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Lei do mototáxi volta a ser discutida na Câmara
Projeto deu entrada em 2011, mas ainda não foi votado; taxas foram reduzidas para incentivar regularização de profissionais do setor
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FLAGRANTE

Três foram presos 
por tráfico de drogas

Durante operação, a Polícia Rodo
viária encontrou meio quilo de crack 
e aproximadamente 100g de cocaína 
(foto acima) em um veículo com placas 
de Avaré. Segundo o sargento Amorim, 
o veículo estava no Km 314 da Mare
chal Rondon, sentido Interior-Capital. 
"Paramos o Uno de cor vermelha com 
três pessoas. Fizemos a busca pessoal 
e, quando fomos fazer a busca no ve
ículo, um deles fugiu", conta. "Pren

demos os dois e saímos em busca do 
terceiro que apesar de resistir, também 
foi detido". Durante revista no veículo, 
a Polícia encontrou, embaixo do banco 
do motorista, a droga. "Estava dentro 
de uma sacola de papel. O condutor 
alegou que estava levando a droga de 
Bauru para São Manuel por R$ 300". 
Os três presos são de Avaré e vão res
ponder por tráfico de droga, associa
ção ao tráfico e resistência.

ACIDENTE

Capotamento 
de Kombi deixa 
11 feridos

Uma Kombi com 11 trabalhado
res capotou na noite de terça-feira na 
vicinal Valdemar Geraldo da Motta. 
Segundo o Samu, o veículo seguia no 
sentido Areiópolis quando, próximo 
ao distrito de Alfredo Guedes, perdeu 
o controle da direção e capotou por 
quatro vezes. Os passageiros do veícu
lo foram encaminhados aos hospitais 
de Lençóis Paulista e de Areiópolis 
com ferimentos leves.

NUTRIÇÃO - Larissa Antunes diz como 
deve ser a lancheira da criança

CAM PANHA

Multivacinação 
termina amanhã 
para crianças

Termina amanhã, 30 de agosto, a 
campanha de multivacinação realiza
da pela Diretoria Municipal de Saú
de. O município tem cerca de 5 mil 
crianças na faixa etária de zero a cinco 
anos. No sábado 24 de agosto, chama
do Dia D, 2.094 crianças comparece
ram às unidades de saúde, sendo que 
116 estavam com vacinas atrasadas e 
foram imunizadas. Os pequenos vão 
receber doses de vacina do calendário 
básico: BCG, hepatite B, pentavalen- 
te, rotavírus, poliomielite, meningite 
meningocócica C, febre amarela, sa
rampo, rubéola, caxumba, difteria, 
tétano e coqueluche. É preciso levar 
a caderneta de vacinação.

FUNCIONALISMO

ASP terá plano de 
saúde São Lucas

Festa e
oração
A tradicional festa em 
homenagem à Nossa Senhora 
da Piedade começa neste 
sábado, às 9h, com carreata 
da imagem da padroeira pelas 
principais ruas do município. 
Às 12h, acontece a oração das 
M il Ave Marias. No período 
da noite, a quermesse oferece 
praça de alimentação e show  
com as bandas G5 e Namp.
No domingo, a animação fica 
por conta de Nino e Fernando. 
O show mais aguardado 
é do cantor Jerry Adriani, 
que acontece no dia 15 de 
setembro.

SAUDE

Hora do lanche 
deve ter frutas 
e proteínas

Os alimentos que vão dentro da 
lancheira influenciam diretamente 
na saúde da criança. A nutricio
nista Larissa Antunes Damaceno 
explica que as mães devem ficar 
atentas na hora de preparar o lan
che. Entre os alimentos indicados 
por ela estão as frutas e proteínas, 
os mais recomendadas. Biscoitos 
e salgadinhos devem ser libera
dos só uma vez por semana.
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Dia de sol, com 
nevoeiro ao amanhecer. 
As nuvens aumentam

t'24°C no decorrer da tarde.

49°C

SEXTA-FEIRA, 30/08
Sol com algumas 
nuvens. Não chove.
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quase metade dos jovens 
tem videogame

Fecham ento^
desta edição: )
19h20

FOTO: O ECO

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


ASP EM AÇAO
ASP EM AÇAO • www.aspLp.com.br • (14) 3264-8998 / 3263-1517 • Quinta-feira, 29 de Agosto de 2013 • Edição n° 14

ASP formaliza convênio médico com Saúde São Lucas
Após várias rodadas 

de negociação, a ASP está 
formalizando um novo 
convênio médico para os 
servidores associados e 
seus dependentes. A Saú
de São Lucas é a mais nova 
conveniada para atender 
os usuários que optarem 
pela novidade.

O plano vai oferecer re

dução de mais de 50% no 
valor das mensalidades em 
faixas etárias específicas, 
com abrangência regional 
para os municípios de Len
çóis Paulista, Bauru, Lins, 
Marília e pequenas cidades 
do entorno e atendimento 
24 horas no Hospital Nos
sa Senhora da Piedade.

O novo convênio médico

vai atender sem necessidade 
de guias e sem limites de con
sultas e exames, oferecendo 
o plano com Co-participação 
e sem Co-participação.

Para os usuários que 
optarem pelo plano com 
Co-participação o valor 
das consultas é de R$ 15 
e 20% de exames, porém o 
valor pago pelo exame não

vai exceder a R$ 80.
Para o início da vali

dação dos contratos é ne
cessário a adesão de no 
mínimo 70 usuários, sendo 
que estes primeiros usu
ários estão isentos da ca
rência para procedimentos 
como exames, consultas, 
internações e cirurgias. 
Nos primeiros 30 dias de

vigência do plano, os ser
vidores que optarem pelo 
novo convênio também se
rão isentos da carência.

O plano também es
tabelece convênios com 
laboratórios na cidade e 
região. “É uma conquista 
extremamente significante 
para o servidor. A direto
ria da ASP estava lutando

por esta melhoria há muito 
tempo”, comentou Jonada- 
be José de Souza, O Jonas, 
presidente da ASP.

Para outras informações 
os servidores associados 
devem procurar a sede ad
ministrativa da ASP na Rua 
César Giacomini, 241, na 
Vila Santa Cecília, próximo 
ao Corpo de Bombeiros.

Associados participam de pesquisa 
sobre novo formato da Festa do Servidor

A diretoria da ASP (As
sociação dos Servidores Pú
blicos de Lençóis Paulista) 
realizou durante o mês de 
agosto, uma pesquisa para 
promover alterações no for
mato da festa do servidor.

Entre as novidades, 
está a possibilidade de par
ticipação de acompanhan
tes e a realização do evento 
em dois dias. “A pesquisa 
foi importante para ava
liarmos a opinião de nos
sos associados sobre este

assunto”, informou o pre
sidente da ASP, Jonadabe 
José de Souza, o Jonas.

Uma das principais al
terações no formato da 
festa, é a possibilidade da 
participação de acompa
nhantes no evento. Se
rão considerados como 
acompanhantes maridos, 
esposas, namorados e na
moradas. Em virtude dos 
custos da festa, o servidor 
que levar acompanhantes 
será responsável pelo pa-

gamento de uma taxa de 
R$ 50.

O valor poderá ser di
vidido em duas vezes na 
Folha de Pagamento dos 
meses de novembro e de
zembro. Os servidores que 
forem sozinhos para a festa, 
não terão custos adicionais.

Outra mudança propos
ta é a realização da festa 
em dois dias. Em virtude 
do número de servidores, 
não existe espaço físico na 
cidade que comporte um

evento para 2 mil pessoas. 
A proposta é realizar a festa 
nos dias 25 e 26 de outubro.

“Os resultados da pes
quisa serão divulgados 
oportunamente para o 
conhecimento de todos 
os associados. A direto
ria da ASP agradece a 
participação de todos os 
associados. Com essas in
formações, vamos iniciar 
o planejamento e a orga
nização do evento”, com
pletou o presidente.

Revista ASP homenageia servidores
Na edição da Revis

ta ASP de setembro, a 
diretoria traz sua home
nagem aos servidores e 
servidoras da Prefeitu
ra de Lençóis Paulista e 
autarquias. Por meio de 
fotos e um resumo da 
cada diretoria, vamos 
homenagear homens 
e mulheres que diaria
mente desempenham um 
trabalho primoroso nas 
mais diversas áreas da 
administração pública. 
Temos uma responsabi
lidade imensa que é a de 
trabalhar para atender 
uma comunidade com

mais de 60 mil pessoas 
todos os dias. A ASP, por 
meio de sua diretoria, 
funcionários e empresas 
conveniadas estende seu 
abraço e reconhecimento 
a todos os funcionários 
públicos municipais, que 
com seu trabalho, contri
buem para o crescimen
to e desenvolvimento 
de Lençóis Paulista em 
todas as áreas. Nesta 
edição, apresentamos 
as áreas de Tecnologia 
e Informação, Cultura, 
Educação, Assistência e 
Promoção Social e Obras 
e Infraestrutura.

