
r iVjF Jll\3r?SF ECEG!Ã̂i)
A v o 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, 8 DE AGOSTO DE 2013 •  ANO 76 •  EDIÇÃO N° 7.166 R$ 1,00

DIA DOS PAIS

Com promoção, 
comércio espera 
elevar vendas

Para o comércio, o Dia dos Pais 
está entre a quarta e a quinta data 
em que os lojistas registram m aior 
faturamento no ano. Comerciantes 
ouvidos pelo jornal O ECO esperam 
aumento de 10% nas vendas em rela
ção ao mesmo período do ano passa
do (foto). A expectativa deles é mais 
otimista que da Acilpa, que projeta 
aumento entre 3% e 5%. Para aque
cer o período, as associações com er
ciais da região apostam em  cam pa
nhas locais. M acatuba vai sortear 
um a TV de Led de 42 polegadas e 
Agudos vai oferecer um a TV de 24 
polegadas, tablets e câmeras digi
tais. A Acilpa vai sortear 20 vales- 
-compras e três kits churrasco.

M ELHORES

Água Brasil 
recebe prêmio; 
Helen Ganzarolli 
está ansiosa 
para a festa

SAÚDE

Tratar depressão 
pede atenção aos 
pequenos sinais

O Brasil, segundo a OMS, é o país 
com maior registro de depressão no 
último ano. A doença pode aparecer 
em qualquer fase da vida e geralmen
te apresenta sintomas como falta de 
energia, desânimo, sentimento de cul
pa inadequado e exagerado, além de 
hum or deprimido. Segundo a psicó
loga Lucinéia Crotti, procurar ajuda 
ainda nos primeiros sintomas ajuda a 
evitar a evolução da doença.

DENGUE

Lençóis confirma 
mais um caso

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Volta da Sabesp divide Macatuba
População está dividida entre retorno de Sabesp ou manutenção de Sisam; audiência pública vai debater questão O

FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

POLÍCIA - Ontem, por volta das 17h, um ônibus colidiu contra um caminhão no cruzamento das ruas Geraldo Pereira de Barros e Doutor Antonio Tedesco, em Lençóis Paulista. 
Apesar do susto, apenas as lanternas dos veículos ficaram danificadas. Ninguém se feriu. Também ontem, a Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) de Lençóis deteve 
duas pessoas acusadas de futos e roubos na cidade. Com elas foram apreendidos diversos objetos como notebook, dinheiro, plásticos usados para embalar droga e uma moto Biz 
com documentação adulterada, que seria usada para a prática de crimes. Até o fechamento desta edição, o boletim de ocorrência não havia sido finalizado.
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Vacina contra HIV 
será testada em 
macacos
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Cidades CULTURA
A cantora Paula Lima se apresenta amanhã, às 2ih 
na Concha Acústica de Lençóis Paulista e no dia 24 
de agosto, às 21h, na Praça Tiradentes, em Agudos. O 
espetáculo faz parte da programação do Circuito Cultural 
Paulista em parceria com a Prefeitura Municipal da cidade.
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FRASE
"Foi muita chuva no primeiro 
semestre e isso facilitou a proliferação 
do mosquito", Roberto Godoy, da 
Diretoria de Saúde, ao confirm ar o 
14° caso de dengue autóctone

CUMPRINDO A ROTINA -  No começo desta semana, a limpeza de esgoto foi 
realizada na avenida Hermínio Jacon, no Núcleo Luiz Zillo. O serviço, segundo os 
funcionários, é rotineiro na cidade.

. s » r / FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

0|| Cuidado com o golpe
O que pretendo com o texto a seguir é alertar você 

leitor. Dia desses foi divulgado que a cada segundo um 
brasileiro é vítima de uma tentativa ou de um golpe. 
São várias modalidades. Desde o golpe do resgate do 
título de capitalização, o do bilhete premiado, do se
questro e mais recentemente do parente que se aci
dentou. Pois esta semana fui vítima de uma tentativa 
de estelionato. Há cerca de uma semana adquiri um 
smartphone e um chip da Vivo em uma loja de rede 
de Lençóis Paulista. Não é que na terça-feira recebi 
duas mensagens que através da Rede Globo/Magazi- 
ne Luiza fui contemplado com um Fiat + R$ 50 mil. Que 
maravilha se fosse verdade. Para receber o prêmio era 
necessário que eu fizesse uma ligação e indicasse o 
caminho. Caminho para o golpe. Não o fiz e fiquei na 
dúvida. Como conseguiram o número do chip? A loja 
garante que o sistema que mantém é seguro e que 
não é possível terem conseguido a informação através 
do magazine. A Vivo não se manifestou sobre o siste
ma de segurança da empresa. Mas o 
que sei é que mandaram mensa
gem no meu número de celular.
Sempre desconfie. Não informe 
dados pessoais e número de 
documentos tanto por telefone 
quanto por e-mail. Enquanto 
estamos trabalhado tem uma 
porção de gente pensando 
como vai levar vantagem.
Cuidado com o golpe.
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SHOW  DE PRÊMIOS
A Apae (Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais) 
de Lençóis Paulista realiza na 
sexta-feira, às 20h, um Show 
de Prêmios. A adesão será de 
R$ 10 e o participante terá di
reito a uma cartela, para con
corre com três binguinhos e o 
Bingão de R$ 1 mil. O evento 
acontece no Lions Club.

PALESTRA
Acontece na sexta-feira, às 

i6h30 na Câmara de Lençóis 
Paulista a palestra sobre PNL 
-  Programação Neurolinguís- 
tica e Empreendedorismo. A 
iniciativa é uma parceria entre 
o Instituto Você, de Ribeirão 
Preto, e a Acilpa (Associa
ção Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista. A entrada é 
franca. Vagas são limitadas 
e podem ser reservadas na 
Acilpa pessoalmente, na rua 
Piedade, 161 ou pelo telefone 
(14) 3263 0837.

AGUDOS
A Prefeitura de Agudos 

informa que estudantes que 
queiram participar do proje
to Auxílio Transporte, devem 
procurar a secretaria de Pro
moção Social na rua Antonio 
Condi, 628 - Centro. É neces
sária a apresentação de do
cumento da entidade escolar, 
cópias do RG, CPF, compro
vante de residência e renda. 
Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone (14) 
3261 4070.

CONCLUSÃO
A cerimônia de formatu

ra dos 111 alunos do curso 
de confeccionador de linge- 
rie, moda praia, assistente de 
controle de qualidade, auxi
liar administrativo e auxiliar 
financeiro aconteceu ontem, 
no Espaço Cultural Cidade do 
Livro. Os cursos foram reali
zados através do Programa 
Escola de Negócios, Senai e 
Centro Municipal de Formação 
de Profissional. 
// // /// // /// /// // /// // /// // /// // /// // /// /// // /^ ^ ^ ^
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À ESPERA DO VERÃO - A reportagem do Jornal O ECO flagrou ontem uma car
reta com duas piscinas que chamaram a atenção de quem seguia para o bairro 
Jardim Itamaraty pelo tamanho. Ainda no inverno, as pessoas já se preparam para 
a chegada do verão.
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PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamação. 
Para o e-mail oeco@jomaloeco.com.br, com o número 
de seu telefone, autorização e RG. i

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) não 
se cansa de falar da creche inaugurada 
sexta-feira passada. Em entrevistas em 
São Paulo, Alckmin fala sobre o programa 
Creche Escola e cita que a primeira foi inau
gurada em "Lençóis Paulista". O programa 
é menina dos olhos do governo. A propos
ta é construir mil creches no Estado.

