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RODOVIÁRIA

Tarcisio tenta 
viabilizar nova 
cobertura em SP

O prefeito Tarcisio Abel (PP) 
viaja hoje a São Paulo para ten 
tar viabilizar a troca ou conserto 
da estrutura metálica que cobre 
o term inal rodoviário. Com pou
co dinheiro em caixa, o chefe do 
Poder Executivo viu a necessida
de de buscar alternativas para 
resolver o problema. Hoje vence 
o contrato com a Enops Engenha
ria. Uma reunião entre Tarcísio e 
a cúpula adm inistrativa do pre
feito, ontem , pode ter definido 
os detalhes do novo contrato com 
a empresa.

AGUDOS

Acira sorteia carro e 
motos no Natal O
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Câmara beira nova crise política
Oposição e situação batem boca a portas fechadas e expõem clima de guerra; presidente Pita fracassa na promessa de pacificar a Casa

Começa na segunda-feira a 1 6 ' 

Expovelha, o maior evento da 
ovinocultura na região e que acontece 
no recinto de exposições José Oliveira 

Prado. Organizado pela ARLP em parceria 
com a Aspaco e a Prefeitura de Lençóis 

Paulista, a feira apresenta diversas 
atrações e exposições programadas 

para atrair os mais variados públicos. 
O Circo Maxter, montado no local para 

entreter as crianças e os adultos, inicia as 
apresentações hoje, às 20h. 0
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EVENTO

Beatles Abbey 
Road é atração no 
Prêmio Imagem

Cerca de 650 pessoas terão oportu
nidade de acompanhar o show com a 
banda Beatles Abbey Road, a melhor 
banda Beatles do Brasil, no sábado 19 
de outubro, no Clube Esportivo Ma
rimbondo. A banda que já tocou em 
Londres (Inglaterra) para público de 
100 mil pessoas será uma das atrações 
na entrega do Prêmio Imagem às em
presas que se destacaram no comércio, 
indústria e serviços em 2013.

COMÉRCIO

Lojas de Lençóis 
abrem amanhã 
até as 20h

O comércio de Lençóis Paulista 
(foto) vai atender amanhã até as 20h e 
não abre no sábado, feriado nacional 
do Dia das Crianças. Nas compras 
em lojas conveniadas com a Acilpa 
as crianças ganham um passaporte 
para a diversão no sábado. Na Con
cha Acústica, das 13h às 18h, elas vão 
ter atividades, desde apresentação de 
dança, mágica, cama elástica, touro 
mecânico e projeto Criança Feliz.
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QUINTA-FEIRA, 10/10

Dia de sol, com
j j P l  nevoeiro ao amanhecer. 

As nuvens aumentam 
A O Q o p  no decorrer da tarde.

* 28 „ C  r u R  95% 
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SEXTA-FEIRA, 11/10
Dia de sol, com 
nevoeiro ao amanhecer 

■>t As nuvens aumentam 
A O Q o p  no decorrer da tarde.
T 28 „ C  (U R 90% 
♦ 16 "C  ^̂ ^ 38%

C&T
Físicos da 

'partícula de Deus' 
ganham o Nobel

RÁDIO C4̂
Dia das Crianças: 
impostos podem 
chegar a 70% do 
preço do produto

Fechamento r̂
desta edição: j20h40

i l í í S Ã
p a u l is t a , , . ,

I I
Espetáculos:
Diariamente às 20h30 Sábados às 18h e 20h30 Domingo às 16h, 18b e 20h30

^ g u e ^com;
Local: Recinto de exposições da Facilpa Av. Lázaro Brígido Dutra

In fo rm ações: 
(44)9911-1036 (tim)
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líiora 08 Festejar!
i t è  ano a festa é na FACILPA!
J .4 , -
4 . 4- J .  >

Outubro
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0 mês do servidor público, e é claro 
tradicional festa em comemoração ao 

Servidor. Na última edição da Revista 
ASP foi divulgado que o evento seria realizado 
no Recanto do Café, porém devido a questões 

segurança e organização, a Festa do Ser
vidor 2013 será realizada no recinto de exposi
ções "José de Oliveira Prado", a FACILPA, na Av. 
Lázaro Brígido Dutra, 300 
são os mesmos, sábado, 
partir das 19 horas.

outubro,

0 formato do evento será o mesmo de anos an
teriores, com acesso permitido apenas aos as
sociados ASP com apresentação de convites. A 
definição do formato foi definida pela diretoria 
da ASP levando em consideração a pesquisa 
realizada junto aos funcionários onde 
tatado que 603i dos servidores não desejam 
levar acompanhantes na festa.

convites devem ser retirados entre
23 de outubro, das 8h

ministrativa localizada
sede ad- 
ua César

Giacomini, 241 -  Vila Santa Cecília (próximo ao 
Corpo de Bombeiros). Lembrando que o convite 
é pessoal e intransferível.