ASP formaliza convênios para cursos 
de graduação e pós-graduação FAAG

A Associação dos Servi
dores Públicos ASP acaba 
de formalizar um convênio 
junto a FAAG -  Faculda
des de Agudos, para ofe
recer cursos de graduação, 
pós-graduação e extensão 
para os servidores associa
dos e seus dependentes.

Criado em fevereiro 
de 1998 por um grupo de 
professores, o Centro de 
Ensino Superior de Agu
dos, tem como missão de
senvolver e disseminar 
conhecimento formando 
profissionais com uma vi
são abrangente da socie
dade e do mundo, para o 
competente exercício da 
cidadania, das habilitações 
e competências propor
cionadas pela Instituição. 
Com um campus moderno, 
a FAAG possui no primei
ro bloco 12 salas de aula, 
com capacidade superior a

Recanto do café 
sedia etapa do 
Campeonato 
de Truco

O Recanto do Café em 
Alfredo Guedes, vai se- 
diar neste domingo, 1° de 
setembro, as 9 da manhã, 
uma das etapas do Campe
onato de Truco, promovido 
pela Diretoria de Esportes 
e Recreação.

Os interessados em 
participar deve estar no 
Recanto do Café em Alfre
do Guedes as 8h30 para a 
realização de inscrição e 
sorteio das partidas.

750 alunos. São 8 salas de 
aula com capacidade para 
60 alunos cada, 2 salas me
nores com capacidade para 
40 alunos cada e mais dois 
auditórios com capacida
des para 120 e 100 alunos.

Para mais informações 
acesse www.faag.com.br 
ou ligue 014 3262 9400. A

FAAG está localizada na 
avenida Celso Morato Lei
te, 1200, Agudos, ao lado 
da Rodovia Marechal Ron- 
don. Na edição de setem
bro da Revista ASP será 
divulgada a tabela de pre
ço promocionais e também 
os cursos oferecidos pela 
FAAG.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Colegas servidores

A partir da edição de 
setembro da Revista ASP, 
vamos homenagear nossos 
colegas servidores, trazen
do fotos e um breve históri
co de cada diretoria da Pre
feitura de Lençóis Paulista.

Em virtude das várias 
áreas e do número de servi
dores, optamos por escolher 
aleatoriamente algumas 
áreas neste mês, e as de
mais serão apresentadas no 
mês de outubro. O objetivo 
deste trabalho, é levarmos a 
cada servidor, cada servido
ra, nosso abraço, nosso cari
nho e reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido em 
todas as áreas da adminis
tração pública, sob a gestão 
da prefeita Bel Lorenzetti e 
do vice-prefeito Marise.

Estamos finalizando 
também a pesquisa sobre o 
novo formato para a festa 
do servidor. Na área de con
vênios, os associados pas
sam a contar com os cursos 
de graduação e pós gradu
ação oferecidos pela Facul
dade de Agudos (FAAG). 
No informativo desta quin
ta-feira, trazemos também 
informações sobre as novi
dades oferecidas pela nova 
administração do Bar do

Recanto do Café. O espaço 
passa a servir almoço com 
um cardápio especial para 
todos os domingos.

E o Grêmio ASP realiza 
regularmente vários even
tos nos finais de semana 
para os servidores associa
dos. Reuna sua família, seus 
amigos e venha desfrutar 
de bons momentos no espa
ço montado especialmente 
para você e seus familiares.

O espaço também está 
disponível para agenda- 
mento de eventos sociais 
como casamentos, formatu
ras, batizados, etc. Entre em 
contato com a secretaria da 
ASP, e conheça o benefícios 
e preços diferenciados para 
os associados.

Boa leitura e um grande abraço! 
JonadabeJosé de Souza 
Presidente da ASP
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Opinião í FRA SE
• "Na lancheira (da criança) dois aspectos são importantes: 
ter relação nutricional e condições de higiene para que o 
alimento não estrague e dê chance de ter uma intoxicação" 

Larissa Antunes Damaceno, nutricionista

PA RA  PEN SA R
• "As grandes idéias 
surgem da observação 
dos pequenos detalhes."

Augusto Cury
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Quem quer faz a hora, não espera outro mandar

V P

ôltou à pauta da Câmara Municipal o 
projeto de lei que regulamenta a atua
ção profissional do serviço de mototáxi 

e motofrete em Lençóis Paulista. Já estava 
passado da hora de o assunto merecer a 
digna atenção dos nobres legisladores. Ain
da era 2011 no calendário do mundo quando 
a regulamentação da atividade poderia ter 
sido sacramentada na cidade. Ficou na gave
ta por tempo demais e por razões que não se 
explica de modo convincente.

O texto que volta à luz das votações não 
tem muita novidade. O problema é o mesmo 
de há muito tempo, que quase todo mundo 
conhece. Muita gente até pensou que a ce
leuma estava aquietada, dada a barulheira 
que já se fez ouvir no passado recente sobre 

a atividade de fretamento e leva-e-traz de 
pessoas e produtos sobre a garupa das 
motocicletas.

Demora em decidir questão tão 
importante nunca é saudável. Quem 
nunca precisou desse tipo de serviço 
na cidade que profira o primeiro pala
vrão. Seja a pizza ou lanche entregues 
quentinhos na porta de casa na sex
ta-feira chuvosa, o remédio despa

chado por telefone com a farmácia de 
confiança para amenizar aquela enxa

queca que chegou sem aviso prévio, 
o documento que precisava chegar

rápido no escritório do outro lado da cidade 
ou o passageiro que queria ir embora no final 
do expediente, mas o horário não batia com 
o dos ônibus circulares. Ligou, a moto veio e 
prestou o serviço, mas nem sempre dentro 
dos rigores de uma legislação que proteja o 
profissional ao guidom, o contratante do ser
viço e, principalmente, o passageiro que se 
aventura como garupa.

O fato real e concreto é que a atividade 
é necessária para os tempos atuais. Porém, 
do ponto de vista da legalidade, era tolerada 
- em parte - na clandestinidade. Não dá para 
ser assim! Enquanto se esperava um punha
do de papéis sair de alguma gaveta, o tempo 
passou e outras prioridades tomaram seu lu
gar na pauta dos legisladores. A cidade cres
ceu neste período. A Lençóis Paulista que 
comportava 122 mototaxistas quando a lei 
foi proposta já não existe mais. A nova Len
çóis Paulista tem estofo para quase 200 de
les. O número quantifica, em partes, a falta 
que a regulamentação faz para o segmento.

Despertado de seu sono demorado, o 
projeto de lei municipal precisa caminhar 
para uma definição, agora sem desculpas de 
que necessita de algum amadurecimento. 
Até o Congresso Nacional, lento em pratica
mente tudo, "já" conseguiu aprovar o seu. 
Se aqui demorar um pouco mais, o que está 
maduro fica podre.

/////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^
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Imigrações e saúde
Fernando Darcie
é publicitário e empresário

choi

fa

história se repete: a primeira vez 
como tragédia e a segunda como 
arsa" (Karl Marx).

No começo do século passado, levas de 
estrangeiros foram recrutadas, em todo o 
mundo, para vir ao Brasil trabalhar nas la
vouras que brotavam em regiões ainda des
povoadas, em especial no sertão do Sudes
te e do Sul. Os imigrantes saíram de países 
que na época eram pobres ou arrasados por 
guerras (Itália, Espanha, Portugal, Síria, Japão, 
Alemanha). Muitos deles foram mal recebi
dos por aqui, pois vieram para substituir a 
mão de obra dos recém-libertos escravos 
africanos e eram maltratados como tais. Meu 
avô que o diga: seu pai italiano trabalhava de 
sol a sol em troca de comida e moradia, e 
seu maior "direito" eram as chibatadas que 
levava, na frente dos filhos, do capataz, ho
mem acostumado a bater em escravos. Com 
o passar do tempo, vários imigrantes e seus 
descendentes conseguiram prosperar, e to
dos ajudaram a formar o Brasil moderno e, 
em grande parte, a medicina brasileira (bas
ta ver os nomes de hospitais tradicionais: Sí
rio Libanês, Beneficência Portuguesa, Albert 
Einsten, por exemplo, foram fundados por 
grupos de médicos imigrantes).

Eu já estive no interior do Nordeste e 
tive a oportunidade de conhecer alguns hos
pitais: dá vontade de chorar. Em Santa Lu
zia, Maranhão, cidade de 70 mil habitantes 
(do tamanho de Lençóis, portanto), o único 
pronto-socorro da cidade tinha chão de terra 
batida e apenas um médico. Sim, um médi
co, em um PS precário, para 70 mil pessoas! 
Falta estrutura, lógico. Mas falta gente, mé

dicos, é uma calamidade. Tem muita crian
ça morrendo até de diarreia. Óbvio que o 
programa do governo apenas tapa buracos, 
que o problema é muito mais amplo, secular 
e requer planejamento e boa vontade para 
ser resolvido. Entretanto, qualquer coisa que 
seja feita ali, qualquer médico que vá, para 
lá, já dobraria a capacidade da cidade. Só que 
quem, efetivamente, trocaria uma vida con
fortável para encarar desafios como esse?