O convênio da Atividade Delegada, que 
possibilita que a Prefeitura Municipal 
contrate policiais em horário de folga, 
só será implantado em Lençóis Paulista 
em 2014. O município não tem dotação 
orçamentária este ano para o convênio 
e isso só seria possível se houvesse su
perávit de arrecadação, o que está lon
ge de acontecer.

O município deverá receber este mês R$ 
500 mil do Governo Federal. O dinheiro foi 
anunciado pela presidente Dilma Roussef 
(PT) durante encontro com prefeitos. Para 
amenizar a insatisfação dos administra
dores, a presidente prometeu R$ 1 milhão 
para cada município. R$ 500 mil agora os 
outros R$ 500 mil em abril de 2014. O di
nheiro vem em boa hora, mas não supera 
as perdas até o mês de julho.

P refe itu ra  
M u n ic ip a l 
d e  L en çó is  

P au lista
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão 
n° 091/2013 -  Processo n° 

180/2013
Objeto: Registro de preços para 
aquisição de materiais para 
exames laboratoriais. Tipo: 
Menor preço -  Recebimento 
das propostas e sessão de lan
ces: 20 de agosto de 2013 às 
14:00 horas -  O edital encon
tra-se disponível no site www. 
lencoispaulista.sp.gov.br -  In
formações: Praça das Palmeiras 
n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulis
ta, 07 de agosto de 2013. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA - Di
retor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de 
agosto de 2013. Na página A2. 
Valor da publicação R$ 20,66.

C â m a ra  M u n ic ip a l  
V d e  L en çó is  P au lista  ^
CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Publicação de Atos Oficiais
RESOLUÇÃO N° 14/2013 -  de 06 de agosto de 2013 -  “Reclassifica e altera 
a denominação de Cargos do Quadro de Cargos em Comissão dos servidores 
da Câmara Municipal de Lençóis Paulista e dá outras providências.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 06 de agosto de 2013. 
HUMBERTO JOSÉ PITA 

Presidente
Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 

Em 06 de agosto de 2013.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista
Publicação de Atos Oficiais

RESOLUÇÃO N° 15/2013 -  de 06 de agosto de 2013 -  “Dispõe sobre as 
atribuições dos cargos e funções existentes no Quadro de Cargos em Comis
são e Quadro de Funções Existentes dos servidores da Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista, e dá outras providências.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 06 de agosto de 2013. 
HUMBERTO JOSÉ PITA 

Presidente
Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 

Em 06 de agosto de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Publicação de Atos Oficiais

DECRETO LEGISLATIVO N° 05/2013 -  de 07 de agosto de 2013 -  “Con
cede Título de Cidadão Lençoense ao Doutor Nivaldo Ribeiro.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 07 de agosto de 2013. 
HUMBERTO JOSÉ PITA 

Presidente
Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 

Em 07 de agosto de 2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de agosto de 2013. Na página A2. 
Valor da publicação R$ 55,48.
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Opinião FRA SE
• "O comércio vem retraído, mas esperamos alcançar o mesmo 
nível de venda do ano passado. O que mudou um pouco é que o 
homem está se cuidando e se vestir bem se tornou um atrativo",

José Ilton de Lima, comerciante

PA RA  PEN SA R
• "A vida é como uma 
sala de espetáculos; 
entra-se, vê-se e sai-se."

Pitágoras

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

Assina aqui! 
M

acatuba vive um momento inu
sitado, alimentado pela polê
mica sobre que órgão assume 

os serviços de abastecimento de água 
e coleta de esgotos na cidade. O fato é 
que entra ano e sai ano, o dilema pa
rece não ter fim. A batalha nas ruas de 
Macatuba agora se trava com abaixo
-assinados. De um lado, parte da popu
lação se mobiliza pela volta da Sabesp 
e pela extinção do Sisam. De outro, a 
mobilização é contra o retorno da com
panhia à cidade e pelo fortalecimento 
do sistema municipal. De outro, mais 
outro e mais outro lados surgem abai
xo-assinados defendendo uma verten
te ou outra, com nuances particulares.

Enquanto a população assina pa
péis e listas, o governo municipal de
mora a encontrar a saída para o im
passe que mexe profundamente com 
a vida de todos os macatubenses. 
Aqui, neste mesmo espaço editorial, o 
Jornal O ECO já defendeu que o gover
no abra os ouvidos ao que a popula
ção tem a dizer. Claro, aplicando-se as 

metodologias científicas aceitáveis 
-  audiência pública, plebiscito, 
consulta popular -  para validar as 
respostas e orientar a decisão no 
caminho certo.

Um sinal muito tímido só 
vem do governo agora, indican
do disposição em ouvir, mas não 

passa disso. De prático, não tem 
nem data anunciada. Enquanto o 

governo não acha o rumo a se
guir, os usuários do sistema de

água e esgoto expressam sua insatis
fação por abaixo-assinados de inicia
tiva popular. As pessoas estão pedin
do para serem ouvidas e travam uma 
guerra de listas com nomes a favor ou 
contra um sistema ou outro.

Vendido como a solução para todos 
os males do abastecimento em Ma- 
catuba, o Sisam já se confirmou um 
fracasso. Seja por incapacidade técni
ca ou financeira, o serviço autônomo 
atravessou o período que precisava 
para demonstrar eficiência e ainda não 
conseguiu provar a que veio. A ineficá
cia persiste e a população amarga um 
serviço de baixa qualidade.

A Sabesp - que prestou o serviço 
por longas décadas e também tem 
sua cota de insatisfação popular -  si
naliza que quer voltar. Aliás, atua em 
duas frentes: briga na Justiça para re
verter a ruptura do contrato e tenta 
um acordo diplomático com o atual 
governo para ajustar os ponteiros 
com a cidade. Talvez seja o momento 
de estipular um contrato novo, bem 
regrado e claro, assegurando efetiva 
qualidade do serviço ao usuário e no
vos benefícios para o município.

Que seja o Sisam ou que volte a 
Sabesp, mas que haja solução efetiva 
e eficiente, olhando com seriedade e 
respeito para os usuários do sistema. 
O fundamental na gestão da coisa pú
blica é que a população seja atendida 
com qualidade nas suas necessidades 
mais básicas, coisa que o macatuben- 
se não pode dizer que tem.

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

CTSA e o ensino de Ciências Naturais
Ailton Jesus Dinardio

D

<

é professor e coordenador 
pedagógico do Colégio Francisco 
Garrido e coordenador dos 
cursos de Tecnologia em Gestão 
Ambiental e Bioenergia da Facol

Com a racionalidade crescente no 
século XIX, que atribuiu ao ho
mem a tarefa de dominar/ex- 

plorar a natureza, aliada ao também 
crescente processo de industrializa
ção, o desenvolvimento centrado na 
ciência e tecnologia (C&T) passou a 
ser visto como sinônimo de progres
so. A partir de meados do século XX, 
foi crescendo o sentimento de que o 
desenvolvimento científico, tecnoló
gico e econômico não estava condu
zindo, linear e automaticamente, ao 
desenvolvimento do bem-estar social 
e a sustentabilidade ambiental. A de
gradação ambiental bem como a vin- 
culação do desenvolvimento científi
co e tecnológico à guerra fez com que 
a ciência e a tecnologia se tornassem 
alvo de um olhar mais crítico. Dessa 
forma, C&T passaram a ser objeto 
do debate político, emergindo nesse 
contexto, o denominado movimento 
CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade 
e Ambiente).

