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QUIMIOTERAPIA

Centro no Hospital 
começa a operar
em setembro

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Está marcada para a segunda quin
zena de setembro a inauguração do 
Centro de Quimioterapia do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade. Segundo 
Edenilson Grecca (foto), o Centro vai 
atender aproximadamente 80 pacientes 
de câncer por mês, com tratamento oral 
e injetável. Um convênio com o Hospi
tal Estadual vai garantir os medicamen
tos. A unidade em Lençóis deve facilitar 
o tratamento de pacientes que são enca
minhados para Jaú ou Bauru.

SAÚDE

Dores musculares 
atacam atletas de 
final de semana

Pessoas que se mantêm pratica
mente sedentárias a maior parte do 
tempo e acabam concentrando a ati
vidade física num único dia. Esses 
são os conhecidos 'atletas de final 
de semana'. Geralmente eles gostam 
de praticar futebol ou corrida e o 
resultado nem sempre é dos melho
res. Adriano Collino é um exemplo 
dos que se encaixam nesse time. "Já 
cheguei a jogar bola todo dia, mas 
ultimamente tenho jogado só uma 
vez por mês", diz. A consequência 
da falta de treino leva Collino a ter 
as dores dos 'atletas de final de se
mana'. "Fico muito cansado e as do
res musculares no dia seguinte são 
muito mais fortes.

LENÇÓIS

Câmara critica 
telefonia móvel 
e sinal de TV

Alguns bairros de Lençóis Paulista 
enfrentam problemas quanto à ilumi
nação, telefonia celular e sinal de TV, 
segundo os vereadores Anderson Prado 
de Lima, Ailton Tipó Laurindo e Chico 
Naves. As dificuldades com esses servi
ços foram apresentadas na última sessão 
da Câmara. Um poste partido ao meio, 
já publicado pelo Jornal O ECO foi uma 
das imagens que ilustraram as reclama
ções de moradores da cidade. C 4I

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Nono dígito no celular entra 
em vigor neste domingo
Na região de O ECO, cerca de 170 mil usuários serão afetados pela medida; objetivo é aumentar número de linhas
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AMPLIAÇÃO

TJ anuncia instalação da 
terceira vara em outubro

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

NA FILA - Mário Ramos dos Santos diz que Lençóis está em terceiro no ranking do TJ

MUDANÇA - Usuários terão que atualizar agendas de celular para incluir nono dígito

O TJ (Tribunal de Justiça) 
anunciou para o mês de outu
bro a instalação da terceira Vara 
no Fórum de Lençóis Paulista. A 
informação foi divulgada ontem 
pelo juiz e diretor do Fórum, 
Mário Ramos dos Santos. O m a
gistrado explicou que, em ordem 
cronológica, o m unicípio estava 
classificado em 13° lugar, mas de
vido à falta de espaço físico nas 
outras comarcas, progrediu para 
o terceiro lugar, atrás apenas das 
comarcas de Ilha Solteira e Leme. 
"A últim a posição do Tribunal se
ria a inclusão de Lençóis Paulista 
na grade de outubro", afirmou.

Ele explicou que a cidade está 
em condição ideal para instalação 
da terceira Vara, porque além da 
adequação do prédio, o Fórum já 
recebeu do TJ mobiliário necessá
rio para a am pliar o atendimento 
judiciário. A chegada de mais um 
juiz e prom otor de justiça seria 
muito im portante neste momento. 
Além de assum ir a m aior parte 
dos processos novos, seria respon
sável tam bém  pelo juizado espe
cial e pelos processos do anexo 
fiscal. Atualmente, segundo o juiz 
Mário Ramos dos Santos, o Fórum 
de Lençóis Paulista acum ula cerca 
de 55 mil processos.
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Cidades
FOTO: DIVULGAÇÃO

COMEÇA HOJE
Obras para reforma e melhorias 

da ponte sobre a LEP 454, Água da 
Prata, que interliga a Rodovia José 
Benedito Dalben a Osni Matheus, 
SP 261. A ponte vai ser interditada 
parcialmente em um trecho de apro
ximadamente 600 metros. A previ
são é que as obras sejam concluídas 
dentro de duas semanas, depen
dendo das condições do tempo.

CARGAS
A Diretoria de Desenvolvimen

to, Geração de Emprego e Renda, 
em parceria com o Serviço Social de 
Transporte e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte pro
move o primeiro curso para motoris
ta de transporte de cargas. O curso é 
gratuito, terá duração de 220 horas e 
acontece no Centro do Empreende
dor, das 19h às 23h. Os interessados 
devem ir até o Centro até o dia 27 
de agosto, das 8h às 17h com cópia 
do RG, CPF, CNH com categoria "C" e 
comprovante de residência. O curso 
acontece de 2 a 6 de novembro.

CRÉDITO
Por meio do Programa Emprega 

São Paulo, Lençóis Paulista está com 
100 vagas para recuperador de cré
dito, para pessoas com escolaridade 
mínima do Ensino Médio Incomple
to. Não é necessária experiência. Os 
interessados devem se cadastrar no 
site do Emprega São Paulo ou ir até 
o Posto de Atendimento ao Traba
lhador da cidade com, RG, CPF, PIS e 
Carteira de Trabalho.

TERMINA ESTA SEMANA
A inscrição para Rainha do Ro

deio da Festa do Peão de Macatuba 
termina no sábado, 24. As interes
sadas devem ter idade entre 16 a 
25 anos e precisam se inscrever no 
Centro Cultural com a entrega de 2 
litros de leite. A escolha da Rainha 
acontece no dia 31, às 20h, no CEC. 
Tem premiação para as três primei
ras colocadas.

FRASE
"Com o projeto será possível buscar 
doações através da Lei Rouanet". Silvia 
M aria  Gasparoto, diretora Adm inistrativa  
da Prefeitura Municipal, sobre concurso 
para restauro da Destilaria Central

DESCUIDO E RELAXO - Passar por esta calçada na rua 7 de Setembro não 
é um caminho agradável. Além das imperfeições, o mato toma conta do local. 
Uma moradora da cidade procurou a equipe do jornal O ECO para registrar o 
descaso que fica localizado bem no Centro do município.

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. í

S|i Coração artificial 
implantável

Cientistas brasileiros constroem um coração artificial to
talmente implantável. O dispositivo está sendo desenvol
vido pela Universidade de São Paulo e pelo Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia e é para pacientes com insufici
ência cardíaca. A intenção não é substituir o coração, mas 
auxiliar o coração de quem espera na fila de transplantes. O 
coordenador da pesquisa, José Roberto Cardoso, contou que 
já existem outros modelos de coração artificial no Brasil, 
mas são todos extracorpóreos. Ou seja, tubos ligam a pes
soa a uma maleta, onde ficam a bomba e a bateria. Já esse 
novo dispositivo foi desenhado para ficar totalmente dentro 
do corpo, perto do coração. No exterior, esse tipo de equi
pamento já é usado, mas custa muito caro: mais de R$ 200 
mil para importar. O coração artificial implantável brasileiro 
deve sair por cerca de R$ 10 mil. Por enquanto, 0 dispositivo 
ainda não foi testado em humanos, mas os primeiros testes 

com bezerros deram bons resultados.

Celular, computador, TV, geladeira, máquina 
de lavar e fogão entraram na lista dos cha
mados produtos essenciais. Com isso, quem 
comprar algum desses produtos terá direito 
a troca imediata no caso de algum defeito 
de fabricação. O embate entre o governo e 
os empresários durou cinco meses.