Não concordo em todos os pontos com 
o programa Mais Médicos. Faltam recursos 
para os médicos trabalharem, falta transpa
rência, há jogo de interesses e fins eleitorei- 
ros. Há vários lados para serem observados 
nessa moeda. Contudo, em minha opinião, o 
programa beneficia o lado mais vulnerável, 
pois salvar vidas em locais onde a saúde pú
blica é precária (inclusive aqui, no rico Inte
rior paulista).

O triste é que, agora, o que parece ter 
se tornado o problema em questão é mui
to pior, e escancara mais uns trocentos pre
conceitos que só contribuem para sermos 
um país atrasado e pobre: será que, se os 
médicos "importados" não fossem em sua 
maioria cubanos, mas sim noruegueses, su
íços, canadenses, louros e descolados, será 
que também seriam recebidos com vaias e 
desconfiança sobre sua capacidade? Ou com 
cartazes de "welcome doctors" e aquele es
forçado papo em inglês que todo brasileiro 
adora arranhar para impressionar gringos?

No mundo inteiro há migrações, inclusi
ve de médicos e profissionais qualificados. 
O próprio Brasil é formado por uma maioria 
de descendentes de estrangeiros. E, neste 
cenário, a xenofobia é uma questão burra e 
indesejada para entrar na nossa extensa lista 
de problemas nacionais.
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Chega de andar de lado
Bruno Caetano_____________________
é diretor superintendente do Sebrae-SP

Queixa comum entre empresários é que 
seus negócios "andam de lado". As ex
plicações para a estagnação variam em 

cada caso, obviamente. No entanto, é bem 
provável que em muitos falte um elemento 
primordial: a definição de metas. Elas são um 
norte e afetam todas as ações do empreen
dimento. Ter metas é almejar conquistas. O 
empresário decide onde quer chegar e com 
base nisso toma suas decisões. Mas é pre
ciso saber como fazer e ter disciplina, senão 
surgem frustrações ou simplesmente as 
aspirações se dissipam com as dificuldades 
que aparecem no caminho.

Toda meta deve ser específica. Objetivos 
genéricos não funcionam. Todo empresário 
quer aumentar as vendas de seu produto 
ou serviço, por exemplo. Mas ele deve es
tabelecer um porcentual de crescimento e 
um tempo para alcançar o desejado. Apenas 
dizer que quer vender mais sem especificar 
quanto nem em que prazo não adianta. Daí 
a necessidade de medir o desempenho ou 
ninguém saberá se o alvo foi atingido. E nada 
de se apoiar na percepção ou em "achismos".

Números são capazes de mostrar resultados.
Ao mesmo tempo, a meta tem de ser 

exequível. No caso acima, o empreendedor 
pode querer dobrar as vendas em um ano. 
Mas será um objetivo possível ou utópico? 
Para responder à pergunta, ele precisa es
tudar o mercado, suas possibilidades e ser 
realista. Por outro lado, mirar algo muito 
fácil de ser obtido também não é interes
sante. A meta deve ser estimulante e ter 
um significado para quem vai se empenhar 
em atingi-la.

Outro fator a se considerar é a disponi
bilidade de recursos para realizar a tarefa. O 
dono do negócio tem de saber se tem con
dições de chegar ao objetivo com o que pos
sui, prever quanto mais pode necessitar e se 
terá capacidade de providenciar esse extra. 
Caso contrário, o trabalho será inexequível.

Definir metas traz ainda outro benefício: 
exige que o empreendedor faça o planeja
mento de suas ações, mandamento da boa 
gestão, mas frequentemente esquecido por 
parte dos empresários.

Comece a pensar na condução do seu 
negócio de outra maneira. Que tal trocar o 
"andar de lado" pelo trio meta, planejamen
to e crescimento?

I

Câmara reage ao fechamento 
da Casa Mãe Piedade

Manchete do jornal O ECO no sábado 24, o fechamento da Casa Mãe da Pieda
de pautou os debates na Câmara Municipal na segunda-feira 26. Até agora silen- 
tes sobre a problemática situação dos moradores de rua em Lençóis Paulista, o 
vereadores decidiram agir. Montaram comissão para tentar entender como a en
tidade chegou à decisão de suspender as atividades. Antes tarde do que nunca.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Reverberação
Comissão de vereado

res promete efetuar um 
diagnóstico das condições 
que levaram a Igreja Cató
lica a encerrar as ativida
des da Casa Mãe da Pie
dade no dia 31 deste mês, 
da qual é mantenedora.

M anual do mundo
A Câmara de Lençóis Paulista tem 

10 ou mais assessores ocupando cargos 
de confiança por indicação dos verea
dores. O presidente Humberto Pita (PR) 
contratou cinco. Nardeli da Silva (PSC), 
Gumercindo Ticianelli Júnior (DEM) e 
Anderson Prado de Lima (PV), todos da 
Mesa, indicaram mais um cada. Outro 
foi herdado de mandatos anteriores.

Nova aliança
Fora da Mesa Diretora, Jonada- 

be José de Souza (PSC), o Jonas, e 
Francisco de Assis Naves (PSDB) in
dicaram a contratação de um asses
sor cada, incorporação feita recente
mente. O presente sinaliza a troca de 
gentilezas que pode assegurar a forte 
influência de Pita na eleição do su
cessor na presidência da Câmara, no 
segundo biênio.

Rasga a carta
Ao indicarem a contratação de as

sessores de sua cota pessoal, Jonas e 
Naves rasgam um compromisso de 
grupo assinado no início do mandato 
atual. À época, ambos recusaram as 
indicações políticas e diziam que assi
naram o ato de recusa para moralizar 
o comando da Casa. O tempo passou 
rápido e a dupla mudou de opinião.

Trincheira
Manoel dos Santos Silva, o Manezi- 

nho, André Paccola Sasso, o Cagarete, 
Émerson Coneglian e José Santana, o 
Dodô, refutam assessoria de bancada 
pelo PSDB. E não querem ninguém no 
cargo. Por enquanto, JoséPed ro deOli- 
veira (PR), o Coroné Bentinho, e Ailton 
Tipó Laurindo (PV) também resistem à 
tentação de indicar assessores.

Combinado
O acordo prevê um assessor por 

membro da Mesa e outro por bancada 
partidária. A indicação de Chico Naves 
é avulsa. Jonas queimou sua indica
ção pelo PSC, já que Nardeli tem o seu 
por ser vice-presidente da Mesa. Tipó 
diz que não decidiu se ocupa ou não 
o cargo do PV. Os demais do PSDB já 
disseram não à generosa oferta.

Conta
O salário de cada assessor indica

do por parlamentar ou bancada é de 
R$ 3,3 mil mensais. Outros dois asses
sores ganham R$ 4,5 mil ou mais. Re
comenda a boa postura que ofereçam 
habilidades comprovadas e atuem no 
Legislativo pelo interesse público. E 
que não cuidem apenas do interesse 
político-eleitoral do padrinho político.

Xadrez e eleições
Não existe movimento inocente 

no tabuleiro político. Os passos de um 
jogador chamam a atenção do outro - 
o adversário -, enquanto ambos ten
tam antever o próximo lance. Quem 
olhar para a Câmara de Lençóis Pau
lista enxerga partidas de um cam pe
onato que desemboca em outubro de 
2016, decidido nas urnas.

Harmonia dos poderes
A nova assessoria de com unica

ção nomeada pelo presidente Hum
berto José Pita (PR) começou a tra
balhar. Produziu três releases esta 
semana, todos com viés de oposição 
ao governo da prefeita Bel Lorenzetti 
^^SDB). A atuação dissem ina a d e 
sarmonia entre os poderes e segue 
no sentido oposto ao que prega a 
Constituição Federal.
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Cidades
FOTO: DIVULGAÇÃO

SEMIFINAL
A equipe adulta de handebol busca 
o bicampeonato em semifinal de 
Botucatu pela Liga de Handebol de 
São Manuel. O jogo acontece no 
domingo, i°  de setembro.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FRASE
"Encontramos um morcego com raiva no ano 
passado, daí a importância da vacinação de 
cães e gatos". José Aparecido dos Santos, da 
Vigilância Epidemiológica, sobre segunda 
etapa de vacinação antirrabica neste sábado

REINAUGURAÇÃO
O Centro de Reabilitação de Maca- 

tuba será reinaugurado amanhã após 
reforma e aquisição de novos equipa
mentos. O local recebeu pintura nova, 
aparelhos de ar condicionado e de 
equipamentos.

IPREM
A Comissão Eleitoral concluiu esta 

semana a apuração dos votos para 
a eleição dos membros do Conselho 
Administrativo e Fiscal do Instituto de 
Previdência Municipal para o biênio 
2013/2015. Vinte pessoas farão parte 
dos conselhos administrativo e fiscal.

APRESENTAÇÃO DE DANÇA
Acontece dia 1° de setembro, às 

i6h30, a apresentação de dança "O fio 
das miçangas", na Praça Tiradentes, 
em Agudos. O evento faz parte do Cir
cuito Cultural com participação da aca
demia Priscila Teixeira.