No Brasil, com relação ao enfoque 
das CTSA no contexto educacional, as 
iniciativas ainda são incipientes, mui
tas vezes isoladas, não traduzidas em 
programas institucionais. Não há uma 
compreensão e um discurso consen
sual quanto aos objetivos, conteúdos, 
abrangência e modalidades de imple
mentação. No ensino em geral e no 
ensino de Ciências Naturais em par
ticular se faz necessária a superação 
do desenvolvimento científico-tecno- 
lógico, apresentado como irreversível 
neutro e linear-tradicional, onde o De
senvolvimento Científico é apresenta
do como fomento ao Desenvolvimento 
Tecnológico que levaria ao Desenvolvi
mento Econômico e com isto teríamos, 
de forma linear, o Desenvolvimento 
Socioambiental. Nem a Ciência e nem 
a Tecnologia são alavancas para a mu-

dança que afetam sempre, no melhor 
sentido, aquilo que transformam. O 
progresso científico e tecnológico não 
coincide, necessariamente, com o pro
gresso social e moral.

A ideia de que os problemas hoje 
existentes, e os que vierem a surgir, 
serão necessariamente resolvidos 
com o desenvolvimento cada vez 
maior da C&T está secundarizando 
as relações sociais em que são con
cebidas. Por exemplo, para reduzir/ 
acabar com a carência alimentar e 
com a fome, efetivamente, é neces
sário produzir alimentos em quanti
dade suficiente. Nesse aspecto, a C&T 
poderá contribuir significativamente. 
Contudo, C&T não possuem nenhum 
mecanismo intrínseco que garanta a 
distribuição dos alimentos produzidos, 
pois estas são fundamentais no cam
po da produção, porém, em termos de 
distribuição, há outras dimensões a 
serem consideradas.

Como forma de superação desse 
modelo, alguns autores, apontam a 
abordagem de temas de relevância so- 
cioambiental, a interdisciplinaridade e 
a democratização de processos de to
mada de decisão em temas envolven
do Ciência e Tecnologia. Defende-se a 
necessidade de mudanças curriculares, 
com configurações mais sensíveis ao 
entorno, mais abertas a temas, a pro
blemas contemporâneos marcados 
pelo componente científico-tecnoló- 
gico, enfatizando-se a necessidade de 
superar configurações pautadas pela 
lógica interna das disciplinas, passan
do a serem configurações a partir de 
temas/problemas socioambientais 
relevantes, cuja complexidade não é 
abarcável pelo viés unicamente disci
plinar. Enfim, precisamos democratizar 
os processos de tomada de decisões 
em relação à C&T, com mais atores 
sociais participando, pois só assim, 
poderemos quebrar o modelo linear 
de progresso. Com a aceitação passi
va dos "milagres" da tecnologia, com a 
adesão ao sonho consumista, a huma
nidade, como um todo, está perdendo 
a chance de moldar o futuro.

I
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Coroné Bentinho renuncia 
às comissões na Câmara

Na sessão de segunda-feira 5, o vereador José Pedro de Oliveira (PR), o 
Coroné Bentinho, renunciou aos cargos de vice-presidente das comissões 
de Ética e Decoro Parlamentar e Finanças da Câmara de Lençóis Paulis
ta. Os tucanos Francisco de Assis Naves, o Chico, e André Paccola Sasso 
(PSDB), o Cagarete, assumiram, respectivamente, as vagas. O republicano 
alegou problemas particulares para sustentar sua decisão. Bentinho não 
ocupa, agora, cargo em nenhuma das comissões do parlamento.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO
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Zerado
Coroné Bentinho 

não faz parte de co
missões na Câmara; 
vereador alegou ra
zões particulares para 
renunciar a duas vice
-presidências.
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Blefe?
A moda agora é renunciar 

a cargos em comissões. Outro 
vereador que ameaçou deixar 
o posto foi Ailton Tipó Laurindo 
(PV). Na sessão da segunda
-feira, o verde ameaçou deixar 
a comissão de Justiça e Redação, 
onde é relator. Segundo o vere
ador, alguns membros de outras 
comissões não levam o trabalho 
tão a sério e emitem pareceres 
pequenos, enquanto ele se de
bruça sobre os projetos e emite 
pareceres completos.

Passando a bola
A movimentação política du

rante os trabalhos do Legislati
vo na segunda-feira foi intensa. 
Nardeli da Silva (PSC), então lí
der do partido na Câmara, pas
sou a função para Jonadabe José 
de Souza (PSC), o Jonas. Nardeli 
agora é vice-presidente da Câ
mara, cargo que era de Jonadabe 
até o primeiro semestre.

Rota de colisão
Oferecido à população como 

o mais novo ponto turístico da 
cidade, até as aves estranham o 
Palácio de Vidro, a nova s e d ead- 
ministrativa da Câmara. Alguns 
pássaros foram encontrados 
mortos nas proximi(dades d oprd- 
dio. A hipótese é de que as aves 
tenham colidido com o imóvel 
durante o voo, devido aos famo-

sos vidros.

Transparência
O que a Câmara de Vereado

res vem tratando como um mar
co histórico da cidade nada mais 
é do que exigências do Ministé
rio Público e Tribunal de Contas. 
O presidente Humberto José Pita 
(PR) comemora a aprovação de 
três projetos que regulamentam 
cargos, funções e salários dos 
servidores. Pita segue de olho 
nas eleições de 2016.

Nova cara
Um novo jornal entrou em cir

culação em Areiópolis. A grande 
novidade está no expediente. O 
impresso traz entre seus direto
res o nome do que o ex-vereador 
de Lençóis Paulista, Ismael de 
Assis Carlos, o Formigão.

M ais dinheiro
Provocado mais uma vez pelo 

vereador Manoel Santos Silva 
(PSDB), o Manezinho, o empre
sário João Henrique Foganholi, 
da Support Informática, anunciou 
a doação de R$ 20 mil para o 
Centro de Quimioterapia do Hos
pital Nossa Senhora da Piedade. 
É a terceira empresa a anunciar 
verba para a obra após reporta- 

n gem do jornal O ECO, quando o 
empresário Edenilson Grecca -  
idealizador do projeto -  reclamou 
que havia recebido pouca ajuda.
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Cientistas apresentam 
primeiro hambúrguer 
criado em laboratório, a 
partir de células-tronco de 
bois. O hambúrguer já foi 
degustado por voluntário.

USP inicia em macacos 
teste de vacina contra HIV

FOTO: DIVULGAÇÃO

Cientistas da 
USP (Universida
de de São Paulo) 
começarão a tes
tar no mês que
vem em macacos uma vacina de DNA contra o 
HIV. As cobaias, que não são capazes de contrair 
o vírus, servirão para avaliar a segurança do pro
duto e sua capacidade de ativar o sistema imune. 
A vacina, que vem sendo desenvolvida desde 
2001, foi inspirada na bioquímica do organismo 
de pacientes que são mais resistentes ao vírus. 
Se o experimento em macacos tiver sucesso, a 
ideia é fazer testes de segurança em humanos, 
diz Edecio Cunha Neto, líder do grupo de pesquisa 
que criou a vacina. A ideia, segundo ele, é aplicar 
a vacina em pessoas sem vírus em combinação 
com outra imunização que ainda venha a ser 
criada, porque ela não deve ser capaz de conferir 
proteção total sozinha. "Ela em si não seria uma 
cura, seria uma forma de atenuar a doença. Em 
combinação com outra vacina, poderia contri
buir para uma proteção completa contra o HIV", 
declarou. Cunha Neto começou a desenvolver a 
vacina junto de Jorge Kalil, diretor do Instituto Bu- 
tantan, estudando o organismo de soropositivos 
cujos linfócitos T CD4 -célu las do sistema imu
ne responsáveis por reconhecer os v íru s - eram 
capazes também de atacar 0 HIV com toxinas. 