As regras mais rígidas serão aplicadas aos 
produtos da lista que apresentarem defeitos 
até 90 dias depois de adquiridos. Quando 
entrar em vigor, quem descumprir a nor
ma estará sujeito à multa, que varia de R$ 
200,00 a R$ 6 milhões.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA 

Aviso de Licitação -  Pregão n° 096/2013 -  Processo 
n° 188/2013
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços 
de manutenção predial corretiva em diversos próprios 
públicos municipais. Tipo: Menor preço -  Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 04 de setembro de 
2013 às 14:00 horas -  O edital encontra-se disponível 
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, 21 de agosto de 2013. JOSÉ DENILSON 
NOGUÉIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis 
Paulista, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo 
relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de 1 (uma) vaga, 
na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa 
que o não comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação implicará na 
perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Sub-Área 4A 
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na 
Avenida Brasil, 862, Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 27 de agosto de 2013.
Horário: 8h30

01 -  Mario Cezar de Lima Caversan 

Lençóis Paulista, 20 de agosto de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis 
Paulista, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo 
relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de 1 (uma) vaga, 
na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa 
que o não comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação implicará na 
perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 01/2013 
Cargo: Agente Escolar
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na 
Avenida Brasil, 862, Centro, Lençóis Paulista - SP 
Data: 27 de agosto de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Nereide Pelegrin

Lençóis Paulista, 20 de agosto de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

IZABEL CRISTINA CAMPANARI 
LORENZETTI, Prefeita Municipal de Lençóis 
Paulista, usando das atribuições que lhe foram 
conferidas por lei, ratifica a aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural para 
merenda escolar. Lei Federal n° 11947/2009, 
Art. 14, e Resolução n° 38 do FNDE de 
16/07/2009, Art. 18. VALOR: R$ 44.922,00 
(quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e 
dois reais), cuja despesa ocorrerá através da 
MODALIDADE: DISPENSA n.° 027/2013, 
Processo n° 185/2013, FUNDAMENTO: Art. 
24, da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato. 
Lençóis Paulista, 20 de Agosto de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI 
LORENZETTI 

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA 

Aviso de Licitação -  Pregão n° 094/2013 -
Processo n° 186/2013
Objeto: Aquisição de refrigeradores para 
diversas unidades de saúde. Tipo: Menor 
preço -  Recebimento das propostas e sessão 
de lances: 03 de setembro de 2013 às 10:00 
horas -  O edital encontra-se disponível 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, 21 de agosto 
de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - 
Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

IZABEL CRISTINA CAMPANARI 
LORENZETTI, Prefeita Municipal de Lençóis 
Paulista, usando das atribuições que lhe foram 
conferidas por lei, ratifica a aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural para merenda 
escolar. Lei Federal n° 11947/2009, Art. 14, e 
Resolução n° 38 do FNDE de 16/07/2009, Art. 
18. Va Lo R: R$ 35.428,40 (trinta e cinco mil, 
quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta 
centavos), cuja despesa ocorrerá através da 
MODALIDADE: DISPENSA n.° 026/2013, 
Processo n° 184/2013, FUNDAMENTO: Art. 
24, da Lei Federal n.° 8.666/93.

Publique-se, como condição de eficácia do ato. 
Lençóis Paulista, 20 de Agosto de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI 
LORENZETTI 

Prefeita Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Agosto de 2013. Na página A2. Valor da publicação R$ 139,76.
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Opinião í
FR A S E
• "Para o paciente, o que realmente é importante é que ele não terá que se deslocar 
para cidades da região como Bauru ou Jaú, vai ficar aqui na própria cidade, vai chegar 
minutos antes de receber a medicação e terminou o tratamento pode ir para casa."

Edenilson Grecca, empresário sobre o futuro Centro de Quimioterapia

P A R A  P E N S A R
• "Eu hoje joguei tanta 
coisa fora/ Eu vi o meu 
passado passar por mim."

Herbert Vianna

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

A humanização no 
atendimento de saúde
A questão da humanização do atendi

mento da saúde é um tema recor
rente nas discussões envolvendo 

principalmente o SUS (Sistema Único de 
Saúde). Anteontem, mais uma vez, o Jornal 
Nacional, da Rede Globo, mostrou cenas 

deploráveis de pacientes atendidos em 
corredores de hospitais das regiões 
Norte e Nordeste. Humanizar o atendi
mento na saúde significa, no final das 

contas, amenizar de alguma forma o 
sofrimento causado pela doença.

E é esse exatamente o principal 
mérito da iniciativa liderada pelo 

empresário Edenilson Grecca de im
plantar um serviço de quimioterapia 

no município. Hoje, além dos pro
blemas em decorrência do próprio

câncer, o paciente menos favorecido ou 
que depende do tratamento oferecido 
pelo SUS enfrenta longas jornadas para 
conseguir fazer sua quimioterapia ou ra
dioterapia.

Mesmo que o atendimento oferecido 
pelos hospitais da região sejam de ótima 
qualidade -  como é o caso do Hospital 
Amaral Carvalho e Hospital Estadual, na 
nossa região -  a espera entre o primeiro 
que realiza o tratamento e o último para 
voltar para casa também cria um desgaste.

Por isso, mais uma vez este O ECO, pa
rabeniza na pessoa do empresário todas as 
pessoas que colaboraram em botar de pé 
um serviço tão humanizante e necessário 
como este com previsão de início de opera
ção para a segunda quinzena de setembro.

o
D
u

Nada de palavras negativas
Élida Farias________________________
é diretora do
Colégio Francisco Garrido

A sábia e maravilhosa poetisa bra
sileira, Cora Coralina, ao ser ques
tionada sobre como se sentia na 

velhice, proferiu vários pensamentos, 
dentre eles o que mais me agradou: "nada 
de palavras negativas."

Transportadas para o cotidiano educa
cional, essas simples e importantíssimas 
palavras deveriam ser transformadas em 
um mantra, a ser repetido milhares de ve
zes por dia, externa ou internamente, por 
pais, professores e educadores em geral, 
até que se incorporasse definitivamente e 
se automatizasse, de tal forma que pas
sassem a ser hábito no dia a dia.

As palavras possuem poder. Após os 
mais recentes estudos linguísticos, já se 
sabe que a linguagem não é apenas um 
instrumento de comunicação, mas tam
bém de interação social. Significa que 
quando nos dirigimos a alguém, não ape
nas lhe comunicamos um fato, mas tam
bém interferimos definitivamente no ou
tro, provocando uma reação que pode ser 
positiva ou negativa, externada ou retida 
no íntimo da pessoa. Então, referirmo-nos 
ao outro de forma pejorativa ou utilizando

palavras negativas, certamente concorre
rá para respostas negativas ou reforço a 
comportamentos indesejáveis. Todos co
nhecem seus defeitos e ninguém gosta de 
vê-los expostos.