VERBA PARA TRANSPORTE
Convênio entre Macatuba e a 

Secretaria de Estado da Educação 
destinará R$ 114.623,30, sendo R$ 
69.920,22 da Secretaria e R$ 44.703,08 
da Prefeitura, para manter o Programa 
de Transporte de alunos da rede esta
dual na cidade. O convênio vai até ju
lho de 2014.

PALESTRA NO VERA BRAGA
Os alunos do Curso Técnico Inte

grado ao Médio em Químico da ETEC 
apresentaram terça e ontem, palestra 
sobre Drogas para os estudantes da 
escola Professora Vera Braga Franco 
Giacomini. A iniciativa é uma das ati
vidades do "Fórum Permanente de 
Combate ao uso de Drogas". 
///////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^ ^

PERIGO - Um leitor do jornal O ECO enviou esta foto que mostra a situação 
deteriorada da marquise do estádio municipal Archangelo Brega, o Bregão. 
Segundo o leitor, a infiltração pode representar grande risco para as pessoas 
que passam pelo local que pode desabar.

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.

\

MEI já tem 3,3 
milhões formalizados

O MEI (Microempreendedor Individual) tem 3,3 milhões de 
brasileiros que trabalham por conta própria e já estão formaliza
dos. A marca foi atingida neste mês de agosto, de acordo com 
informações do Ministério da Previdência Social. Os chamados 
empreendedores individuais são aquelas pessoas que tem um 
pequeno comércio ou serviço, como ambulantes, pipoqueiros e 
manicures, por exemplo, que tem faturamento bruto de até ses
senta mil reais por ano. Quando se formalizam junto à Receita 
Federal, à prefeitura e ao estado, esses trabalhadores ganham 
um CNPJ e pagam seus impostos, só que em menor quantida
de na comparação com um empreendedor comum. Além disso, 
com toda essa documentação certinha, eles passam a contar 
também com a proteção da Previdência Social. Ou seja, podem 
se aposentar e ter acesso a benefícios como o auxílio doença, 
salário maternidade e pensão por morte. Quem tem um peque
no negócio e ainda não é formalizado, pode consultar as condi
ções e se inscrever no site www.portaldoempreendedor.gov.br.

1- 0  comércio brasileiro deve crescer 3,8% em 2013. Essa é 
a previsão da Confederação Nacional do Comércio. Essa por

centagem, se for concretizada, de acordo com 0 economista 
da entidade, Fábio Bentes, será a pior dos últimos 10 anos.

2- No natal do ano passado, por exemplo, houve um 
crescimento de 8,1%. Já no deste ano, a CNC espera uma 

crescimento de, no máximo, s% .A alta do dólar é uma das res
ponsáveis pelo baixo crescimento.

3- Independente de como será a oscilação da moeda a 
partir de agora, os impactos provocados por ela não são rever

síveis e provocarão até 0 final do ano a aceleração de preços 
de bens e serviços, 0 que enfraquece 0 comércio.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Publicação de homologações de licitações e extratos de contratos, conforme artigo 
61, parág. único da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 2°, inc. XX da Inst-TCU n° 
028/99.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 121/2013; DATA ASSINAT: 20/08/2013; CONTRATADO: Coopera
tiva Agrícola Mista Nova Palma Ltda.; CNPJ: 91.022.632/0001-01; ENDEREÇO: 
Avenida Emancipação, n° 840, município de Nova Palma/RS; OBJETO: aquisição 
de gêneros alimentícios para a merenda escolar; VALOR: 35.428,40 (trinta e cinco 
mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos); VIGÊNCIA: 05 (cinco) 
meses; MODALIDADE: DISPENSA n.° 026/2013; FUNDAMENTO: Art. 14, § 1° 
da Lei Federal 11.947/2009; DATA PUBLIC: 29/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 122/2013; DATA ASSINAT: 20/08/2013; CONTRATADO: Luiz Ju- 
lio; CPF: 609.006.529-34; ENDEREÇO: Fazenda Marimbondo - Marimbondo, 
município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios 
para a merenda escolar; VALOR: 5.701,50 (cinco mil, setecentos e um reais e cin
quenta centavos); VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses; MODALIDADE: DISPENSA 
n.° 027/2013; FUNDAMENTO: Art. 14, § 1° da Lei Federal 11.947/2009; DATA 
PUBLIC: 29/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 123/2013; DATA ASSINAT: 20/08/2013; CONTRATADO: Paulo Sér
gio da Silva; CPF: 058.434.198-94; ENDEREÇO: Sítio Bocaina - Bocaina, mu
nicípio de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para 
a merenda escolar; VALOR: 6.276,50 (seis mil, duzentos e setenta e seis reais e 
cinquenta centavos); VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses; MODALIDADE: DISPENSA 
n.° 027/2013; FUNDAMENTO: Art. 14, § 1° da Lei Federal 11.947/2009; DATA 
PUBLIC: 29/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 124/2013; DATA ASSINAT: 20/08/2013; CONTRATADO: Paulo Apa
recido da Silva; CPF: 096.435.328-87; ENDEREÇO: Sítio Bocaina - Bocaina, mu
nicípio de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para a 
merenda escolar; VALOR: 4.651,50 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e 
cinquenta centavos); VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses; MODALIDADE: DISPENSA 
n.° 027/2013; FUNDAMENTO: Art. 14, § 1° da Lei Federal 11.947/2009; DATA 
PUBLIC: 29/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 125/2013; DATA ASSINAT: 20/08/2013; CONTRATADO: João Ba
tista Neto; CPF: 931.291.908-30; ENDEREÇO: Sítio Elizabeth -  Faxinal, mu
nicípio de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para 
a merenda escolar; VALOR: 6.276,50 (seis mil, duzentos e setenta e seis reais e 
cinquenta centavos); VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses; MODALIDADE: DISPENSA 
n.° 027/2013; FUNDAMENTO: Art. 14, § 1° da Lei Federal 11.947/2009; DATA 
PUBLIC: 29/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 126/2013; DATA ASSINAT: 20/08/2013; CONTRATADO: João Apa
recido Crotti; CPF: 959.823.708-78; ENDEREÇO: Sítio Barra Grande -  Barra 
Grande, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: aquisição de gêneros alimen
tícios para a merenda escolar; VALOR: 7.326,50 (sete mil, trezentos e vinte e seis 
reais e cinquenta centavos); VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses; MODALIDADE: DIS
PENSA n.° 027/2013; FUNDAMENTO: Art. 14, § 1° da Lei Federal 11.947/2009; 
DATA PUBLIC: 29/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 127/2013; DATA ASSINAT: 20/08/2013; CONTRATADO: Vicente 
Antonio Felisberto; CPF: 409.729.509-82; ENDEREÇO: Rua Olga Biral, n.° 492, 
município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios 
para a merenda escolar; VALOR: 6.276,50 (seis mil, duzentos e setenta e seis reais e 
cinquenta centavos); VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses; MODALIDADE: DISPENSA 
n.° 027/2013; FUNDAMENTO: Art. 14, § 1° da Lei Federal 11.947/2009; DATA 
PUBLIC: 29/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 128/2013; DATA ASSINAT: 20/08/2013; CONTRATADO: Olímpio 
José da Silva; CPF: 293.906.048-77; ENDEREÇO: Sítio Córrego Vermelho, mu
nicípio de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para 
a merenda escolar; VALOR: 6.276,50 (seis mil, duzentos e setenta e seis reais e 
cinquenta centavos); VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses; MODALIDADE: DISPENSA 
n.° 027/2013; FUNDAMENTO: Art. 14, § 1° da Lei Federal 11.947/2009; DATA 
PUBLIC: 29/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n° 129/2013; DATA ASSINAT: 20/08/2013; CONTRATADO: Luiz Sér
gio Fabri; CPF: 960.681.678-87; ENDEREÇO: Fazenda Campinho, município de 
Lençóis Paulista/SP; OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para a merenda 
escolar; VALOR: 2.136,50 (dois mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta centa
vos); VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses; MODALIDADE: DISPENSA n.° 027/2013; 
FUNDAMENTO: Art. 14, § 1° da Lei Federal 11.947/2009; DATA PUBLIC: 
29/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 162/2013; DATA ASSINAT: 19/08/2013; CONTRA
TADO: Fresenius Kabi Brasil Ltda.; CNPJ: 49.324.221/0001-04; ENDEREÇO: 
Avenida Marginal Projetada, n.°. 1652, município de Barueri/SP; OBJETO: registro 
de preços para aquisição de soros; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 090/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Exe
cutivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 29/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 163/2013; DATA ASSINAT: 19/08/2013; CONTRA
TADO: Laboratório Sanobiol Ltda.; CNPJ: 21.561.931/0003-09; ENDEREÇO: 
Avenida das Quaresmeiras, s/n, Distrito Industrial, município de Pouso Alegre/ 
MG; OBJETO: registro de preços para aquisição de soros; VIGÊNCIA: 12 (doze)

meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 090/2013; FUNDAMENTO: Lei Fede
ral 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
29/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 164/2013; DATA ASSINAT: 20/08/2013; CON
TRATADO: Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospi
talares Ltda.; CNPJ: 61.418.042/0001-31; ENDEREÇO: Rua Alameda África, 
n.°. 570, município de Santana de Parnaíba/SP; OBJETO: registro de preços 
para aquisição de materiais para coleta de exames laboratoriais; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 091/2013; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 29/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 165/2013; DATA ASSINAT: 20/08/2013; CONTRA
TADO: Eagles Comércio de Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda - ME; 
CNPJ: 03.130.702/0001-88; ENDEREÇO: Rua Júlio Kapp, n.°. 95, município de 
São Paulo/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de materiais para coleta 
de exames laboratoriais; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PRE
GÃO n.° 091/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executi
vos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 29/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 166/2013; DATA ASSINAT: 20/08/2013; CONTRA
TADO: Pro Diag Produtos e Equipamentos Lab., Med., Hosp., Ltda - EPP; CNPJ: 
12.456.799/0001-04; ENDEREÇO: Rua Espirito Santo, n.°. 406, município de 
Ribeirão Preto/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de materiais para 
coleta de exames laboratoriais; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 091/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Exe
cutivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 29/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 167/2013; DATA ASSINAT: 20/08/2013; CON
TRATADO: VG Fábrica Com. De Material Hospitalar Ltda - ME; CNPJ: 
1.724.470/0001-38 ; ENDEREÇO: Rua Aviador Gomes Ribeiro, n.°. 21-83, mu
nicípio de Bauru/SP; OBJETO: registro de preços para aquisição de materiais para 
coleta de exames laboratoriais; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 091/2013; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Exe
cutivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 29/08/2013.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
Ata de Registro de Preços n° 168/2013; DATA ASSINAT: 21/08/2013; CONTRA
TADO: Paulo Henrique de Souza Pimentel - ME; CNPJ: 07.696.853/0001-59; EN
DEREÇO: Rua José do Patrocínio, n.° 1015, no município de Lençóis Paulista/ 
SP; OBJETO: registro de preços para os serviços de remanufatura de cartuchos de 
toner; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 092/2013; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 29/08/2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 29 de agosto de 2013. Na página A4. Valor da publicação R$ 226,02.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

L E I N° 2 4 9 6
CRIA 01 (UMA) VAGA PARA O CARGO DE VISITADOR SANITÁRIO I E 01 (UMA) 
VAGA PARA O CARGO DE INSPETOR DE ALUNOS I NO QUADRO PERMANENTE 
DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

A Câmara de Macatuba aprova, e eu, 
Prefeito de Macatuba sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1° - Ficam criadas 01 (uma) vaga para o cargo de Visitador Sanitário I e 01 (uma) 
vaga para o cargo de Inspetor de Alunos I, dentro do Quadro de Servidores Permanentes 
do Poder Executivo Municipal, previstos, respectivamente, na Tabela 1, Referência 8 e 
Referência 5, da Lei Municipal n° 1.531/91.
Artigo 2° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
próprias do orçamento vigente, devendo ser consignados nos orçamentos futuros.
Artigo 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
contrárias.

Macatuba, 26 de agosto de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 26 de agosto de 2013, 
registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação apli
cável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

L E I N° 2 4 9 8
ALTERA A LEI N.° 2.405, QUE 

CRIOU O ESTATUTO MUNICIPAL DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PE
QUENO PORTE.
A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito Municipal .sanciono e promulgo 
a .seguinte Lei:
Art. 1.° - O capítulo X e o artigo 42 da Lei n.° 2.405, de 18 de agosto de 2011, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO X
DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL”

“Art. 42 -  Caberá ao Poder Executivo, mediante Decreto, a designação de agentes de De
senvolvimento para efetivação do disposto neste Estatuto Municipal”.
Parágrafo único -  A função dos Agentes de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício 
de articulações das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, 
mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao cumprimen
to das disposições e diretrizes contidas neste Estatuto e na Lei Complementar n.° 123/2006, 
sob supervisão do Secretário Municipal de Desenvolvimento”.

Macatuba, SP, 27 de agosto de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL 

P refeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 27 de agosto de 2013, 
registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação apli
cável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

Centro Municipal de Formação 
Profissional “Prefeito Ideval Paccola”

CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇAO PROFISSIONAL 
“PREFEITO IDEVAL PACCOLA”

PORTARIA 12/2013
Julio Antonio Gonçalves, Diretor Financeiro da Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista em substituição, 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° 12/2013 de 14 de Agosto de 2013, afastou para tratamento de 
saúde a funcionária Tabata Carolina Maciel de 13/08/2013 até 17/08/2013.

Lençóis Paulista, 14 de Agosto de 2013.
Julio Antonio Gonçalves 

Diretor Financeiro

Publicado no jornal O Eco, no dia 29 de agosto de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 31,90.

mailto:oeco@jomaloeco.com.br
http://www.portaldoempreendedor.gov.br
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Rumores que circularam 
ontem pela internet 
indicam que o novo 
smartphone top de linha da 
Samsung o Galaxy S5 terá 
câmera de 16 megapixels.

Quase metade dos 
jovens têm videogame

FOTO: DIVULGAÇÃO

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 26, 
pela empresa Ipsos mostrou que 44%  dos jo
vens entre 10 e 19 anos têm videogame, índice 
que passa para 33% entre adultos de 20 a 29 
anos e para 32% entre os de 30 a 39 anos. A pes
quisa, feita em parceria com a Estudos Marplan 
EGM, mostrou que 29% dos entrevistados com 
idade entre 40 e 49 anos também têm video- 

^  game, enquanto esse índice cai para 16% entre
^  ^  aqueles com mais de 50 anos. De acordo com a 

pesquisa, realizada em nove regiões metropoli- 
^  tanas do país de janeiro de 2008 a dezembro de 

2012, 0 número de pessoas que possuem esses 
eletrônicos cresceu de 27%  para 30%  em cinco 
anos. O índice de videogames que se conectam 

à TV caiu de 27%, em 2008, para 9%, em 2012, 
enquanto 0 índice de aparelhos portáteis 

subiu de 5% para 31% no mesmo período. 
O tempo médio gasto por semana pelos 

brasileiros com videogames passou de três 
horas e sete minutos, em 2008, para quatro 

horas e treze minutos, em 2012. Quarenta e 
dois por cento dos entrevistados das classes A 
e B possuem videogames, afirmou a pesquisa, 
número que passa para 26 por cento na classe C 
e 9% nas classes D e E. "Apesar de 0 consumo 
de videogame apresentar índices mais altos en
tre os jovens, percebemos que ele está presente 
na vida de pessoas de todas as faixas etárias", 
disse em comunicado o diretor de contas da Ip- 
sos MediaCT, Diego Oliveira, em comunicado. O 
estudo surpreende e mostra o tamanho desse 
mercado, apensar dos preços de consoles no 
Brasil ser considerado alto em comparação com 
países como Estados Unidos e Japão.í

U N iy N
Tecnologia da Informação

www.uniontecnologia.com.br ^

'A MELHOR
«to que nunca.

Sistema de gestão para a sua empresa 
fazer melhor 0 que já  faz bem.

^  ãk n  BusinessSAPone
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Políc ia C orpo d e S A M U
M il ita r B o m b e iro s

190 193 192
Lençóis P au lis ta B oreb i
C o n s e lh o  T u t e la r ...... . . 3 2 6 4 - 8 0 0 5 C o n s e lh o  T u t e la r ...... . .9 7 3 5 - 0 6 0 2
H o s p  N S d a P ie d a d e . . 3 2 6 9 - 1 0 3 3 E m e rg  A m b u lâ n c ia  .. . . .3 2 6 7 - 1 2 2 2

P r e f  d e  L e n ç ó is  P ta  .. 3 2 6 9 - 7 0 0 0 P r e f  d e  B o r e b i ........... . . 3 2 6 7 - 8 9 0 0

A gudos M a c a tu b a
C o n s e lh o  T u t e la r ...... ... 3 2 6 2 - 1 1 6 2 C o n s e lh o  T u t e la r ...... 3 2 9 8 - 3 0 3 6

H o s p it a l d e  A g u d o s . . . 3 2 6 2 - 1 4 4 4 S a n t a  C a s a  ................... . 3 2 9 8 - 9 2 0 0

P r e f  d e  A g u d o s ......... . . 3 2 6 2 - 8 5 0 0 A m b u lâ n c ia ..............  0 8 0 0 - 7 7 0 1 1 9 2

P r e f  d e  M a c a t u b a .... . 3 2 9 8 - 9 8 0 0

A re ió p o lis
C o n s e lh o  T u t e la r ...... . . 3 8 4 6 - 9 9 1 2 P ed e rn e ira s
P ro n to  A t e n d im e n t o . . 3 8 4 6 - 9 9 0 8 C o n s e lh o  T u t e la r ...... . .3 2 8 4 - 6 4 2 6

P r e f  d e  A r e ió p o lis . . . . .3 8 4 6 - 9 9 0 0 S a n t a  C a s a  ................... . . 3 2 8 3 - 8 3 8 0

P r e f  d e  P e d e r n e ir a s . . 3 2 8 3 - 9 5 7 0

Polícia PO LÍCIA
Dois adolescentes de 14 anos foram apreendidos ontem à tarde no bairro 
Cecap em Lençóis Paulista. Segundo a Polícia Militar, eles apresentaram 
comportamento estranho e foram abordados. Com eles os policiais 
encontraram dois pacotes com 30 porções de maconha. Os dois já eram 
conhecidos dos meios policias e ficaram à disposição da justiça.