Pesquisando a estrutura de proteínas do vírus 
usadas pelas células do sistema imune no 

reconhecimento, os cientistas criaram um 
segmento de DMA que produziria esses 

plasmídeos -fragmentos de m olécula- ao 
serem injetados em células humanas. Em 

testes com 0 sangue de pacientes em tubos 
de ensaio, a estratégia mostrou sucesso. Esta, 
no entanto, não é uma pesquisa pioneira nessa 
área. Nos Estados Unidos e Europa existem várias 
pesquisas que já iniciaram testes em humanos, 
um dos entraves do Brasil, devido ao volume de 

| |  dinheiro necessário. Já foram investidos cerca de 
I  R$ 1 milhão na pesquisa, mas seriam necessárias 
I  centenas de milhões para fazer um estudo mais 
^  amplo. A revista Superinteressante desse mês 
I  trouxe uma reportagem tratando sobre a "Cura 
^  da Aids". Na matéria em questão, foram apresen

tadas diversas pesquisas que já apresentaram 
resultados positivos no combate ao vírus.
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FASES DA LUA
AGOSTO

Fase Dia Hora
Lua Nova 6 18:52
Quarto Crescente 14 7:57
Lua Cheia 20 22:46

Lençóis  ̂ Quarto Minguante 28 6:36
'•Paulista No horário de

.... verão, somar uma
300 Km São , hora às fases da lua.

Paulo
J^LACAS DO PLACAS DE

DIA EM SP AMANHÀ

7"8 9^0
TELEFONES ÚTEIS - CÓDIGO 014

Polícia Corpo de SAMU
M ilitar Bombeiros

190 193 192
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar....... 9735-0602
Hosp N S da Piedade .. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi........... 3267-8900

Agudos Macatuba
Conselho Tutelar........3262-1162 Conselho Tutelar........3298-3036
Hospital de Agudos...3262-1444 Santa Casa................. 3298-9200
Pref de Agudos......... 3262-8500 Ambulância............0800-7701192

Pref de Macatuba.....3298-9800
Areiópolis
Conselho Tutelar.......3846-9912 Pederneiras
Pronto Atendimento..3846-9908 Conselho Tutelar.......3284-6426
Pref de Areiópolis....3846-9900 Santa Casa...................3283-8380

Pref de Pederneiras ..3283-9570

Regional IN SC R IÇ Õ ES ABERTAS
A FAAG está com inscrições abertas para o vestibular da 
recém-criada graduação de Tecnólogo em Logística. A duração 
é de cinco semestres, mas o curso possibilita a emissão de 
duas certificações intermediárias, a de auxiliar de operações 
logísticas e a de assistente de gestão em sistemas logísticos.

SISA M  X  S A B E S P

Macatuba faz audiência pública na próxima semana
Abaixo-assinados 
pró e contra a volta 
da Sabesp estão em 
circulação

Angelo Neto___________

Os macatubenses vivem a 
expectativa da possível 
volta da Sabesp (Com

panhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo). Prova 
disso são os abaixo-assinados 
que estão em circulação no 
município, tanto pró a empre
sa quanto ao Sisam (Sistema de 
Saneamento Ambiental de Ma- 
catuba). Na próxima semana, 
está programada a primeira au
diência pública, na qual a ad
ministração do prefeito Tarcísio 
Abel (PP) vai discutir o assunto 
com a população.

O fim do Sisam é o princi
pal assunto nas rodas de con
versa em Macatuba. Antes do 
início da sessão de segunda
-feira 5, munícipes favoráveis 
e contrários conversaram com 
os vereadores sobre o assunto. 
Um deles é José Antônio Gue
des, responsável por um dos 
abaixo-assinados em circulação 
na cidade. Defensor da volta da 
Sabesp, ele afirmou ao jornal O 
ECO que começou a colher as 
assinaturas após problemas em 
bairros nos altos da cidade. Ele 
não tem ideia de quantas pes
soas já assinaram o documento.

"Nosso abaixo-assinado já 
vem desde fevereiro, com a pre
ocupação da falta de água cons
tante nos altos da cidade (jardins 
Bocaiúva, Planalto e América, 
por exemplo)". Agente de sane
amento ambiental na Sabesp de

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

DISCUSSÃO -  Audiência pública na próxima semana discute 
futuro de SISAM; guerra de abaixo-assinados é travada na cidade

Pederneiras, ele acredita que a 
maioria da população é favorá
vel à volta da companhia, já que 
o Sisam não cumpriu algumas 
promessas feitas na época do 
então prefeito Coolidge Hercos 
Junior (PSDB).

"Infelizmente, a tarifa não 
é a mesma prometida. O Sisam 
contratou a Enops através da 
licitação e afirmou que não po- 
deria baixar o valor da taxa do 
esgoto. A qualidade do serviço 
piorou. Você anda pela cidade e 
vê buracos ou valetas mal fecha
das. Hoje, se há um problema, 
a Sabesp troca os encanamen
tos com ligações novas e sem 
remendos, através de consertos 
com métodos não destrutivos".

Ainda de acordo com Gue
des, a volta da Sabesp pode re
presentar o fim de um processo 
que corre na justiça ou então 
um acordo amigável. "A Sabesp 
tem uma ação na justiça con
tra Macatuba. Com o tempo, a 
ação será julgada. Se o resulta
do for favorável à companhia, o

município terá que pagar uma 
multa grande. Quem vai sofrer 
com isso é a população, pois 
este dinheiro terá que ser tirado 
de algum lugar, por exemplo, 
saúde, educação, enfim". Após 
o fim do contrato em questão, 
a companhia ajuizou ação na 
qual pede ao município uma 
indenização.

A advogada Andreia Leitão 
é contrária à volta da Sabesp. 
Ela encabeçou dois abaixo
-assinados (um virtual e ou
tro em papel) que estão em 
circulação. No documento 
virtual, até o momento foram 
contabilizadas 109 assinaturas. 
"Sou contra pelo aumento das 
tarifas. Conversei com amigos 
e pessoas próximas que me de
ram esta ideia. A Sabesp ficou 
em Macatuba durante 30 anos. 
A companhia pega as tarifas de 
água e do esgoto e não investe 
na cidade. No caso do Sisam, 
o município pode gerir este 
dinheiro e investir no municí
pio", defende.

Andreia acusa a Sabesp de 
ser a responsável pelos recentes 
problemas enfrentados pelo Si- 
sam. "Isso que está acontecendo 
agora no município não é porque 
a Sisam entrou e, sim, porque a 
Sabesp ficou 30 anos em Maca- 
tuba. O certo é continuar com o 
Sisam para que Macatuba possa 
ver de perto os problemas e fa
zer as adaptações necessárias. O 
prefeito precisa conhecer os pro
blemas. O presidente da Sabesp 
fica em São Paulo. É complicado 
entregar o sistema de água e es
goto na mão de gente estranha". 
Outra tese defendida por ela é 
de que se a troca ocorrer, haverá 
um aumento na tarifa. "Com a 
volta da Sabesp, terá cerca de 
30% de aumento no bolso do 
munícipe", completa.

As especulações sobre a vol
ta da Sabesp e fim do Sisam co
meçaram a ganhar força após o 
chefe do Poder Executivo renovar 
por apenas três meses o contrato 
com a Enops, empresa terceiriza
da que presta serviço ao Sisam.

Tarcísio confirmou que 
estuda a possibilidade de a se
cretaria chegar ao fim após uma 
série de problemas relacionados 
à rede de água e esgoto no muni
cípio, mas fez questão de ressal
tar que a decisão vai ser tomada 
após consultas à população.

A primeira delas deve acon
tecer na próxima semana, em 
uma audiência pública com lo
cal e data ainda não divulgados 
pela Prefeitura. A expectativa é 
de um debate caloroso já que 
várias questões (inclusive polí
ticas) serão colocadas na pauta.