Então, chamar a atenção pode preju
dicar nossos filhos e nossos alunos? Ins
talaremos o "laissez-faire" e aceitaremos 
tudo em nome do medo de causarmos 
traumas pelo uso de nossas palavras? 
Pensamos que não. O que defendemos 
é que, no momento das atitudes educati
vas - que são essenciais e sempre deve
rão existir -  sejam ressaltados os pontos 
positivos e as inúmeras possibilidades de 
ações positivas que aquela criança e ou 
aquele jovem podem empreender se fi
zerem aflorar seus melhores dons. Insti
gar a reflexão sobre os atos considerados 
errados, fazendo ver o prejuízo social que 
podem causar e apontando para atitudes 
alternativas diante de fatos desagradá
veis, deve ser o caminho para a educação.

Palavras negativas são fechadas, pe
sadas, frias, ofensivas. Palavras positivas 
são abertas, leves, quentes, estimulado- 
ras. Se a linguagem individual é a escolha 
pessoal das palavras dentre as possibili
dades que a Língua oferece, então, nossa 
linguagem mostra quem somos e a que 
viemos. Cada educador faça sua escolha.
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Abertura de oportunidades
Luiz Gonzaga Bertelli
é presidente executivo do CIEE, 
da Academia Paulista de História e 
diretor da Fiesp

Apesar de os índices de desemprego 
terem caído para um nível de qua
se pleno emprego -  com taxas em 

torno de 6% -, existe uma parcela proble
mática de jovens que não se enquadram 
nessas estatísticas. Os números são alar
mantes. De acordo com um estudo do Ins
tituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas (Ibre-FGV), cerca de 1,5 mi
lhão de brasileiros entre 19 e 24 anos, con
centrados em sua maioria, nas faixas mais 
pobres da população, nem trabalham, nem 
estudam e nem procuram emprego. Eles 
possuem baixa escolarização e, por conse
quência, deficiência na qualificação para a 
busca de boas oportunidades.

A incapacidade de serem sustenta
dos pela família pode jogá-los no mundo 
perverso da criminalidade, aumentando 
assim a incidência de violência urbana. 
Os dados são ainda mais preocupantes 
quando se somam, a esse contingente, 
donas de casa e mulheres com filhos, o 
que totalizaria uma população de quase 4 
milhões de pessoas.

Uma das soluções para evitar o cresci
mento dessa geração chamada nem-nem- 
-nem é um trabalho sistemático nas áreas

de vulnerabilidade social para dar condições 
aos jovens de não abandonarem a escola. 
Ao longo de 49 anos de existência e com a 
função de facilitar a inserção de jovens no 
mercado de trabalho, o CIEE acredita que 
um bom método seja o investimento no 
estágio e nos programas de aprendizagem 
-  que proporcionam a formação profissio
nal do jovem. A remuneração, por meio de 
bolsa-auxílio ou salário, ajuda a melhorar as 
condições para a continuidade dos estudos 
e auxilia no orçamento familiar.

O trabalho do CIEE vem surtindo efeito 
na periferia de São Paulo. Só no último mês, 
9 mil atendimentos foram realizados nos 
Centros Unificados de Educação, localizados 
em bairros de alta vulnerabilidade social. 
Nos postos volantes montados pela insti
tuição, muitos jovens foram encaminhados 
para entrevistas de estágio e aprendizagem 
e já estão atuando em suas novas funções.

A ação social terá continuidade neste 
mês. Já estão marcados os novos aten
dimentos do CIEE no CEU Jambeiro, em 
Guaianases, no dia 24 de agosto, e no 
CEU Guarapiranga, no Jardim Ângela, no 
dia 29. Em 3 de setembro, o CIEE estará 
no CEU Vila Atlântica, no Jardim Nardini, 
região do Jaraguá. Nesses postos, os jo 
vens poderão se cadastrar para vagas de 
estágio e aprendizagem, fazer provas de 
processos seletivos e ser encaminhados 
para entrevistas, entre outros serviços.

Prefixo PT-PR
Ganham força os rumores sobre as negociações entre o deputado federal 

Milton Monti (PR) e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), por uma cha
pa PT-PR no ano que vem. O ministro teria o apoio do Governo Federal para se 
lançar candidato a governador do Estado, fazendo frente ao tucano Geraldo Al- 
ckmin. Padilha teria visto em Monti o reforço político que precisa para conversar 
com o eleitor do Interior paulista, território em que Alckmin tem grande popula
ridade. A dupla Padilha-Monti tem incursionado pelo Interior em vários eventos.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

De mãos dadas
Ministro da Saúde, 

Alexandre Padilha con
versa com o deputado 
M ilton Monti.

Azedou
Sessão legislativa de segunda-feira 

19, Câmara de Agudos. A criação de 
um cargo de assistente legislativo não 
foi muito bem recebida pelos vereado
res e acendeu um estopim que andava 
apagado na Casa. A proposta foi colo
cada em votação pela Mesa Diretora e 
logo gerou grande discussão entre os 
parlamentares, acirrando os ânimos.

Vazou na rede
A bronca foi porque a informação 

sobre a criação do novo cargo caiu 
nas redes sociais antes mesmo de ser 
colocada em discussão no plenário. 
Alguns dos parlamentares aguden- 
ses, que inicialmente até apoiavam a 
novidade proposta pela Mesa Direto
ra, voltaram atrás e resolveram entrar 
com os dois pés no debate.

Tiro certo
Usuários do Facebook não pou

param os vereadores e dispararam 
várias criticas ao Legislativo, inclu
sive citando os valores de salários e 
a arrecadação anual destinadas aos 
custeios da Câmara de Agudos. As 
postagens no Facebook lembraram 
também os discursos dos novos vere
adores, que sempre citam o corte de 
gastos em suas falas na tribuna.

Saída pela tangente
A repercussão negativa da pro

posta na internet fortaleceu o embate 
no plenário, incensando os contrários 
ao cargo. As discussões foram se acir
rando e o presidente da Câmara, Auro 
Octaviani (PMDB), resolveu retirar o 
projeto da pauta. A expectativa é que 
a matéria seja votada na segunda
-feira 26. É esperar e ver a reação.

Insensível
O oposto acontece em Lençóis Pau

lista. Sob a presidência do republicano 
Humberto José Pita, a Câmara lençoen- 
se infla seus quadros com nomeações 
para preenchimento dos cargos de con
fiança. E o plenário faz ouvidos moucos 
ãs nomeações a conta gotas, inclusive 
com a adesão solidária de ex-defenso
res do enxugamento nos quadros.

Palacianos
Segredam ã Terceira Coluna que 

sobra espaço no Palácio de Vidro e os 
assessores povoariam as salas vazias 
da sede administrativa do Legislativo. 
As nomeações recentes contemplam 
indicações de Jonadabe José de Sou
za (PSC), o Jonas, e de Francisco de 
Assis Naves (PSDB), ex-contrários ao 
aumento do quadro de assessores.

Gafe memorável
A Câmara de Vereadores perdeu 

oportunidade de ouro de homenagear 
a memória de Dr. Hermínio Jacon, mor
to na semana passada. Ex-presidente 
da Câmara e lençoense ilustre na de
fesa do agronegócio canavieiro (matriz 
econômica da cidade por anos a fio), Dr. 
Hermínio merecia ser velado no Plená
rio, como tantos outros já o foram.