APREENSAO

Preso com droga receberia R$ 300 por transporte
Rodoviária 
interceptou carro na 
rodovia Marechal 
Rondon ontem

Priscila Pegatin________

Na operação saneamento, a 
Polícia Rodoviária encon
trou meio quilo de crack e 

aproximadamente 100g de cocaí
na em um veículo com placas de 
Avaré. Segundo o sargento Amo- 
rim, o veículo estava no Km 314, 
na Marechal Rondon, sentido 
Interior-Capital. "Paramos o Uno 
vermelho com três pessoas. Fize
mos a busca pessoal e, quando 
fomos fazer a busca no veículo, 
um deles fugiu", conta. "Prende
mos os dois e saímos em busca 
do terceiro que, apesar de resistir, 
também foi detido".

Durante revista no veículo, 
a Polícia encontrou, embaixo 
do banco do motorista, a droga. 
"Estava dentro de uma sacola de 
papel. O condutor alegou que 
estava levando a droga de Bauru 
para São Manoel por R$ 300".

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

FLAGRANTE -  Rodoviária 
apreende crack e cocaína em 
veículo de Avaré que passava 
por Lençóis Paulista

Os três presos são de Avaré e 
vão responder por flagrante por 
tráfico de droga, associação ao 
tráfico e resistência. "Um era re
cém saído do sistema por tráfico 
de droga e porte de arma. Eles 
têm faixa etária de 30 anos".

O veículo, que segundo a po
lícia faltava fazer a transferência 
foi apreendido. "Parece pouca 
droga, mas meio quilo de pedra 
de crack, como está, dá para fa
zer muitas pedrinhas. Segundo o 
condutor a droga estaria avaliada 
em R$ 5 mil", finaliza.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 
Estado 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 4510 de 27.08.2013.........Dá denominação de Rotatória “Pastor Elson
Fermiano”.
Lei 4511 de 27.08.2013.........Desafeta área considerada “sistema de lazer”
localizada no bairro Residencial Santa Terezinha II, e autoriza receber em 
doação área localizada no bairro Jardim Carolina.
Lei 4512 de 27.08.2013..........Descaracteriza áreas de terras e autoriza a
proceder alienação, por investidura, nos moldes do art. 86 da Lei Orgânica 
do Município e art. 17, §3° da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
Decreto 310 de 26.08.2013.........Institui e nomeia Comissão de Trabalho
Municipal para padronização de documentos e processos administrativos da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.
Decreto 311 de 26.08.2013.........Dispõe sobre a nomeação dos membros do
Conselho Municipal de Turismo de Lençóis Paulista.
Decreto 312 de 26.08.2013.........Altera dispositivo do Decreto Executivo n.°
129, de 10.04.2012.
Decreto 313 de 28.08.2013.........Designa Edéria Pereira Gomes Azevedo
para proceder a movimentação da conta Poderes Públicos - Meio Ambiente 
no período de 2 a 21.09.2013.
Decreto 314 de 28.08.2013........ Considera Márcia Sueli Carvalhal Altafim,
Governadora do Lions Clube -  Distrito LC-8, hóspede oficial do Município.
Portaria 1097 de 27.08.2013.......Designa Ana Paula Balsi Goes para exercer
a função de Coordenador de Controle e Acompanhamento de Convênios no 
período de 2 a 21.09.2013.
Portaria 1098 de 27.08.2013.......Autoriza o Santuário Arquidiocesano
Nossa Senhora da Piedade a utilizar as Praças “Comendador José Zillo” e 
“Padre José Magnani” e interditar a Rua 7 de Setembro.

Lençóis Paulista, 28 de agosto de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 29 de agosto de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 57,42.

Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Publicação de Atos Oficiais

RESOLUÇÃO N° 16/2013 -  de 27 de agosto de 2013 -  “Regulamenta o 
acesso a informações de que trata a Lei Federal n.° 12.527, de 18 de novem
bro de 2011, no âmbito da CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAU
LISTA.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 27 de agosto de 2013. 
HUMBERTO JOSÉ PITA 

Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
Em 27 de agosto de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Publicação de Atos Oficiais

DECRETO LEGISLATIVO N° 10/2013 -  de 27 de agosto de 2013 -  “Con
cede Título de Cidadã Lençoense à Senhora ANAISA BASILI ABADE.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 27 de agosto de 2013. 
HUMBERTO JOSÉ PITA 

Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
Em 27 de agosto de 2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 29 de agosto de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 43,71.

FOGO

Incêndio gera prejuízo de R$ 20 mil
Fábrica de 
móveis no Distrito 
Empresarial 
manteve produção

Priscila Pegatin

Um incêndio que acon
teceu na terça-feira, em 
uma fábrica de móveis 

no Distrito Industrial, gerou 
prejuízo de R$ 20 mil para 
a empresa, segundo um dos 
proprietários. De acordo com 
informações do Corpo de Bom
beiros, as chamas começaram 
às 13h na estufa de secagem 
de madeira, equipamento fei
to em alvenaria. "Retiramos o 
material com apoio de maqui- 
nário e contemos o fogo com 
caminhão pipa do Corpo de 
Bombeiros, Prefeitura e de em
presas vizinhas", explica o sar
gento Sabatini. "O fogo acabou

por volta das 18h20".
Fábio Boso, proprietário da 

empresa explica que o incêndio 
ficou contido, ou seja, não se 
alastrou para nenhuma parte da 
fábrica. "A gente não avaliou a 
causa do incêndio porque ainda 
estamos retirando a madeira. É 
um equipamento que a gente 
usa há 14, 15 anos, ele pratica
mente não é desligado, trabalha 
24 horas, 365 dias no ano. Foi 
uma surpresa ter acontecido 
uma coisa nessas proporções".

Apesar do incêndio a pro
dução da fábrica não sofreu 
alterações. "Só no momento 
do incêndio, por proteção, os 
funcionários foram removidos, 
mas ontem mesmo a produção 
retomou em regime normal 
visto que é um equipamento 
que prepara a madeira para 
posterior uso", diz. "O prejuízo 
da madeira que queimou foi de 
R$ 20 mil", finaliza. Nenhum 
funcionário ficou ferido.

ACIDENTE

Perua capota e deixa 11 feridos
Vítimas foram 
levadas ao PS

W elinton Barros

Ocapotamento de uma Kom- 
bi na noite da terça-feira 
27 deixou 11 pessoas feri

das na vicinal Valdemar Geraldo 
da Motta, em Lençóis Paulista. O 
fato aconteceu às 23h30. O veí
culo transportava trabalhadores 
de uma usina de São Manuel. Se
gundo o Samu (Serviço de Aten
dimento Móvel de Urgência), a 
perua seguia no sentido Areiópo-

lis, quando próximo ao distrito de 
Alfredo Guedes perdeu o contro
le e capotou por quatro vezes.

O Samu, o Corpo de Bom
beiros e o serviço que resgate da 
concessionária que administra a 
rodovia foram acionados e pres
taram socorro às vítimas. Cinco 
pessoas foram encaminhadas ao 
Pronto Socorro do Hospital Nossa 
Senhora da Piedade. Outras seis 
vítimas foram levadas ao hospital 
de Areiópolis. Os onze ocupantes 
da perua tiveram ferimentos leves 
e foram liberados. A polícia téc
nica esteve no local e investiga as 
causas do acidente.

c l a s s iECQ
Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O ECO, na R. Geraldo Pereira 

de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020
Nome: RG:
Cidade: Fone:
Texto do classificado:

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

http://www.uniontecnologia.com.br


Política APAGÃO
A região Nordeste do Brasil foi alvo de um novo apagão ontem, 
por volta das 15h30. Foram confirmadas falta de energia em 
Teresina, Salvador, Fortaleza, Recife, Maceió, Natal e João Pessoa, 
entre outros municípios. Em São Luis, no Maranhão, não houve 
apagão. O governo ainda não sabia a causa da queda de energia

LEGISLATIVO

Câmara deve votar lei que regulamenta mototaxista
Projeto segue normas de lei federal; taxas foram reduzidas para incentivar regularização

Carlos A lberto  Duarte

Os vereadores de Lençóis 
Paulista devem votar nas 
próximas semanas projeto 

que regulamenta a atividade de 
mototáxi e motofrete no municí
pio. O projeto enviado pela Prefei
tura Municipal à Câmara de Vere
adores em 2011 foi arquivado pelo 
ex-presidente Ailton Rodrigues de 
Oliveira, o Juruna, e agora volta à 
pauta. O documento, segundo as- 
sessoria da Câmara, recebeu duas 
emendas da redação e está em 
poder do relator da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, 
Ailton Tipó Laurindo (PV).