Os abaixo-assinados serão 
apresentados com assinaturas 
de macatubenses favoráveis e 
contrários à volta da companhia.

LEGISLATIVO

Vereador propõe 
fim de taxa para 
microempreendedor
Valor de R$ 29,90 cobrado causou indignação 
de alguns micro empreendedores individuais; 
outras taxas já são obrigatórias

FOTO: ANGELO NETO/O  ECO

Angelo Neto

0 vereador macatubense 
Marcos Rogério Soares 
de Goes (PP) apresen

tou na sessão de segunda-feira 
5, uma indicação na qual pede 
ao prefeito Tarcísio Abel (PP) 
que estude a possibilidade de 
isenção da respectiva taxa para 
o cidadão cadastrado como 
MEI (Micro Empreendedor 
Individual) cuja área de ativi
dade abranja o comércio am
bulante. Cerca de 80 empresas 
em Macatuba são cadastradas 
como MEI.

O microempreendedor in
dividual paga apenas o valor 
fixo mensal de R$ 34,90 (co
mércio ou indústria), R$ 38,90 
(prestação de serviços) ou R$ 
39,90 (comércio e serviços), 
que será destinado à Previdên
cia Social e ao ICMS ou ao ISS. 
Em Macatuba, outra taxa no 
valor de R$ 29,90 foi cobrada, 
o que causou indignação.

Em entrevista ao jornal 
O ECO, Goes revelou estar

preocupado com a situação. 
"Algumas pessoas vieram con
versar comigo sobre estes bole
tos recebidos. Eu procurei me 
informar no Sebrae e eles me 
passaram que 69 microempre- 
endedores individuais recebe
ram o boleto de R$ 29,90 e que 
eles iriam encerrar as ativida
des em virtude desta cobran
ça". Ainda segundo o vereador, 
o valor é cobrado apenas de 
ambulantes de outras cidades.

Para ele, a isenção da res
pectiva taxa será uma ferra
menta importante para incen
tivar a legalização do trabalho 
informal em Macatuba. "Esta 
cobrança representa um retro
cesso, isso atrapalha o desen
volvimento da cidade. O MEI 
foi criado para o ambulante da 
cidade se formalizar. Eu acre
dito que o prefeito vai acatar 
meu pedido e retirar esta taxa. 
Gostaria também de pedir aos 
micro empreendedores indivi
duais que não cancelem suas 
empresas por causa disso", 
completou o parlamentar.

MUDANÇA -  Marcos Goes que acabar com taxa de R$ 29,90 
cobrada dos micro empreendedores individuais

http://www.uniontecnoloaia.com.br


Economia EM QUEDA
A inflação oficial em julho ficou praticamente estável, com leve alta de 
0,03%, depois de ter subido 0,26% em junho. É o menor resultado para 
o mês desde 2010 (quando tinha atingido 0,01%). Os dados do IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foram divulgados 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ontem.

DIA DOS PAIS

Comércio de Lençóis espera 
aumento de 10% nas vendas
Data não é tão forte comparada ao Natal e Dia das Mães; associações comerciais da região investem em promoções para alavancar período

Priscila Pegatin

O comércio de Lençóis Pau
lista espera no mínimo 10% 
de aumento nas vendas do 

Dia dos Pais deste ano. Já a Acilpa 
(Associação Comercial e Indus
trial de Lençóis Paulista) tem ex
pectativa não tão otimista. Segun
do José Antonio Silva, presidente 
da Associação, o aumento deve 
ser em torno de 3% a 5%, com
parado ao ano passado. A data é 
fraca comparada ao faturamento 
do Natal e do Dia das Mães.

Para José Ilton de Lima, pro
prietário de uma loja de confec
ção, o Dia dos Pais vem ganhando 
força levando em consideração a 
mudança do perfil masculino. 
"O comércio vem retraído, mas 
esperamos alcançar o mesmo 
nível de venda do ano passado. 
O que mudou um pouco é que o

homem está se cuidando e se ves
tir bem se tornou um atrativo", 
diz. "A mudança de estação, com 
a coleção nova, também é outro 
fator positivo".

Camila Morelli, gerente de 
uma óptica no Centro da cidade, 
diz que a data ajuda na venda de 
óculos de sol da coleção mas
culino. "Geralmente, vendemos 
mais os produtos femininos, mas 
neste período tem um aumento 
de 30% a 40% em óculos mas
culinos. Criamos promoção para 
ajudar nas vendas também".

Apesar da expectativa de ven
das, o período é mais fraco, assim 
como a campanha do Dia dos 
Pais na Acilpa. Serão sorteados 20 
vales-compras no valor de R$ 200 
e três kits churrasco. "A associação 
poderia dar mais prêmios, mas o 
comércio não está tão aquecido. 
Então, o que a gente conseguiu foi

esse valor", diz Neno.
Na região, as associações 

apostam nas campanhas para ala
vancar as vendas. Em Macatuba, 
a ACE (Associação Comercial e 
Empresarial) vai sortear uma TV 
LED de 42 polegadas, um home 
theater, um notebook, quatro 
vales-compras de R$ 250 e uma 
cesta de produtos regionais cedido 
pelo Circuito Turístico Caminhos 
do Centro-Oeste Paulista.

Em Agudos, a campanha do 
Dia dos Pais pretende alavancar 
as vendas neste período. "Vamos 
sortear cinco prêmios que são 
uma televisão de LED de 24 pole
gadas, um smartphone Samsung 
Galaxy, uma câmera digital, um 
barbeador elétrico e uma chur
rasqueira com giratório elétrico 
de inox", explica Vinicius Lima 
presidente da Acira (Associação 
Comercial de Agudos).
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EXPECTATIVA -  Comerciantes esperam melhorar as vendas no Dia dos Pais; campanhas tentam ajudar

"Além dos prêmios, tivemos 
1L5 raspadinhas com kit da as
sociação que tem calculadora, 
caneta e também realizamos no

sábado passado e estamos progra
mados para este, ações de venda 
que no total serão sorteadas mais 
12 churrasqueiras", diz. "A pro

posta é fomentar e alavancar as 
vendas. Esperamos com as ações 
ter um aumento de 15% a 20% no 
Dia dos Pais deste ano".

Lojistas dão sugestões de presentes
Quem está em dúvida do que 

comprar para o Dia dos Pais, al
guns comerciantes da cidade se
pararam os itens mais vendidos na 
data. Na confecção a camisa estilo 
polo é um presente que não cai de 
moda. "A peça pode ser usada por 
qualquer tipo de pai porque vai 
deixar o homem bem vestido. As 
camisetas também saem bastante. 
Temos artigos a partir de R$ 49,70".

Se o filho estiver pensando em 
presentear com um sapato ou sa- 
patênis o investimento pode ser de 
R$ 39,90 a R$ 200. "Uma novida
de da loja é o vale compra. Assim 
não tem o perigo de errar no pre
sente", diz a gerente de uma loja 
que não quis divulgar o nome. Os 
perfumes, também estão na lista 
de opções. "Gel, espuma para bar- 
bear, colônia e principalmente os

kits são os que mais saem", explica 
Carla Cristina Teodoro. "Os kits 
saem a partir de R$ 32,80 e temos 
embalagens avulsas de R$ 16,90".

Já presentear o pai com um 
par de óculos de sol é uma boa 
opção a partir de R$ 130. "Ge
ralmente os presentes podem ser 
parcelados no cartão, crediário e 
até cheque", explica Camila Mo
relli, gerente de uma óptica.