Nosso teto
As inscrições para as 452 casas do 

Minha Casa Minha Vida em Lençóis 
devem ocorrer na segunda quinzena 
de setembro. Espera-se 4 mil inscri
tos para o sorteio das 452 unidades. 
A Prefeitura deve abrir contratação 
^^mporária de 30 pessoas para cuidar 
dos processos de inscrição e dos do
cumentos apresentados pelos candi
datos a proprietário.
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DIVULGAÇÃO

Recentemente 
o Google Maps 
também incorporou 
no serviço sugestões 
linhas de ônibus 
intermunicipais

Maps inclui 
dados do Waze; 
atualização já 
chegou ao País

FOTO: DIVULGAÇÃO

A integração entre os aplicativos permi
te que, desde ontem, as versões do Waze 
para Android e iOS acrescentem o buscador 
do Google para encontrar locais e endereços 
no Waze, e que o editor de mapas dessa pla
taforma trabalhe através do Google Street 
View e imagens de satélite para aumentar 

a precisão na elaboração dos mapas. Por 
enquanto, a integração entre o Waze e 

o Google Maps se limita a pouco mais 
de dez países: EUA, Argentina, Brasil, 

Colômbia, Chile, Equador, México, Peru, 
Panamá, França, Reino Unido, Alemanha 

e Suíça. "Quando são relatados acidentes, 
obras, estradas fechadas e outras questões 
no Waze, as atualizações também aparece
rão no aplicativo do Google Maps para tele
fones com sistema Android e iOS" informou o 
blog do Google, o que melhora notavelmen
te o serviço de informação do trânsito que 
até agora era oferecido pelo Google Maps. O 
Google adquiriu o Waze no último dia 11 de 
junho por US$ 1,3 bilhões. O aplicativo conta 
com 49 milhões de usuários no mundo todo 
e combina a integração de distintas fontes de 
informação e navegação com a contribuição 
dos usuários.
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Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NASCER E PÔR-DO-SOL: |6 |6 h 3 4  | | l 8 h 0 2

t 3 0 ° ^ ^ 0mm u r 8 5 %  

\  1 7 ° ^ ^  ^ o% u r  3 7 %

SEXTA-FEIRA, 23/08

■ 3 2  ^ ^ 0 m m  U R  7 8 %

ta rd e  noite

NASCER E PÔR-DO-SOL: | ! | 6 h 3 3  < | . 18h03

t 3 2 “ C
♦  1 8 “ ^ ’ ô ’ u r 3 1 %

FASES DA LUA
AGOSTO

Fase
Lua Nova 
Quarto Crescente 
Lua Cheia 
Quarto Minguante

Dia
6

14
20
28

Hora
18:52
7:57
22:46
6:36

No h o rá rio  de 
verão , som ar um a 

hora às fases da lua.

S DO PLACAS DE 
A SP AMANHÃ

8 9 0
TELEFONES ÚTEIS - CÓDIGO 014

Corpo de 
Bombeiros

SAMU

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.......... 3267-8

Agudos
Conselho Tutelar.......3262-1162
Hospital de Agudos... 3262-1444 
Pref de Agudos........ 3262-8500

Areiópolis
Conselho Tutelar.......3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9

Macatuba
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa ...............  3298-9200
Ambulância..........  0800-7701192
Pref de Macatuba.... 329

Pederneiras
Conselho Tutelar......3284-6426
Santa Casa............... 3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Política C A R T E L
O Ministério Público de Contas em São Paulo, que atua no Tribunal de 
Contas do Estado, quer que o órgão julgue novamente contratos que 
haviam sido considerados regulares das 19 empresas que aparecem na 
denúncia de cartel feita pela Siemens. A empresa fez a acusação ao Cade, 
o órgão federal encarregado de evitar práticas contra a concorrência.

C A M A R A

Vereadores criticam serviços de interesse público
Fiação da CPFL e Vivo foram alvo das críticas; indicação pede melhorias no sinal de TV aberta

Carlos A lberto  Duarte

O s vereadores Anderson 
Prado de Lima e Ailton 
Tipó Laurindo, ambos 

do PV, criticaram na sessão da 
Câmara, serviços de interesse 
público. O alvo das críticas fo
ram a CPFL Paulista e a Vivo. 
Já o vereador Chico Naves fez 
indicação solicitando melhorias 
na recepção do sinal de TV no 
bairro Santa Terezinha. O vere
ador disse que tem ouvido com 
frequência reclamação dos mo
radores sobre problemas na sin
tonia dos canais. Já o vereador 
Anderson Prado de Lima fez 
duras críticas à CPFL Paulista e 
a operadora Vivo em relação à 
fiação tanto de energia elétrica 
quanto de telefonia.

Prado exibiu fotografias no 
telão da sala Mário Trecenti que 
mostram a fiação muito baixa e 
em alguns casos um amontoado 
de fios nas linhas. Em outra foto

FOTO: O ECO

CRITICAS -  Tipó (foto) e o colega de partido Prado reclamam de serviços de telefonia móvel e energia

exibida na sala Mário Trecenti, 
o vereador mostrou um poste 
partido ao meio com a parte 
superior tombada. "Vão esperar 
um acidente. Vão esperar mor
rer alguém para depois lamen
tar", criticou o vereador. Parale
lamente às críticas, o vereador 
verde apresentou indicação à 
prefeita para que providencie

junto aos setores responsáveis 
(Vivo e CPFL), adequação da 
fiação entre postes em alguns 
bairros da cidade, que entende 
ser consideradas emergenciais.

A reclamação de Prado 
de Lima contou com apoio de 
outros vereadores, mas Ailton 
Tipó Laurindo foi à tribuna da 
Câmara para criticar os servi-

ços da Vivo. Disse que a CPFL 
aluga os postes para a empresa 
de telefonia e que não oferece 
nenhuma contrapartida ao mu
nicípio. Tipó reclamou também 
que paga um "absurdo" por um 
pacote de telefonia móvel que 
não funciona a contento. "Falam 
em 4G, mas nem o 3G funciona 
bem", criticou o vereador.

A R E I Ó P O L I S

Feira reúne agricultores para comercializar produtos
Hortaliças, pães e artesanato foram à venda

FOTO: DIVULGAÇÃO

Priscila Pegatin

Começou no domingo, dia 
18, a Feira do Produtor 
Rural de Areiópolis. Cria

da com o objetivo de fixar os 
pequenos produtores no cam
po, evitando a migração deles 
para a cidade e fortalecer a 
cadeia produtiva de hortaliças, 
a feira tem o apoio da Câmara 
Municipal, Prefeitura e CATI

(Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral) de Areiópolis.

No primeiro dia foram 12 
agricultores que levaram seus 
produtos de origem vegetal, 
hortaliças, peixes, pães, doces, 
pastéis e artesanato para vender 
no local.

A feira, segundo a organiza
ção, vai acontecer todo domin
go, na sede do Clube de Areió- 
polis, das 7h às 12h. VERDE -  Feira reuniu 12 agricultores para comercializar seus produtos

Câmara M unicipal 
I- de Lençóis Paulista

Câmara Municipal de Lençóis Paulista 
Publicação de Atos Oficiais

DECRETO LEGISLATIVO N° 08/2013 -  de 20 de agosto de 2013 -  
“Concede Título de Cidadã Lençoense à Senhora LUZIA ANTONIA 
CAVASSUTTI DA SILVA.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 20 de agosto de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA 
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
Em 20 de agosto de 2013.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista 
Publicação de Atos Oficiais

DECRETO LEGISLATIVO N° 09/2013 -  de 20 de agosto de 
2013 -  “Concede Título de Cidadão Lençoense ao Senhor JOSÉ 
FERNANDES DA SILVA.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 20 de agosto de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA 
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
Em 20 de agosto de 2013.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista
Publicação de Ato Oficial 

COMUNICADO

HUMBERTO JOSÉ PITA, Presidente da Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista, COMUNICA aos Vereadores e Munícipes, que 
encontra-se na Secretaria da Câmara Municipal o Projeto de Lei n° 
4.881/2013, que “Estabelece o Plano Plurianual do Município para o 
período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da administração 
pública municipal para o exercício de 2014”, está à disposição 
dos vereadores e de toda a comunidade para apresentar emendas 
ao projeto, endereçadas à Comissão de Finanças, Orçamento e 
Contabilidade, pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da data desta 
publicação, (artigo 209, §§ 1° e 2° do Regimento Interno).