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, Júlio Antônio Gonçalves, 
diretor de Finanças, disse que o 
projeto se baseia na regulamen
tação da atividade aprovada em 
Brasília, com alguns incentivos do 
município para regulamentação da

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

REGULAMENTAÇÃO -  Após ficar engavetado, projeto de lei que 
regulamenta profissão de mototaxi voltará a pauta da Câmara Municipal

atividade, como isenção de taxas 
municipais no primeiro ano e pos
sibilidade dos mototaxistas atuarem 
através do MEI (Microempreende- 
dor Individual), programa de in
centivo ao trabalho formal, em que 
as pessoas que aderirem têm todos 
os benefícios previdenciários.

"O projeto nada mais é do que 
a adequação da lei municipal à lei 
federal aprovada pelo Senado", 
disse Júlio Gonçalves, ao explicar 
que alguns dos requisitos para atu
ar como motaxista e motofretistas 
estão previstos na lei federal. Para 
exercer a atividade, a pessoa tem

que ser maior de 21 anos e possuir 
por pelo menos dois anos habili
tação na categoria A, além de ser 
aprovado em curso especializa
do regulamentado pelo Contran 
(Conselho Nacional de Trânsito).

A resolução do Contran (Con
selho Nacional de Trânsito) publi
cada prevê que os veículos deverão 
ser submetidos à inspeção semes
tral para verificação de equipamen
tos de segurança e ter instalados 
dispositivos de proteção de motor e 
pernas e aparador de linha.

M AIS VAGAS
De acordo com Júlio Gonçalves 

o projeto prevê também aumento de 
122 para 196 vagas de mototaxista 
na cidade, 16 inscritos pelo MEI. 
Ele explicou que lei anterior previa 
122 vagas, mas o último levanta
mento realizado pela Prefeitura 
Municipal contabilizou ao menos 
140 trabalhadores nessa atividade.

Mototaxistas apoiam regulamentação da atividade
Proprietário e gerente de mo- 

totaxi ouvidos ontem pelo jornal 
O ECO apoiam projeto de lei que 
regulamenta a atividade. Auro 
Aparecido Vicente, o Kiki, um dos 
pioneiros na atividade, proprietá
rio do Mototaxi Lençóis, instalado 
no Jardim Monte Azul, disse que a 
lei vai garantir melhorias no aten
dimento. Ele admite que para con
tinuar no ramo, os mototaxistas 
terão que investir em segurança 
e nos veículos e esses fatores vão 
beneficiar o usuário (passageiros).

Kiki disse que a isenção da 
taxa de inscrição no primeiro ano 
é um grande incentivo para regu
larização da categoria. Mesmo as
sim prevê que os investimentos em 
coletes e acessórios de segurança 
das motocicletas podem refletir 
no preço final da corrida, que hoje

está em R$ 3,50 a mínima e R$ 6 
a corrida entre o Jardim do Caju e 
Maria Luiza IV, que corta a cidade.

Kiki disse que a atividade pelo 
MEI (Microempreendedor Indivi
dual) não deve alterar a manuten
ção da maioria das empresas. Ele 
contou que pesquisa entre os mo- 
totaxistas aponta que 97% deles 
devem se manter nas empresas, 
devido a estrutura oferecida.

Valdir Provenci, gerente do 
Mototaxi Estrada, instalado no 
Parque Rondon, disse que a regu
lamentação da atividade vai dar 
mais segurança aos usuários. Acre
dita que com a lei aprovada vai di
minuir o número de mototaxistas 
que usam a atividade para 'bico. 
Provenci também acha que o MEI 
vai interferir nas empresas porque 
os mototaxistas não terão base fixa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

L E I N° 2 4 9 7
ATUALIZA A LEI N.° 2.365, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
DO PARQUE AQUÁTICO MUNICIPAL POUSO ALEGRE.
A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:
Art. 1.° - O artigo 1.° e o respectivo parágrafo único da Lei 2.365, de 24 de agosto de 2010, 
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1.° - Fica o Poder Executivo autorizado a promover a concessão de direito real de uso 
ou direito de superfície, após procedimento licitatório, referente ao uso Parque Aquático 
Pouso Alegre”.
“Parágrafo Único -  O objetivo da medida prevista no “caput” é obter a proposta mais 
vantajosa à Administração, para o uso através de concessão ou direito de superfície do bem 
jurídico que menciona”.
Art. 2.° - O artigo 6.° da Lei 2.365, de 24 de agosto de 2010, passa a vigorar com seguinte 
redação:
“Art. 6.° - Após o término do processo licitatório, o Poder Executivo firmará o competente 
contrato, podendo incidir aluguel com reajuste anual no caso de concessão ou compensação 
pelos investimentos devidamente comprovados do licitante vencedor em se tratando de 
direito de superfície”.
“Parágrafo único -  No caso de concessão onerosa, a atualização anual da locação terá como 
base a Unidade Fiscal do Município (UFM) ou outro indexador oficial”.
Art. 3.° - Revoga-se o artigo 2.° da Lei da Lei 2.365, de 24 de agosto de 2010.
Art. 4.° - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Macatuba, SP, 27 de agosto de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 27 de agosto de 2013, 
registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação apli
cável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo
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Serviço Autônomo de Agua 
e Esgotos de Lençóis Paulista

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, CONVOCA, o 
interessado abaixo relacionado, aprovado no referido concurso público para 
o preenchimento de uma vaga, no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de 
Lençóis Paulista -  S.A.A.E., e informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda da 
vaga conforme preceitua a lei.

EDITAL N° 001/2013 
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE 
DATA: 30 DE AGOSTO DE 2013 
HORÁRIO: 08:30 HORAS

03 -  Amanda Mayumi Tokuhara

Lençóis Paulista, 28 de agosto de 2013

MARCOS NORABELE
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 29 de agosto de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 38,27.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA - I P R E M

Antonio Marcos Martins, Diretor do Instituto de Previdência Municipal de 
Lençóis Paulista - IPREM, 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 o seguinte ato oficial:

Instrução Normativa IPREM n°. 001/2013 de 28.08.2013 - Estabelece nor
mas para o recadastramento geral de segurados, pensionistas e dependentes 
do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos do Muni
cípio de Lençóis Paulista.

Lençóis Paulista, 28 de Agosto de 2013.

ANTONIO MARCOS MARTINS 
Diretor Executivo - IPREM

Publicado no jornal O Eco, no dia 29 de agosto de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 31,90.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convo
ca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concur
so 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 4B
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil,
862, Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 30 de agosto de 2013.
Horário: 8h30

01 -  Beatriz Guiari Franco

Lençóis Paulista, 27 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, Convo
ca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concur
so 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: Monitor de Creche
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil 
-  Centro -  Lençóis Pta. - SP 
Data: 30 de agosto de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Marlei Ivete Rebelato Moretto 

Lençóis Paulista, 27 de agosto de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 101/2013 -  Processo n° 196/2013 

Objeto: Aquisição de um veículo para transporte de pacientes (am
bulância) de simples remoção. Tipo: Menor preço -  Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 10 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 Paulis
ta, 28 de agosto de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor 
de Suprimentos.

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 Municipal 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, 29 de Agosto de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço
Cadastro

imobiliário
Valor

Aparecida 
Maria Pontes

Rua Benedito 
dos Santos L31 

Q C Grajaú
25390/5828 R$105,00

Publicado no jornal O Eco, no dia 29 de agosto de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 122,81.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO -  DES
PACHO DO PREFEITO 
PROCESSO 84-2013, CONVITE 
09-2013, OBJETO: contratação 
de empresa com fornecimento de 
materiais, mão-de-obra e equipa
mentos, para execução e instalação 
de alambrado no Centro Educativo 
Mario Rosa. ACOLHO a recomen
dação da Comissão Permanente de 
Licitações e autorizo a homologa
ção sem acudimento de interessa
dos.
Macatuba, 28 de agosto de 2013. 
Tarcisio Mateus Abel -  Prefeito 
Municipal

EXTRAVIO DE TALÃO DE 
NOTA FISCAL

SILVIO VALENTIM
BARROS -  ME, inscrita 
no CNPJ 06.157.951/0001- 
55 e I.E. 428.062.333.110, 
comunica o extravio dos 
talões de notas fiscais de 
venda consumidor modelo 2 
-  série “D-1” do N° 001 a 050 
utilizadas e do n° 051 a 500, 
totalmente em branco 2 (duas) 
vias.
Lençóis Paulista, 27 de agosto 
de 2013.

http://www.lencoispaulista


Saúde
HORA DO INTERVALO

Lancheira também pode ser saudável
Nutricionista ensina a escolher alimentos certos; bolachas e saldinhos só uma vez por semana

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Montar a lancheira, 
para algumas mães, 
é um momento de 

dúvida. Como fazer para não 
colocar todo dia a mesma 
coisa? Comprar alimentos 
prontos pode prejudicar a 
saúde da criança? Essas são 
algumas das perguntas que a 
nutricionista Larissa Antunes 
Damaceno ouve com frequ
ência no consultório e, cla
ro, tudo pode ser resolvido. 
”Na lancheira, dois aspectos 
são im portantes: ter relação 
nutricional e condições de 
higiene para que o alimento 
não estrague e dê chance de 
ter uma intoxicação". Além 
das condições, a nutricionis
ta acrescenta que é im portan
te, sim, fazer uma refeição 
no horário do intervalo. ”0  
ideal é todo mundo, tanto 
adulto quanto criança, fazer 
alimentação a cada duas ou 
três horas", explica.

