
vem dar o padrão correto da 
palavra, nunca falar que está 
errado, pedir para repita, ter
minar a frase por elas e não 
deixar ridicularizar, porque às 
vezes só com orientação com 
os pais a criança já consegue

melhorar bastante”, explica.
”Quando a criança está na 

escola os professores têm que 
saber lidar com a situação para 
evitar o bullying. Expor de
mais o aluno ou excluir demais 
são atitudes erradas que mui
tos professores fazem por não 
conhecer o distúrbio”, analisa.

Preste atenção em 
algumas atitudes para 
ajudar uma pessoa 
com disfluência
- /  Não deixar a criança perceber que você 
está preocupado com sua maneira de falar. 
Isto cria resistências na criança que pode 
passar a evitar falar;
■/ Demonstre interesse, olhe para a pessoa 
quando ela estiver falando, porque às vezes 
ela pode ficar preocupada em querer falar 
algo e não conseguir, o que aumentará 
sua excitação e seu nervosismo, não 
contribuindo para a fluência da fala;
'Z  Evite piadinhas e apelidos;
■ / Evite interromper a fala. Espere que a 
pessoa termine o que está falando

Curiosidades separadas 
pela fonoaudióloga 
sobre a gagueira:
Z  Ninguém escapa de uma disfluência. Na 
fala normal, se prestar atenção, as pessoas 
fazem isso muitas vezes;
Z  Muitas pessoas gaguejam quando 
têm medo do novo, por exemplo, dar uma 
palestra, uma aula;
Z  Alguns gagos não têm dificuldades para 
cantar porque são conexões diferentes de 
linguagem no cérebro;
Z  Em situações mais cômodas, como por 
exemplo, falar os meses do ano é normal que 
um gago consiga, porque ele se sente seguro 
quanto a informação;
Z  O Sílvio Santos era gago. A risada era uma 
fuga para não gaguejar na palavra seguinte e 
acabou virando uma característica única dele.

CCínica

S a n ta  < ^ s a
Ortopedia - Neurologia - Acupuntura - DTM 

RPG - Pilates - Psicoterapia

Rua Dr. Antonio Tedesco, 760 Fone:(14) 3263-1365

MAGISTRAL
PHARMA

M a n ip u l a ç ã o  d e  F ó r m u l a s

w w w . m a g i s t r a l p h a r m a . c o m . b r

- D e s c o n to s  e P razos e s p e c ia is  p a ra  fó rm u la s  m a n ip u la d a s ;
- E n tre g a  e m  d o m ic ílio ;
- O rç a m e n to s  p o r  t e le fo n e , fa x  o u  e m a il;  À
- R e tira d a  g ra tu i ta  d e  rec e ita s  e m  d o m ic ílio ; /
- L in h a  d e  F ito te rá p ic o s  e  p ro d u to s  n a tu ra is  e  J r
- A ro m a te ra p ia  /
-T e ra p ia  F lora l c o m  p ro d u to s  B ioF Io ra is  ; /
- A v ia m e n to  d e fó r m u la s  e m  c a rá te r  d e  u rg ê n c ia  f  C E

14 3264-1266
R U A  IG N A C IO  A N S E L M O , 5 9 0  

C E N T R O  -  L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A /S P

Dr Bruno de Faria Batista
CRM113.202-TEOT10487

Ortopedia 
Traumatologia 
Cirurgia do Joelho
Irmandade Santa Casa de Macatuba 
Rua Carlos Gomes, 6-54 Tel.: 3298.9200
Clínica CtAN
Rua 7 de Setembro, 735 Tel.: 3263.6006
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T e l ( 1 4 )  3 2 9 8 - 9 2 0 0

Y  PameLab
/  Laboratório dc Análises Clinicas

-EXAMES LABORATORIAIS 
•HORMONAIS 

-D N A
-ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

ATENDIM ENTO A PARTIR DA 06:30 DA MANHÃ
PRÓXIMO AO COLÉGIO PAULO ZILLO

http://www.magistralpharma.com.br
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TAPETE VERMELHO
Iniciou a contagem regressiva 
para a maior festa do comércio, 
indústria e prestação de serviços 
de Lençóis Paulista e região. A 
17 dias da Festa Melhores do 
Ano, do jornal O ECO, tudo está 
praticamente pronto para o 
principal evento do ano. Dentre 
as atrações deste ano estão a 
banda Bee Gees Alive em show 
acompanhado por Orquestra, 
entrega de troféus pela 
beldade Helen Ganzarolli, que 
estreou novo programa no SBT, 
além de todos os premiados, 
personagens principais dessa 
grandiosa festa.

SALAO DO MAICON
O salão do Maicon 
Cabeleireiro está em novo 
endereço, com um espaço 
e ambiente para melhor 
atender aos clientes. 
Aproveite para fazer uma 
visita e agendar um horário 
para dar aquele trato no 
visual. O salão fica na rua 
Gabriel de Oliveira Rocha, 
175, Mamedina. Telefone 
(14) 9174 8885.

Boa pedida
Lúcia marca 
presença no 
Tempero Caseiro
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Otávio em seus graciosos 11 meses

SANT^CLARA
f, Materiais Elétricos

APROVEITE!
PROMOÇÃO

LUMINÁRIAS
EXCELENCEECP

VENHA 
CONFERIR!

O m elhor preço de Lençóis 
Paulista e região!

Faça um orçamento sem compromisso

LOJA 1: Avenida Brasil, 583 - Centro 
Fone: (14) 3269-1057 

LOJA 2: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

Nova Pastor Natalino, 260 
Fone: (14) 3269-1717

PANIFICADORA E CONFEITARIA

la K i®  [D g
(14)3264-4430*3264-4483

KIT FESTA
BOLO DE 5 KG 
300 SALGADOS 

200 DOCES

GRÁTIS:
lO O M IN I BENGALINHAS

Rua Henrique Losínkas Alves, 554 
N. H. João Zillo (CEOIP) -  Lençóis Pta.
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O  Isaac, 4 meses;
©  Festa Junina Emeif Eliza 
Pereira de Barros;
©  Festa Junina Emeif Eliza 
Pereira de Barros;
O  Júlia aniversariou 
dia 30 e completou 12 
anos. A bela recebe os 
parabéns dos pais Marta 
e Wanderley, das irmãs 
Flávia e Nadia e dos 
parentes e amigos;
©  Festa Junina Emeif Eliza 
Pereira de Barros;
O  Festa Junina Novo 
Mundo no dia 8 de julho, 
no Lions Clube.
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CASASSOUTO
M A T E R I A I S  P A R A  C O I M S T R U C Â O

AO ACABAMENTO 
( 14) 3264-2505

RiWALTER M0RETT0,340 
JD.JOÃO PACCOLA

Para participar acesse: f  /radioventurafm

A Ventura sorteará 3 prêmios, um 
deles pode ser a “cara” do seu pai:

►0 Tecnológico
1 TV 32”

►0 Churrasqueiro
1 Kit Churrasco - Desde a tabua de carne até a cerveja

►0 Pescador
1 Kit Pescador - Vara, Moniiete, Faca de pescador, 
Maleta de acessórios. Lanterna.