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 20 de agosto de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA 
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
em 20 de agosto de 2013

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de agosto de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 70,71.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
SETOR DE LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Macatuba avisa que se encontra aberta a CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA n° 02-2013, objetivando a escolha da melhor oferta, acima da avaliação, 
para alienação de: um lote contendo uma lixadeira para calçados e uma máquina de 
costura para calçados; um lote contendo quatro fogões e uma balança; uma lixadeira 
de marcenaria; um lote contendo ferramentas de marcenaria; um lote contendo 
ferramentas diversas; uma impressora de cheques; um lote contendo quatro motores 
elétricos; um lote contendo 126 carcaças de pneus; e um dínamo com motor a diesel; 
todos de propriedade do município, no estado em que se encontram. O edital completo 
poderá ser lido e obtido no Paço Municipal - Setor de Licitações, na Rua Nove de Julho, 
15-20, Centro, no horário das 8h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30, nos dias úteis, onde 
também serão prestadas todas as informações sobre o certame. Os envelopes contendo 
a documentação e a proposta deverão ser entregues até o dia 27 de setembro de 2013, 
às 14h00.
Macatuba, 22 de agosto de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipalnoite

http://www.uniontecnologia.com.br


Saúde PLANOS SUSPENSOS
A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu 212 planos de 
21 operadoras por descumprirem prazos e negativa de cobertura. O 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que "um plano que não 
atende no prazo correto, não pode incorporar mais pessoas". Mas 
operadores conseguiram liminar na Justiça e derrubaram medida.

HUMANIZAÇAO

Centro de Quimioterapia deve 
ser inaugurado em setembro
Tratamento inicia através de convênio entre o Hospital Estadual e o Hospital Nossa 
Senhora da Piedade; centro deve atender a aproximadamente 80 pacientes por mês

Vitor Godinho
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Depois de muito trabalho 
para realizar a reforma no 
Hospital Nossa Senhora da 

Piedade e acertar convênio com 
o Hospital Estadual para forne
cer os medicamentos, finalmen
te será inaugurado na segunda 
quinzena de setembro o Centro 
de Quimioterapia. A informação 
foi dada pelo empresário Edenil- 
son Grecca, principal articulador 
para trazer o serviço para Lençóis 
Paulista. O centro vai oferecer 
tratamento oral e injetável para 
aproximadamente 80 pacientes de 
câncer por mês que antes tinham 
que enfrentar longas jornadas para 
receber o medicamento em cida
des da região como Jaú e Bauru.

"Nós já estamos bastante 
adiantados com o projeto. Nós já 
temos a aprovação final do Hos
pital Estadual de Bauru que vai 
ser quem, de início, vai fornecer 
o medicamento. Já foi feita uma 
vistoria aqui no Hospital Nossa 
Senhora da Piedade, as enfermei
ras já foram treinadas, o corpo 
médico, tanto o de aplicação como 
de consultas, já está montado, os 
móveis -  que era o último item 
que faltava -  já foram adquiridos 
e têm previsão de chegada dentro 
de 40 dias. Por isso, posso afirmar 
que o Centro de Quimioterapia 
será inaugurado perto do dia 20 
de setembro", frisou Grecca.

O empresário afirmou que 
o primeiro passo será consolidar 
o serviço, sentir as dificuldades.

LUTA -  Edenilson Grecca disse que Centro de Quimioterapia será inaugurado em setembro

Para ele, o próximo passo será 
conseguir a medicação necessária 
para o tratamento diretamente no 
SUS (Serviço Único de Saúde). 
"No início, nós vamos buscar a 
medicação pronta em Bauru, no 
Hospital Estadual. Existem ca
racterísticas técnica que não per
mitem que a medicação seja pre
parada com muita antecedência. 
Então, esse remédio será buscado 
diariamente. A preparação ocorre 
num local chamado de capela. O 
Hospital Nossa Senhora da Pieda
de já tem esse local. Esse medica
mente é de alto custo e é enviado 
pelo SUS, que exige uma série de 
critérios, uma logística que preci
sa ser respeitada, e nós temos que 
começar como um braço do Hos
pital Estadual e a partir de uma

evolução do serviço é que nós 
vamos reivindicar que o remédio 
seja enviado para cá e preparado 
aqui", declarou.

Grecca lembrou que a vinda 
do serviço para Lençóis vai melho
rar a humanização do tratamento 
do câncer. "Para o paciente, o que 
realmente é importante é que ele 
não terá que se deslocar para cida
des da região como Bauru ou Jaú, 
vão ficar aqui na própria cidade, 
vão chegar minutos antes de rece
ber a medicação e terminou o tra
tamento pode ir para casa. O que 
hoje não acontece. Hoje, a pessoa 
tem que enfrentar uma viagem e 
a primeira pessoa que fez o trata
mento tem que esperar a última 
para voltar para casa. Então, isso 
acaba agora", frisou.

O empresário reafirmou que 
após reportagem publicada no 
jornal O ECO -  em que ele recla
mou de falta de mobilização para 
a concretização do Centro -  foi 
fundamental para o engajamento 
da sociedade. "O jornal O ECO 
ajudou bastante. Após a matéria, 
eu obtive toda a ajuda que preci
sava para montar o centro e agora 
vamos efetivamente dar início aos 
atendimentos. Houve uma mobi
lização nessa causa tão importante 
para a cidade. Eu sempre lembro 
meu parceiro nesse projeto que 
é o vereador Manezinho, que se 
engajou, foi em busca de novos 
recursos, me ajudou a pedir esses 
valores em outras empresas, foi a 
Brasília e trouxe recursos. Houve 
sim engajamento", finalizou.

IMUNIZAÇAO

Sábado é Dia D para atualizar 
carteira de vacinação
Postos de Saúde ficam abertos das 8h às 
17h; creche do Açaí atende até 13h

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

CHECAGEM -  Campanha vacinará crianças de zero a 5 anos

Carlos Alberto Duarte

Sábado 24 de agosto é 
Dia D da campanha 
de multivacinação nos 

postos de saúde de todo país. 
A atualização da carteira de 
vacinação acontece pelo se
gundo ano consecutivo. Des
de 2012, a vacinação contra a 
poliomielite (paralisia-infan- 
til) acontece apenas uma vez. 
Em Lençóis Paulista, Agudos, 
Areiópolis, Borebi e Macatu- 
ba, as unidades de saúde fun
cionam das 8h às 17h.

Em Lençóis Paulista, a cre
che Marta Dalbem, no Açaí, 
atende das 8h às 13h. Em Agu
dos, no Programa Saúde da Fa
mília Moussa Tobias, a vacina
ção também ocorre em horário 
diferenciado, das 8h às 13h.