Sobre o que colocar na 
lancheira, Larissa dá algumas 
dicas. ”A fruta, tanto natural 
quanto o suco têm fonte de 
carboidrato, então vai dar 
energia para a criança. Já o 
leite, iogurte, queijo como 
recheio do pão vão colaborar 
para a quantidade de cálcio

ORIENTAÇÃO -  Larissa reforça que frutas e proteínas são ótimas opções para lancheira escolar

que a criança precisa ingerir, 
que é de pelo menos quatro 
porções diárias". Esses ali
mentos são os principais den
tro de uma lancheira. ”Quan- 
to mais variedade, melhor", 
reforça a nutricionista.

Mas o suco precisa de 
uma atenção diferenciada. 
”0p te  pelo natural, de cai
xinha ou de polpa. Evite os 
de saquinho. 0  suco mais co
mum é o de laranja, mas este 
existe alguns cuidados por-

que não pode ficar em con
tato com a luz e com o calor. 
Então, tem que acondicionar 
em um potinho que não pode 
ser transparente e colocar 
alguma coisa para m anter a 
tem peratura", ensina.

Cuidado com as bolachas e salgadinhos
Todo adulto sabe que bo

lacha e salgadinho não fazem 
bem à saúde, mas para al
gumas crianças essas são as 
melhores refeições do dia. É 
função dos pais ou responsá
veis explicar o que faz bem 
e o que não faz. "Uma dica é 
que a criança faça parte desse 
processo de arrumar a lan-

cheira, escolher os alimentos 
saudáveis no supermercado", 
explica a nutricionista Larissa 
Antunes Damaceno.

Entre os alimentos que de
vem ser evitados, Larissa enu
mera alguns. "Tem que evitar 
biscoitos recheados, bolinhos, 
leite com achocolatado pron
to, biscoito salgado recheado",

alerta. "Uma vez por semana, 
pode levar bolacha recheada, 
desde que na maior parte do 
dia tenha o controle".

A barrinha de cereal, apesar 
de parecer saudável, pode não 
acrescentar nenhum valor nutri
cional à criança. "Algumas têm 
0g de fibra, muito açúcar, sódio 
e gordura. Então, não são reco-

mendadas. Tem que observar a 
composição das barrinhas". As 
diet e light também devem ser 
riscadas da lista. "Já tudo que 
for integral é ótimo, porque vai 
dar a sensação de saciedade, 
ajuda o intestino a funcionar 
e prevene a anemia", reforça. 
"Trocar tudo que for branco por 
integral é o melhor".

Cantina liberada, mas só uma vez por semana
Proibir tudo, sempre, não é a 

melhor saída para negociar com 
as crianças. "Senão, a criança 
não tem muita opção. Tem que 
cuidar da quantidade e da fre-

quência de ingerir esses alimen
tos", recomenda a nutricionista 
Larissa Antunes Damaceno. 
A cantina pode ser liberada uma 
vez por semana. "Aí, a criança

come o que quiser".
Se for para orientar sobre 

a ingestão dos alimentos, os 
fritos e folheados estão de fora. 
"As cantinas proibiram, mas os

folheados têm tanta gordura 
quanto o fritos. Cuidado com 
os recheios. Assados, mas cheio 
de catupiry, salsicha ou ham
búrguer não são saudáveis".

Alimentação saudável deve continuar em casa
Não adianta nada regular a 

lancheira escolar e em casa li
berar todos os alimentos, prin
cipalmente os não saudáveis. 
"Não pode levar refrigerante 
na escola, mas pode tomar em 
casa?", questiona a nutricionista 
Larissa Antunes Damaceno.

0utra observação que deve 
ser considera pelos pais é a me
renda escolar. "Merenda é mais 
saudável e equilibrada porque 
passa pelo aval do nutricionis-

ta. Sempre vai ter carne, salada, 
fruta de sobremesa. Se a crian
ça almoçar na escola, a refeição 
que seria o almoço em casa, 
deve ser substituída, como por 
exemplo, por uma fruta ou io
gurte", sugere.

0  mesmo vale para alunos 
que estudam no período da tarde. 
"É legal as mães se informarem 
e perguntarem o que tem na me
renda para conseguir controlar, 
não limitar nada", finaliza.

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

TeU14) 3264-1537 | CeU14) 9828-1215
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

ANTIENERGÉTICA
Uma nova bebida à base de substâncias calmantes 
chegará ao Brasil em setembro com a promessa de 
ajudar as pessoas a relaxarem. O produto é uma 
espécie de "antienergético". O público-alvo da 
bebida, que tem a cor azul, também é jovem.

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 ra lp h a rm a .c o m .b r

- D esco n to s  e P razos e sp e c ia is  para  fó rm u las  m a n ip u la d a s ;
- E n treg a  em  d o m ic ílio ; ,
- O rça m e n to s  p or te le fo n e , fa x  ou e m a il; Ê
- R e tirad a  g ra tu ita  d e  re ce ita s  em  d o m ic ílio ; M
- L in h a  de F ito te rá p ic o s  e p ro d u to s  n a tu ra is  e i
- A ro m a te ra p ia  í
- Te rap ia  F lo ra l co m  p ro d u to s  B io F Io ra is  ; J
- A v ia m e n to  d e  fó rm u la s  em  c a rá te r  de u rg ê n c ia  f  CEf

14 3264-1266
RUA IGNACIO ANSELM O, 590 

CENTRO - LENÇÓIS PAULISTA/SP

Dr Bruno de Faria Batista
CRM 113.202-TEOT10487

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

Pam eLab
/  L a b o r a t ó r io  d e  A n á l is e s  C l ín i c a s

■EXAMES LABORATORIAIS 
•HORMONAIS 

-DNA
•ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

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

http://www.magistralpharma.com.br
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CIDADE 
DO LIVRO
A Orquestra Municipal Cidade 
do Livro, composta por alguns 
músicos que também integram 
a orquestra de Sopros de 
Lençóis Paulista, se apresentou 
na recepção da festa Melhores 
do Ano. Com repertório voltado 
à musica popular, o projeto 
tem o objetivo de relembrar 
bons momentos vividos pelas 
BigBands.

•  FRIO CENTER
Na Frio Center, o cliente 
pode comprar, solicitar 
manutenção e instalação 
de ar condicionado, além 
de todos os materiais 
necessários para consertos 
com uma equipe de 
profissionais qualificados 
que garante a qualidade do 
serviço. A empresa oferece 
pronta entrega de ar 
condicionado Split e pacotes 
de higienização comercial, 
industrial e residencial. A 
Frio Center fica na avenida 
Ubirama, 157. Telefone (14) 
3263 4701 e 3263 3997. 
E-mail friocenter@terra. 
com.br. Na foto, a equipe.

Livia, 3 Anos

Noite de gala
Na Festa dos Melhores 
do Ano, Débora e 
Bruno Braga

FOTO: KING STUDIO

FOTO: STUDIO A

sofia, 4 meses

SANT^LARA
p  Materiais Elétricos

NOVIDADE!

CHEGOU A NOVA LINHA

DUOSHOWER
DUCHA E CHUVEIRO 
EM UM SO PRODUTO

0  melhor preço de Lençóis 
Paulista e região!

Faça um orçamento sem compromisso

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

LOJA 2: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

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

PANIFICADORA E CONFEITARIA

M ] ® ®  © d ©QDilífi)
(14)3264-4430>3264-4483

KIT FESTA
BOLO DE 5 KG 
300 SALGADOS 

200 DOCES

GRÁTIS:
100JVIINI BENGALINHAS

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

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

O Felicidades ao casal 
Maiara e Heberton, pelo 
casamento no dia 17, na 
Igreja Nossa Senhora 
Aparecida.
0  Casamento de Luiz 
Rogério e Valéria, realizado 
no dia 17, na Igreja Nossa 
Senhora Aparecida. 
Felicidades...
© Parabéns ao casal 
Andréia e Diego, pelo 
casamento realizado no dia 
17, na Igreja Nossa Senhora

ópMFSfiioaTGledG
comemorou aniversário 
com a Esposa e filhos 
no dia 16, na Chácara do 
Engenho. Felicidades.
© Júlia comemorou seu 
aniversário de 5 anos no dia 
16, no Castelo Festolândia. 
Parabéns.
O Parabéns também para 
Gabriela, pelo aniversário 
de 5 anos comemorado no 
dia 18 deste mês.

FOTO: STUDIO A

CA SA SSO U TO
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: [14] 3264-2505

R:WALTERM0RETT0,340
JD.J0Ã0PACC0LA