Comércio abre em horário diferenciado na sexta-feira
Pensando em atender os fi

lhos que deixam para comprar o 
presente na última hora, o comér
cio de Lençóis Paulista funciona 
na sexta-feira até as 20h. No sába
do segue o horário normal, das 9h 
às 17h. "Essa semana já estamos 
vendendo bem, mas alguns clien
tes realmente deixam para vir no 
sábado", explica Valdirene Fiorat-

ti, gerente de uma loja de roupas.
Emerson Justino resolveu 

aproveitar o horário de almoço de 
ontem para pesquisar preço antes 
de comprar o presente. "Como 
tenho dois pais adotivos compro 
para os dois e espero ganhar um 
que minha esposa vai escolher, 
porque também sou pai", conta. 
"Nunca deixo passar em branco a

data e vale a pena pesquisar, tem 
diferença", diz.

Já Rafael Pomini Prado de 
Lima foi decidido para a compra 
do presente. "Já vim direto por
que sei que vou acertar dando 
um presente na área de perfuma
ria", conta. "Sempre presenteio 
meu pai, não deixa a data em 
branco não".

SAUDE

Lençóis Paulista registra 14° caso de dengue autóctone
32 pessoas 
contraíram a doença 
este ano; são 
147 notificações

Carlos A lberto  Duarte

ADiretoria de Saúde con
firmou nesta semana 
mais um caso de den-

gue. É o 14° caso autóctone, ou 
seja, contraído na cidade. De 
acordo com Roberto Godoy, 
da Coordenadoria de Vetores, 
somente este ano foram 147 
notificações da doença, com 32 
casos confirmados, sendo 18 
importados.

A mulher de 38 anos, resi
dente no Jardim das Nações, 
passa bem. A Diretoria de 
Saúde adotou todos os procedi-

Prefeitura M unicipal 
de L ençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

LIMPEZA DE TERRENO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das 
Leis Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo Decreto Mu
nicipal n° 258/2010, que já foram NOTIFICADOS a executar a limpeza e 
demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas 
propriedades. Como não houve manifestação do proprietário ou responsável, 
foi realizada a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a 
multa e cobrança da limpeza em divida ativa.

Lençóis Paulista, 08 de Agosto de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
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Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de agosto de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 39,87.

mentos de bloqueio. Os agen
tes estão borrifando inseticida 
em um raio de nove quartei
rões do caso suspeito, e uma 
equipe está realizando a coleta 
de objetos que possam acumu
lar água nos quintais.

Godoy disse que o caso é 
atípico no período do inverno 
para Lençóis Paulista. Disse 
que o excesso de chuvas do 
primeiro semestre facilitou

a proliferação do mosquito 
transmissor da dengue. Ele pe
diu apoio dos moradores para 
eliminar das residências ou 
terrenos de suas propriedades, 
recipientes que acumulem 
água e que favoreçam a prolife
ração do Aedes Aegypti. Vasos 
de plantas, vasilhas de água 
para animais de estimação e 
caixas d'água também devem 
ser limpos com frequência.

Centro Municipal de Formação Profissional 
“Prefeito Ideval Paccola”

CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇAO 
PROFISSIONAL

“PREFEITO IDEVAL PACCOLA”

PORTARIA 11/2013

Wanderley Francatti, Diretor Executivo do CMFP de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea 'a' do artigo 
59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos 
oficiais:

Portaria n° 11/2013 de 05 de Agosto de 2013, afasta para 
tratamento de saúde a funcionária Juliana Pereira Germino de 
26/07/2013 até 31/08/2013.

Lençóis Paulista, 05 de Agosto de 2013.

Julio Antonio Gonçalves
Diretor Financeiro

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de agosto de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 39,87.

Prefeitura M unicipal 
de L ençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Es
tado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas 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 83 de 6.08.2013.........Dispõe sobre alterações na Lei
Complementar n.° 38, de 20.12.2006.
Lei Complementar 84 de 6.08.2013.........Cria cargo no quadro de servidores
da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.
Lei 4487 de 6.08.2013.........Dispõe sobre a concessão de direito real de uso
em área de terreno do Município a favor da empresa Fernando Stival Hintze 
EPP.
Lei 4488 de 6.08.2013.........Autoriza abrir crédito especial para utilização
de recursos provenientes do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social, para custear despesas com contratação de pessoal temporário para 
desenvolvimento do Programa Minha Casa Minha Vida.
Lei 4489 de 6.08.2013.........Dispõe sobre a fixação dos vencimentos dos
cargos e funções dos servidores da Câmara Municipal de Lençóis Paulista.
Lei 4490 de 6.08.2013.........Institui o Conselho Municipal da Juventude de
Lençóis Paulista.
Decreto 284 de 2.08.2013.........Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 43.010,00.
Decreto 285 de 2.08.2013.........Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 28.600,00.
Decreto 286 de 2.08.2013.........Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 8.000,00.
Decreto 287 de 6.08.2013.........Abre, nos termos da Lei Municipal n.° 4.488,
de 6.08.2013, crédito especial no valor de R$ 57.000,00 para custeio despesas 
com contratação de pessoal temporário para desenvolvimento do Programa Minha Casa 
Minha Vida.
Decreto 288 de 6.08.2013.........Dispõe sobre a criação e a nomeação da
Comissão de Trabalho Municipal do Programa “Minha Casa, Minha Vida”.
Decreto 289 de 6.08.2013.........Cria função, determina atribuições e número
de vagas, fixa padrão de vencimentos para Agente Administrativo de Cadas- 
tramento.
Portaria 1001 de 7.08.2013.........Designa Edson Aparecido Fernandes para
exercer a função de Encarregado de Limpeza Pública no período de 16 a 
30.09.2013.
Portaria 1002 de 7.08.2013.........Nomeia Benedito Moyses para a função
temporária de Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1003 de 7.08.2013.........Nomeia Adriana Aparecida dos Santos Sil
va para a função temporária de Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1004 de 7.08.2013.........Nomeia Rosiane Cristina Eugenio para a
função temporária de Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1005 de 7.08.2013.........Abre processo sumário em face de funcio
nária pública municipal.
Portaria 1006 de 7.08.2013.........Abre processo sumário em face de funcio
nária pública municipal.
Portaria 1007 de 7.08.2013.........Abre processo sumário em face de funcio
nário público municipal.
Portaria 1008 de 7.08.2013.........Abre processo sumário em face de funcio
nário público municipal.

Lençóis Paulista, 7 de agosto de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de agosto de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 70,18.



Economia INFORMAÇÃO
O jornal O ECO lançou recentemente o site da festa 
Melhores do Ano. No endereço eletrônico, toda 
população pode acompanhar os preparativos para 
o mais importante prêmio de Lençóis Paulista. Para 
conhecer, acesse: www.melhoresdoanooeco.com.

M ELHORES DO ANO

Programa Agua Brasil será 
homenageado pelo Jornal O ECO
Zilor, Ascana, Banco do Brasil e WWF-Brasil recebem troféu Responsabilidade Sócio-Ambiental

lO IO : DIVULGAÇÃO

Da Redação

Desenvolvido pela ong am
bientalista WWF-Brasil, 
o Programa Água Brasil 

será um dos destaques na Fes
ta Melhores do Ano, promovi
da pelo Jornal O ECO. Serão 
homenageados com o troféu 
de Responsabilidade Sócio- 
-Ambiental os representantes 
da WWF-Brasil, Zilor, Ascana 
e Banco do Brasil. A festa está 
marcada para o dia 17 de agos
to, às 20h, no Clube Esportivo 
Marimbondo.

"Para a Ascana, este re
conhecimento da sociedade é 
muito importante, pois uma de 
nossas metas é garantir exce
lência nas orientações de boas 
práticas no tocante ao respeito 
às pessoas e ao meio ambien
te", diz Pedro Luís Lorenzetti, 
presidente da associação.