O diretor de Saúde de 
Lençóis Paulista, Márcio San
tarém, disse que cerca de 5 
mil crianças menores de 5 
anos devem ter a caderneta de 
vacinação atualizada. Expli
cou que na mesma campanha 
ano passado, o Dia D, não 
teve tanta adesão de pais e res-

ponsáveis. Santarém lembrou 
a importância das vacinas, já 
que algumas doenças estão 
erradicadas no Brasil, mas 
não em outros países. "Com 
a globalização estamos mais 
vulneráveis", disse.

Alex Silva, da Secretaria 
de Saúde de Agudos, disse que 
sete postos de vacinação em 
Agudos e um posto em Domé- 
lia estarão atendendo crianças 
de zero a 5 anos. Silva não ti
nha até o início da semana o 
número atualizado de crianças 
que deverão ser atendidas.

Andrea Frascarelli, da 
Secretaria de Saúde de Maca- 
tuba, lembrou a importância 
de apresentar a caderneta de 
vacinação. Ela explicou que 
além de sábado, a vacina fica 
à disposição da população em 
todos os postos de saúde até 
sexta-feira 30 de agosto.

Nos cinco municípios 
que circula o jornal O ECO 
serão oferecidas todas as imu
nizações do calendário básico 
infantil, como a vacina da 
poliomielite, a tríplice viral, 
hepatite B, entre outras.

r  ^
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usan
do 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:

Decreto 303 de 16.08.2013.........Dispõe sobre a suplementação de verbas do orçamento vigente no
valor de R$ 450.121,44.

Decreto 304 de 19.08.2013.........Dispõe sobre a modificação do código da fonte de recursos do
orçamento vigente.

Decreto 305 de 19.08.2013.........Dispõe sobre a suplementação de verbas do orçamento vigente no
valor de R$ 92.400,00.

Decreto 306 de 19.08.2013.........Dispõe sobre a modificação de código de aplicação do orçamento
vigente.

Portaria 1079 de 20.08.2013........Retifica dispositivo da Portaria n.° 937, de 24 de julho de 2013.
Portaria 1080 de 21.08.2013.........Exonera funcionária pública municipal em razão de sentença

proferida em processo sumário.

Errata: A Portaria 1071, de 16.08.2013, publicada no Jornal O Eco de 17.08.2013, na página A7, 
contém incorreções: onde grafou-se “Professor de Educação Infantil I”, lê-se “Professor de Educação 
Infantil II”.

Lençóis Paulista, 21 de agosto de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS 
PAULISTA -  SP 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis 
Paulista, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo 
relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de 1 (uma) vaga, 
na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e informa 
que o não comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação implicará na 
perda de vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.°: 003/2013 ^
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Sub-Área 4B 
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na 
Avenida Brasil, 862, Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 27 de agosto de 2013.
Horário: 8h30

01 -  Nathalia Ferreira de Lima Bonalume 

Lençóis Paulista, 20 de agosto de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, 
Convoca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) 
no Concurso Público abaixo identificado(s) para o preenchimento 
de 3 (três) vaga, na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
e informa que o não comparecimento no dia, horário e local 
estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de 
vaga, conforme preceitua a lei.

Edital n.°: 01/2013 
Cargo: Motorista
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida 
Brasil, 862, Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 27 de agosto de 2013 
Horário: 8h30

01 -  João Francisco da Silva
02 -  Rogério Pimentel Correia
03 -  Stive Cardoso da Silva

Lençóis Paulista, 20 de agosto de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de agosto de 2013. Na página A5. Valor da publicação R$ 125,57.



Economia SERVIÇOS
O setor de serviços apresentou taxas de crescimento mensais 
neste ano inferiores às registradas em 2012. Isso ocorreu em 
cinco dos seis meses de 2013, quando é feita a comparação 
anual. Em junho houve alta de 8,6% na receita nominal (sem 
descontar a inflação) do setor ante o mesmo mês de 2012.

TELEFONIA MOVEL

Nono dígito passa a 
valer neste domingo
Mudança acrescenta 
o 9 à esquerda 
do atual número 
de celular

Priscila Pegatin________

A  partir deste domingo, 
25, todas as pessoas com 
telefones celular com 

código de áreas 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 e 19 devem colocar 
o dígito 9 na frente do número 
atual. A mudança deve afetar 
29.978.204 usuários no Estado, 
sendo cerca de 170 mil só na re
gião onde circula O ECO.

A implantação do dígito 9 
vale para todas as operadoras 
e tem como objetivo, segundo 
a Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações), ampliar os 
recursos de numeração para o 
Serviço Móvel Pessoal.

No país, todos os telefones 
com o código 11, de São Paulo, 
já fizeram essa mudança em ju
lho do ano passado e agora che
gou a vez do Interior do Estado.

Segundo as operadoras de 
telefonia móvel, por um de
terminado tempo as ligações 
discadas no formato antigo - 
ou seja, com apenas 8 dígitos 
- ainda serão completadas, para 
adaptação das redes e dos usu
ários. Gradualmente haverá in- 
terceptações das chamadas e os 
usuários receberão mensagens 
com orientações sobre a nova 
forma de discagem. Após esse 
período de transição, as chama
das marcadas com 8 dígitos não 
serão mais completadas.

A mudança já foi comunica
da para todos os usuários atra
vés de torpedos e cada cliente

VEJA COMO É HOJE E COMO VAI FICAR APÓS A INSERÇÃO DO NONO DÍGITO

r n m n  c i r o
‘ ‘ ‘ l U  I I L M

9XX-XXX-XXX 
EXEmPL05

□ r i r i _ r i n c _ c c c9 11 iiu uuu 
988 88l lll 
999 990 888

í l  RS P

DISCAGEM INTERURBANA PARA 
LOCAIS COM O NONO DÍGITO

0+(código da operadora)+(código da área)+número do celular

EXEMPLO:

0 X X 1 4  912-345-678

A MUDANÇA TAMBÉM VALE 
PARA TELEFONES FIXOS?

N Ã O
/////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

É NESTE DOMINGO -  Usuários de celular têm que 
acrescentar o dígito 9 antes do número do celular

tem a função de acrescentar, 
em todos os números de telefo
ne da agenda o dígito 9.

Já para as empresas, a mu
dança deve ser feita também 
no cadastro, como é o caso de 
Paula Santos, gerente de uma 
loja de calçados. "Nem tinha 
pensado nisso ainda, mas acho 
que vai ser mais fácil fazer aos 
poucos. Conforme for ligando 
alterar, porque são muitos ca
dastros", avalia.

I Você sabe quando é a implantação do nono dígito? 
Como pretende fazer a mudança na agenda do celular?

"A mudança acontece 
em setembro, não é? 
Nossa tenho uns 60 
contatos. Vou esperar 
mais para acrescentar 
o 9."

Alisson Augusto, 
estudante

"É no dia oito? Não? 
Vou mudar aos 
poucos."

Bruna Costa, 
estudante

"Acho que tenho 50 
contatos, pretendo 
mudar tudo de uma vez, 
assim fica mais fácil."

Renan Santos, 
estudante

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RESOLUÇÃO N° 01/2013

Dispõe sobre a aprovação do termo de Aceite do reordenamento dos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que 
lhe conferem a Lei 1750/96, e com base na deliberação de seu colegiado, na reunião 
ordinária realizada em 17/06/2013, resolve:

Art. 1° - Aprovar o termo de Aceite referente ao reordenamento dos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos, e/ou crianças e/ou adolescentes.

Art. 2° - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, nos termos da lei, 
revogadas as disposições em contrário.

Macatuba, 17 de Junho de 2013.
Cleusa Aparecida Martins da Silva 

Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RESOLUÇÃO N° 02/2013

Dispõe sobre a aprovação: do PNAS, das alterações no PMAS do exercício de 2013; 
bem como a aprovação da construção do Centro de Convivência do Idoso.

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que 
lhe conferem a Lei 1750/96, e com base na deliberação de seu colegiado, na reunião 
extraordinária realizada em 27/06/2013, resolve:

Art. 1° - Aprovar o Plano Nacional de Assistência Social - PNAS, para repasse de 
recursos federais, à ser aplicado no ano de 2013.

Art. 2° - Aprovar as alterações realizadas no Plano Municipal de Assistência Social 
-PMAS do exercício de 2013, referente a inclusão do repasse de recursos Estaduais, 
para execução da primeira fase do Programa São Paulo Solidário.

Art. 3° - Aprovar a Construção do Centro de Convivência do Idoso -  CCI.

Art. 4° - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, nos termos da lei, 
revogadas as disposições em contrário.

Macatuba, 01 de Julho de 2013.
Cleusa Aparecida Martins da Silva 

Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RESOLUÇÃO N° 03/2013

Cria Comissão de Monitoramento das Deliberações da IX Conferência Municipal de 
Assistência Social.

Considerando o Decreto Conjunto n° 2899 de 02 julho de 2013, do Prefeito Municipal 
de Macatuba e do Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, que 
convocaram a IX Conferência Municipal de Assistência Social, que foi realizada em 
24 de julho de 2013.

Considerando ainda o Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso 
das atribuições que lhe conferem a Lei 1750/96, e com base na deliberação de seu 
colegiado, na reunião ordinária realizada em 12/08/2013, resolve:

Art. 1° - Criar a Comissão de Monitoramento das deliberações da IX Conferência 
Municipal de Assistência Social, composta pelos seguintes conselheiros: Alan Pomini 
Dias , Ida Maria Daré, Tamires Anisley Paccola, Luciana Manfio Passini Cruzeiro, 
Roselene Vieira Angélico e Luciano Maciel de Lima.

Art. 2° - A Comissão de Monitoramento da IX Conferência Municipal de Assistência 
Social terá como objetivo desenvolver metodologia de acompanhamento e monitoramento 
das deliberações das Conferências de Assistência Social.

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Macatuba, 19 de agosto de 2013.
Cleusa Aparecida Martins da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RESOLUÇÃO N°. 04/2013

Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas
anual do repasse de Recurso Financeiro Federal; bem como a aprovação total do 
demonstrativo de serviços, da Gestão PBF e da Gestão SUAS, referente ao exercício 
de 2012 e da alteração do Plano de Ação para Co-Financiamento do Governo Federal 
-  ano 2013.

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que 
lhe conferem a Lei 1750/96, e com base na deliberação de seu colegiado, na reunião 
ordinária realizada em 12/08/2013, resolve:

Art.° 1 -  Aprovar a prestação de contas, proveniente da comprovação de gastos dos 
recursos federais, repassados e aplicados no exercício de 2012.

Art.° 2 - Aprovar totalmente o demonstrativo de serviços, da Gestão PBF e da Gestão 
SUAS, referente ao exercício de 2012.

Art.° 3 -  Alterar a previsão de atendimento do Piso de Transição de Média Complexidade 
(apenas para Serviço de PSE para pessoas com deficiência), constante do Plano de 
Ação para Co-Financiamento do Governo Federal -  ano 2013.

Art.° 4 -  Esta resolução entrará em vigor na data de publicação, nos termos da lei, 
revogadas as disposições em contrário.

Macatuba, 19 de Agosto de 2013.
Cleusa Aparecida Martins da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RESOLUÇÃO N° 05 /2013

Dispõe sobre a convocação da III Audiência Publica 
Municipal com as Entidades ou Organização de 
Assistência Social , inscrita neste conselho.

A Plenária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -  CMAS, no 
uso das atribuições que lhe confere a Lei n° 1750 de 19 de março de 1996, em reunião 
realizada no dia 12 de agosto de 2013, resolve:

Artigo 1° - Convocar a III Audiência Pública Municipal com as Entidades ou 
Organização de Assistência Social, inscritas neste conselho com o fim de efetivar a 
apresentação destas à comunidade, permitindo troca de experiências e ressaltando a 
atuação na rede socioassistencial e fortalecimento do SUAS, de acordo com a resolução 
do CNAS n° 16 de 05/05/2010.

§ 1° - A III Audiência Publica Municipal, realizar-se-á no dia 23 de Setembro de 
2013, às 13:30 h, na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
localizada na Travessa Romoaldo Antônio Scian, s/n° - Macatuba - SP

Artigo 2° -  A organização da Audiência Publica ficará sob responsabilidade do 
Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo único - Apoiarão a organização da Conferência os setores vinculados ao 
órgão gestor.

Artigo 3° - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Macatuba, 20 de Agosto de 2.013.
Cleusa Aparecida Martins da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Prefeitura M unicipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão 
n° 095/2013 -  Processo n° 

187/2013
Objeto: Aquisição de
aparelhos de ar condicionado 
para Biblioteca Orígenes 
Lessa. Tipo: Menor preço -  
Recebimento das propostas e 
sessão de lances: 03 de setembro 
de 2013 às 14:00 horas -  O 
edital encontra-se disponível 
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, 
21 de agosto de 2013. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA - 

Diretor de Suprimentos.

M U L T A

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das Leis Municipais n° 2.530/97 e 
2.911/01, regulamentadas pelo Decreto Municipal n° 258/2010, que já foram NOTIFICADOS a executar a 
limpeza e demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas propriedades, no prazo 
de 05 (cinco) dias.
Caso não haja manifestação do proprietário ou responsável, será realizada a limpeza do imóvel pela Prefeitura 
Municipal e debitado a multa e cobrança da limpeza em divida ativa.

Lençóis Paulista, 22 de Agosto de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário

Valor

Sérgio Pelegrini Marun Rua Armando Paccola L27 Q G Grajaú 25543/5414 R$147,50
Sérgio Pelegrini Marun Rua Armando Paccola L32 Q I Grajaú 25617/5377 R$147,50
Sérgio Pelegrini Marun Rua Armando Paccola L31 Q G Grajaú 25547/5417 R$147,50
Sérgio Pelegrini Marun Rua Armando Paccola L32 Q G Grajaú 25548/5419 R$147,50

N O T I F I C A Ç Ã O

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, 22 de Agosto de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nom e Endereço Cadastro
imobiliário

Sérgio Pelegrini Marun Rua Armando Paccola L13 Q K Grajaú 25680/5851

Sérgio Pelegrini Marun Rua Armando Paccola L29 Q I Grajaú 25614/5390
Luis Paulo Torcinelli Rua Armando Paccola L14 Q J Grajaú 25636/5418

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de agosto de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 110,50.

http://www.lencoispaulista


Saúde ALIMENTAÇÃO
Opte pelos grelhados. Segundo pesquisadores da Universidade 
Washington, Estados Unidos, dar um basta nos excessos 
calóricos interfere com a produção de diversas substâncias, entre 
as quais um dos hormônios da tireoide e isso, de acordo com os 
estudiosos americanos, puxa o freio do envelhecimento precoce.