As boas práticas agrícolas 
aplicadas aos canaviais da re

gião de Lençóis Paulista atraí
ram a atenção da WWF-Brasil, 
que tem ações do Programa 
Água Brasil em 19 microbacias, 
desenvolvendo projetos modelo 
que serão replicados pelo país. 
O programa tem duração pre
vista de três anos (até 2015) e 
envolve reciclagem de resíduos 
sólidos, coleta seletiva, consu
mo responsável, boas práticas 
agrícolas, restauração florestal 
e finanças sustentáveis.

Em Lençóis Paulista, o bio- 
ma Mata Atlântica e a microba- 
cia do Rio Lençóis são os alvos 
das ações desenvolvidas pelo 
Programa Água Brasil. Como a 
cana-de-açúcar é a maior cultu
ra da região, foi firmada, no dia 
28 de novembro de 2012, a par
ceria com a Zilor, uma das mais 
importantes indústrias do setor 
sucronenergético, e a Ascana 
(Associação dos Plantadores 
de Cana do Médio Tietê), que 
representa mais de mil produto

res de cana-de-açúcar.
A produção sustentável de 

produtos que tenham a cana
-de-açúcar como matéria-prima 
é uma meta perseguida pela 
Zilor, que tem expertise de 
30 anos em reflorestamento, 
e também pelos associados da 
Ascana, que enxergam a susten- 
tabilidade como grande desafio 
de toda cadeia produtiva.

CUIDANDO DA ÁGUA
Em abril, foi concluído o 

plantio de 10 hectares de ár
vores em seis áreas da Bacia 
do Rio Lençóis. O trabalho de 
campo teve o apoio da Asca- 
na e Zilor e foi executado por 
membros da WWF-Brasil e do 
Instituto Pró-Terra, de Jaú, en
carregado de fazer o plantio e 
manutenção nas áreas.

A proposta é oferecer aos 
plantadores de cana orienta
ções precisas de boas práticas, 
manejo, cobertura e conserva

ção de solo de modo a avaliar 
o impacto destas ações na água. 
Isto tudo de uma maneira que 
o investimento na recuperação 
das matas ciliares caiba no bol
so dos agricultores.

O presidente da Ascana, Pe
dro Luís Lorenzetti, enfatiza que 
o projeto é importante porque 
vai dar condições para que os 
proprietários rurais recuperem 
as suas áreas degradadas se uti
lizando de informações impor
tantes e, com isso, façam investi
mentos corretos, tanto financeiro 
quanto ao meio ambiente.

"Ter um projeto como esse 
na nossa região mostrará ao 
país que, a cada safra, a cadeia 
produtiva está evoluindo e re
alizando ações que realmente 
fazem a diferença para a susten- 
tabilidade do negócio. Lençóis 
Paulista será exemplo para o 
Brasil de boas práticas", finali
za Denis Arroyo Alves, diretor 
de parcerias e agrícola da Zilor.

RECOMPOSIÇÃO -  Técnicos ligados ao projeto 
plantam árvores nativas em área degradada

Estou ansiosa para entrega dos Melhores do Ano, diz Helen Ganzarolli
A modelo, apresentadora 

e atriz Helen Ganzarolli disse 
que está ansiosa para entrega 
do prêmio Melhores do Ano, 
promovido pela Jornal O 
ECO. O evento acontece no 
sábado 17 de agosto, no Clu
be Esportivo Marimbondo. 
Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, Ganzarolli disse que 
o pessoal tem comentado bas
tante nas redes sociais a sua 
presença em Lençóis Paulis
ta. Afirmou que mesmo com 
a experiência de viajar o país 
inteiro, fica muito ansiosa.

Atualmente, apresentadora 
do Festival Sertanejo, ao lado 
de Pedro Leonardo e Hugo & 
Thiago, aos sábados, no SBT, 
e no programa Jogo dos Pon
tinhos, apresentado por Silvio 
Santos aos domingos, Helen 
Ganzarolli falou da visita a Len
çóis Paulista, de trabalhar ao 
lado do maior apresentador da 
TV brasileira e dos planos para 
o futuro. "Talvez gravar um CD 
com amigos cantores".

O ECO - Você vem para en
trega do prêmio Melhores do 
Ano em Lençóis Paulista. Qual 
a sua expectativa?

Helen Ganzarolli - Eu viajo 
o Brasil inteiro fazendo eventos,

desfile de moda. A expectativa 
é grande. Estou super ansiosa, 
eu sou uma pessoa muito ansio
sa. Fazer parte de um evento tão 
grandioso para a cidade inteira. 
Eu vou abraçar junto com vocês 
essa premiação e vou me sentir 
muito honrada de estar ao lado 
das pessoas. Vou estar aí para 
abraçar as a todos, fazer fotos.

O ECO - Helen, como é para 
você trabalhar ao lado de Silvio 
Santos, ícone da televisão bra
sileira?

Helen Ganzarolli - Come
cei com o Silvio há 13 anos. É 
uma coisa que não tem expli
cação. É uma honra aprender 
com o mestre. É o melhor da 
televisão em termos de caris
ma, humildade e profissiona
lismo. Fui telemoça (Telesena) 
e hoje fazer parte de um qua
dro que é sucesso é uma hon
ra. Ele é o mestre.

O ECO - Ser um dos rostos 
mais bonito do Brasil facilita?

Helen Ganzarolli - Acho que 
ajuda, mas não é tudo. Pode ser 
que a beleza colabore. Lógico 
que as pessoas gostam de ver 
pessoas bonitas na TV. Acho 
que não existe pessoa feia, mas 
bem cuidada. Eu sou vaidosa,

FOTO: DIVULGAÇÃO

BELDADE -
Helen Ganzarolli 
fala sobre sua 
participação na festa 
Melhores do Ano

mas não sou fanática por bele
za. Só um rosto bonito também 
não dá. Tem que mostrar por
que você veio.

O ECO - Tem planos de gra
var um CD?

Helen Ganzarolli - Já fui
convidada, mas não tenho pla
nos de gravar um CD agora. Já 
fui rainha de rodeio por muito 
tempo, gosto de todos os gêne
ros musicais. Talvez gravar um 
CD com amigos cantores, mas 
não está nos meus planos ime
diatos. Estou fechada aqui no 
SBT de domingo a quarta-feira 
no Festival Sertanejo e isso re
quer muita dedicação.

http://www.melhoresdoanooeco.com


Saúde VIOLÊNCIA SEXUAL
O governo federal anunciou atendimento integral às vítimas de 
violência sexual em todos os serviços de urgência e emergência do SUS 
(Sistema Único de Saúde). O atendimento deve incluir o diagnóstico e 
tratamento de lesões, a realização de exames para detectar doenças 
sexualmente transmissíveis, gravidez e uso da pílula do dia seguinte.

DO EN ÇAS DA M ENTE

O mal da depressão
Brasil tem o maior registro da doença; tratamento deve começar já nos primeiros sintomas

Priscila Pegatin
FOTO: DIVULGAÇÃO

A  depressão está entre 
as doenças mentais e 
neurológicas que atin

gem 700 milhões de pessoas 
no m undo, segundo a OMS 
(Organização M undial da 
Saúde). O Plano de Ação para 
a Saúde Mental 2013-2020 re
vela que essas doenças m en
tais representam  13% do total 
de todas as doenças no m un
do e são um terço das patolo
gias não transmissíveis.

O Brasil, a inda segun
do a OMS, é o país com o 
m aior registro da doença no 
últim o ano, com 10,8% da 
população apresentando o 
d istúrb io  m ental. Segundo 
as estim ativas, cerca de 350 
m ilhões de pessoas deverão 
sofrer de depressão.