ATIVIDADE f ís ic a

Atletas de final de semana 
e os perigos para a saúde
Lesões, entorses, dores musculares e problemas cardíacos são alguns dos riscos

FOTO: DIVULGAÇÃO

NO TOPO DA 
LISTA -  Os
jogadores de 
futebol são os 
atletas de final de 
semana que mais 
se machucam 
na prática do 
esporte, segundo 
ortopedista

FOTO: O EcO

FRASE

C

Priscila Pegatin

Pessoas que se m antêm  
praticam ente sedentá
rias a m aior parte do 

tem po e acabam  concentran
do a atividade física num 
único dia. Esses são os co
nhecidos 'atletas de final de 
semana'. Geralmente, eles 
gostam de praticar futebol 
ou corrida e o resultado nem 
sempre é dos m elhores.

Adriano Collino é um 
exemplo dos que se encai
xam nesse time. "Já cheguei 
a jogar bola todo dia, mas 
ultim am ente tenho jogado 
só uma vez por mês", diz. 
A consequência da falta de 
treino leva Collino a te r as 
dores dos 'atletas de final de 
semana'. "Fico muito can
sado e as dores m usculares 
no dia seguinte são muito 
mais fortes. Já tive uma dis
tensão, talvez por falta de 
alongamento correto, e tive 
que ir ao médico para tom ar 
anti-inflam atório, mas ainda 
bem que não foi nada grave". 

Segundo o ortopedista

Bruno de Faria Batista, Colli- 
no não está sozinho nessa 
lista de atletas que podem  co
locar a saúde em risco. "Con
centrar a atividade física 
num único dia não condicio
na fisicamente uma pessoa. 
Pelo contrário, pode acarre
tar sérios problemas à saúde, 
de dores musculares, esti- 
ramentos, entorses e lesões 
em músculos e articulações a 
problemas cardíacos irrever
síveis, até fatais", alerta.

A solução para o proble
ma, explica o ortopedista, é 
praticar atividades físicas re 
gularmente, sob orientação 
de profissional capacitado e 
te r uma alim entação balan
ceada. "Consulte um médico 
e, se possível, um profissio
nal de educação física antes 
de in iciar qualquer ativ i
dade física. É im portante 
conhecer seus lim ites e o 
esporte mais adequado para 
seu corpo, estru tura e dispo
nibilidade", ressalta. "A dor 
m uscular aparece quando a 
pessoa não está preparada 
para realizar determ inada

atividade física ou quando 
ela é realizada em excesso. O 
ideal é realizar alongam en
tos antes e depois dos exer
cícios, além de aquecim ento 
adequado".

Entre as lesões mais co
m uns, Batista enum era algu
mas. "Torção de tornozelo, 
inflamação na região da t í
bia, popularm ente conhe
cida como 'canelite ', lesão 
de rotação no punho, epi- 
condilite lateral ou cotovelo 
de tenista, dor no joelho, 
epicondilite m edial cotovelo 
de golfista e dor na região 
lom bar", explica. "M uitas 
dessas lesões estão relacio-

"A dor é um sinal 
de alerta para 
respeitarmos os 
limites do corpo."
Bruno de Faria 
Batista, ortopedista

nadas à técnica inadequada 
e superuso".

Para tra ta r esses tipos 
de lesões, o ortopedista diz 
que com orientação m édica 
pode ser feita um a com bi
nação de anti-inflam atórios, 
fisio terapia e reeducação 
m uscular. "A dor é um  sinal 
de alerta  para  respeitarm os 
os lim ites do corpo. O atle
ta  com dor persisten te  deve 
p rocurar orientação m édica, 
não devendo fazer uso de 
m edicam ento por conta p ró 
pria, e suspender a p rática  
do exercício até que a causa 
da dor seja descoberta e tra 
tada", 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 Tel.: 3298.9200
Clínica CLAN
Rua 7 de Setembro, 735 Tel.: 3263.6006

p s i q u i a t r i a
D R . C A R L O S  A U G U S T O  H U E B

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

Tel (1 4 ) 3 2 5 4 -1 5 3 7  | Cel (1 4 ) 9 8 2 8 -1 2 1 5
Rua Edy Eurípedes Coneglian, 6 5 , sala 2 | centro

(no mesmo prédio da PAME) | Lençóis Paulista

Atendimento na Santa Casa de Macatuba 
Tel (1 4 ) 3 2 9 8 -9 2 0 0

MAGISTRALPHARMA
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 is t r a lp h a r m a .c o m .b r

- Descontos e Prazos especiais para fórm ulas m anipuladas;
- Entrega em dom icílio ; .
- Orçam entos por telefone, fax ou em ail; à
- Retirada gratuita de receitas em dom icílio ; M
- Linha de Fitoterápicos e produtos naturais e m
- Arom aterapia ã
-Terapia Floral com produtos B ioFJorais; ã
- Aviam ento de fórm ulas em caráter de urgência /  CET

/  1 4  3 2 6 4 - 1 2 6 6
R U A IG N Á C IO  A N S EL M O , 5 9 0  

C E N T R O  - LEN Ç Ó IS  P A U LISTA /SP

PameLab
EXAMES LABORATORIAIS 

■HORMONAIS 
-DNA

ATENDEMOS CONVÊNIOS E 
PARTICULARES

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

http://www.magistralpharma.com.br


Sociedade Curtindo
Alexandre e Adriano, 
na churrascaria 
Estância Grill
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FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

MELHORES
A festa Melhores do Ano 
continua rendendo cliques 
para coluna social do jornal O 
ECO. O presidente da Facilpa, 
José Ulysses dos Santos, e 
a esposa Tânia marcaram 
presença no evento.

FOTO: STUDIO A

O empresário e teólogo 
Marcos Toledo comemorou 
mais um ano de vida no 
dia 15 de agosto com festa 
na Chácara do Engenho.
Ele recebe os parabéns 
de toda a família, 
esposa, filhos, amigos e 
funcionários da Toledo 
Imóveis.

Luisa Beatriz, 1 ano e 5 meses

SANT^LARA
^  Materiais Elétricos

PROMOÇÃO
IMPERDÍVEL

RENOVESUACASAH
LUMINÁRIA TARTARUGA DITAL

PORAPENASR$2 hOO
0  m elhor preço de Lenças 

Paulista e região!
Faça um  orçamento sem com prom isso

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

150(1(0) [Dg
(14)3264-4430*3264-4483

KIT FESTA
BOLO DE 5 KG 
300 SALGADOS 

200 DOCES

GRÁTIS:
100M IN I BENGALINHAS

Rua Henrique Losínkas Alves, 554 
N. H. João Zillo (CEOIP) -  Lençóis Pta.

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A  
1

FOTO: STUDIO A O  Bruno, Graziele e Izabel, 
na Estância Grill.
© Laura Adélia, 6 meses. 
© Luiz e Carol, na Estância 
Grill.
O  Fernando, Marindalvo 
e Roseli, na Estância Grill. 
© Marcos Bankar, na 
Estância Grill.
O  Vitor, na Estância Grill.

FOTO: STUDIO A

CA SA SSO U TO
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

R:W ALTER M 0R ETT0,340 
JD .JOÃO PACCOLA