A doença é alvo de pre
ocupação porque ela afeta 
tanto a pessoa, como também 
sua família e colegas de tra 
balho. Em casos graves, a do
ença pode levar à m orte, em 
virtude da falta de estímulo 
que o doente sente em conti
nuar vivendo.

Para a psicóloga Lucineia 
C rotti, procurar ajuda no iní
cio dos sintomas da doença 
é  fundam ental para evitar a 
evolução da depressão. “As 
pessoas ainda, infelizmente, 
acham que têm  que tratar só 
a doença física e a parte emo
cional, não", explica. “Mas a 
depressão tem  um compro
metimento físico e emocio
nal", alerta.

A doença pode aparecer 
em qualquer fase da vida e 
entre os principais sintomas, 
Lucineia enum era alguns. 
“Geralmente, as pessoas fa
lam  de apatia e tristeza, mas 
m uita gente confunde um 
estado de luto com a depres
são", diz. “Para diagnosticar 
a depressão tem  todo um cri-

DOENÇA -  Depressão deve ser tratada desde o início dos primeiros sintomas

tério. Os sintomas devem ser 
apresentados por no mínimo 
o período de duas semanas 
e tem  que causar prejuízo 
significativo para a pessoa. 
Falta de energia, desânimo, 
sentimento de culpa inade
quado e exagerado, hum or 
deprim ido tam bém  são al
guns dos sintomas".

Mas a principal carac
terística da doença é a falta 
de esperança. “A pessoa co
meça a não achar graça mais 
em nada, fala que a vida não

vale a pena, que ninguém  a 
entende, que nada dá certo 
na vida dela. A desesperan
ça é muito significativa para 
a gente identificar", ressalta 
a psicóloga que explica que 
as falas negativas podem  ser 
percebidas tanto no dia a 
dia como através das redes 
sociais. “Se a pessoa tiver 
conhecimento dos sintomas, 
pode perceber a depressão 
em alguém da família, mas a 
gente sempre acha que a nos
sa família ninguém  vai ter.

E algumas famílias tam bém  
não percebem".

Lucineia ressalta que ou
tras doenças podem  levar a 
depressão, como alcoolismo 
e transtorno bipolar de per
sonalidade. “E têm  vários 
outros problemas. Às vezes, 
um fato grave, como a perda 
de uma pessoa, rompimentos 
não desencadeiam a depres
são em uma determ inada 
pessoa, mas em outra, sim. 
Vai depender de como a situ
ação é interpretada", analisa.

Tratamento contra a depressão
Como ressaltado pela psi

cóloga Lucineia Crotti, a par
tir dos primeiros sintomas da 
depressão a doença já deve co
meçar a ser tratada. “Além das 
terapias, tem  tratamento medi
camentoso que é feito com ava
liação de um psiquiatra", diz. 
“Atualmente, tem mais gente 
procurando por ajuda porque 
as pessoas têm mais conheci
mento. Tem adolescentes que 
pedem para a família para fa
zer terapia".

Entre o tratamento proposto 
contra a doença, Lucineia ex
plica que a reestruturação cog

nitiva é fundamental. “É traba
lhar a crença do pensamento. 
Se o paciente pensar que nin
guém o ama, que a vida não 
vale a pena, como o deprimido 
faz, ele vai se sentir para baixo, 
apático, triste, então a terapia 
vai ajudar nisso também".

A doença, segundo Luci- 
neia, pode ser recorrente ou 
nunca mais voltar. “A pessoa 
pode ter vários episódios de
pressivos por toda a vida. Tem 
gente que teve um e nunca 
mais teve. Vai depender do tipo 
e dos subtipos da doença".

A importância do tratamen-

to é reforçada pela psicóloga 
para evitar piora da doença. “A 
pessoa tem uma doença grave e

se não acompanhada pode ter 
uma tendência maior ao suicí
dio", finaliza.

Dr Bruno de Faria Batista
CRM 113.202-TEOT10487

Ortopedia 
Traumatologia 
Cirurgia do Joelho
Irmandade Santa Casa de Macatuba 
Rua Carlos Gomes, 6-54 Tet: 3298.9200
Clínica CLAN
Rua 7 de Setembro, 735 Tel.: 3263.6006

p s i q u i a t r i a
DR. CARLOS AUGUSTO HUEB

C R M / S P  1 3 8 7 7 6

Tel (14) 3264-1537  | Cel (14) 9828-12  15

Rua Edy Euripedes Coneglian, 65, sala 2 | centro

(no mesmo prédio da PAME) | Lençóis Paulista

Atendimento na Santa Casa de Macatuba 

Tel (14) 3298 -9200
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Cada PAI tam 
seu estilo.

E todos OS estilo s  es tã o  na

CONTENTE

facebook.com/optica.contente

PameLab
EXAMES LABORATORIAIS 

•HORMONAIS 
-DNA

ATENDEMOS CONVÊNIOS E 
PARTICULARES

A T E N D IM E N T O  A  P A R T IR  D A  0 6 :3 0  D A  M A N H A
PRÓXIMO AO COLÉGIO PAULO ZILLO

http://www.magistralpharma.com.br


Sociedade
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AO PE DO OUVIDO
Na visita do governador 
Geraldo Alckmin a Lençóis 
Paulista, a reportagem de 
O ECO flagrou o vereador 
Manuel dos Santos Silva com 
o deputado estadual Pedro 
Tobias, ambos do PSDB. Na 
conversa deve ter ocorrido 
mais algum pedido de verba 
para a cidade, característica 
conhecida -  e reconhecida -  
do vereador tucano.

Fam ília  unida
Nivaldo, Maria Isadora, 
Patrícia e Maria, no 
Tempeiro Caseiro

Felipe, 1 mês
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• ELETRO SANTA CLARA -  
LOJA II
A Eletro Santa Clara está 
com promoção para o Dia 
dos Pais. Nas compras 
acima de R$ 40, o cliente 
concorre a um jogo de 
chaves de 18 peças. A loja 
atua há mais de 25 anos 
no mercado com materiais 
elétricos de baixa, média 
e alta tensão, lâmpadas, 
lustres, tomadas, cabos, 
postes, além de projetos 
elétricos e ART. A Eletro 
Santa Clara trabalha com 
marcas, como Lorenzetti, 
Alumbra, Philips e Siemens. 
A loja II fica na rodovia Osni 
Matheus, Km 112. Telefone 
(14) 3269 1717.

FOTO: KING STUDIO

Laura, 6 meses

SANT^LARA
0  Materiais Eietricos

PROMOÇÃO 
DIA DOS PAIS!

NAS COMPRAS ACIMA DER$ 40,00, 
PREENCHA O CUPOM E CONCORRA A 

1JOGODECHAVESCOM18PEÇAS. 
PARTICIPE!

O melhor preço de Lençóis 
Paulista ereg iào!

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

■DISD®® [D g  ( M M s )
(14)3264-4430*3264-4483

KIT FESTA
BOLO DE 5 KG 
300 SALGADOS 

200 DOCES

GRÁTIS:
100JV1INI BENGALINHAS

Rua Henrique Losinkas Alves, 554 
N. H. João Zillo (CECAP) - Lençóis Pta.

CASASSOUTO
M A T E R I A I S  P A R A  C O N S T R U Ç Ã O

DO BÁSICO
AO ACABAMENTO

FONE: (1413264-2505
R:WALTERM0REn0,340

JD.JOÃOPACCOLA

fu(>
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Para participar acesse: f  /radioventurafm

Aventura sorteara 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, Monilete, Faca de pescador, j 
Maleta de acessórios. Lanterna. i