26 de outubro
H o rá riO :
A partir das 
19 horas
inMERiiiio Ônibus
(Saindo as 18h30 do primeiro ponto)
1. Senai
2. Escola Municipal Idalina Canova de Barros
3. Rotatória de Acesso ao Júlio Ferrari
4. Semáforo da Vila Cruzeiro
5. Loja Cqbelar (Avenida 25 de Janeiro)
7. Acesso ao Jardim Primavera
8. Centro de Saúde da Cecap
9. Rotatória de acesso ao Cemitério Paraíso

Associacõo dos Servidores 
Públicos de Lençóis Paulista

http://www.aspLp.com.br
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Opinião í
FRASE
• "Vocês tentaram me ludibriar várias 
vezes e hoje isso não vai acontecer." 
Jonadabe José de Souza, vereador de Lençóis 

Paulista sobre criação de comissão na Câmara

PARA PENSAR
• "A inocência não 
se envergonha de 
nada."
Jean-Jacques Rousseau

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

Interesse público, partidário ou pessoal

A  Câmara Municipal de Lençóis Paulis
ta novamente estampa as páginas 
deste veículo imprenso. Infelizmente, 

não por uma notícia positiva. A forte dis
cussão ocorrida na segunda-feira 7 mostra 
mais do que o tema objetivo em questão, 
no caso, a composição de duas comissões 
da Casa de Leis. Mostra um Poder Legisla

tivo que tenta mostrar força e união por 
fora -  inclusive nas ações administrati
vas promovidas pelo médico Humber
to José Pita, como aluguel do Palácio 

de Vidro e futura reforma do plenário 
-,  mas que nas entranhas tem sob 
seu comando uma Câmara dividida, 
frágil e pouco eficiente.

Mais do que defender os inte
resses públicos, o que está aparen

te em cada gesto observado no 
Legislativo é o interesse pessoal,

as brigas e antigas rixas políticas e um 
olhar que está visando apenas outubro 
de 2016. Enquanto isso, observamos uma 
cidade que enfrenta e deve enfrentar ain
da mais dificuldades para fechar o caixa. 
Quais recursos os vereadores trouxeram 
para a cidade para amenizar a situação? 
Alguns vão dizer: mas isto não é função 
de vereador. No mundo ideal, talvez não, 
mas a prática cotidiana é bem diferente. 
Tudo bem. Vamos ficar apenas no campo 
do papel do legislador. Qual projeto real
mente relevante foi apresentado nestes 9 
meses de legislatura atual?

Portanto, antes de se preocupar com a 
campanha eleitoral de 2016, os nobres v e 
readores precisam olhar mais para o aqui 
e agora. A cidade tem vários desafios para 
serem enfrentados no agora. Basta tirar o 
binóculo da frente dos olhos para ver.
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Greve para quem?
Fernando Darcie___________________
é empresário e publicitário

Trabalhei por anos em um banco. Hoje 
sou cliente e dependo dessas institui
ções para rodar minha empresa. Por 

isso, tentarei expor uma visão pessoal crí
tica dos dois lados da moeda nessas situa
ções de greve.

Para começar, ao contrário do que mui
tos pensam sobre bancos (que "comem o 
dinheiro do povo"), estes são, em sua essên
cia, primordiais para a economia de um país. 
Um sistema bancário sólido permite finan
ciamentos que farão empresas e pessoas 
realizarem projetos e sonhos. Bancos ofere
cem, ainda, opções de investimentos, pou
pança, cartões de crédito e uma infinidade 
de produtos que seu gerente vive tentando 
lhe empurrar. E é justamente nessa tentati
va de lucrar a todo o custo, sem oferecer ao 
cliente um benefício do tamanho dos custos 
e da burocracia, que os bancos brasileiros se 
estrepam. A estratégia dos bancos é fazer de 
tudo, apelar e abusar moralmente de funcio
nários (que não ganham tão bem quanto a 
maioria imagina) para garantir resultados a 
baixo custo. Por outro lado, não há a menor 
preocupação em atender bem ao cliente co
mum, aquele que precisa dos serviços ban
cários para operações simples, como fazer e 
receber pagamentos.

Daí surgem três pontos centrais desta 
questão. Primeiro, bancos não se impor
tam com quem está nas filas. Aliás, o ideal 
para os bancos seria que os caixas fossem 
terceirizados ou não abrissem para quem 
só quer pagar uma conta. O atendimento 
ao público geral e suas necessidades atra
sa o trabalho dos gerentes e gera uma lista 
de pendências não-lucrativas para funcio
nários (substituição de cartões, busca por 
cheques devolvidos e a tradicional luta de

clientes contra portas giratórias), que têm 
metas absurdamente altas e que não de
pendem só deles para serem batidas. Certa 
vez, vi uma colega entrar em pânico, pois 
uma cliente tirou uma grande quantia de 
uma aplicação para comprar uma casa. O 
gerente mandou-a convencer a tal cliente 
a "repensar" a compra da casa, ou que ela 
conseguisse outro cliente para aplicar ime
diatamente a mesma quantia e garantir a 
meta da agência. Claro que não conseguiu. 
Claro que ela rodou.

Eis, então, o segundo ponto: as greves 
interessam aos bancos. Com agências va
zias, os funcionários com cargos de gerência 
(que não participam das greves sob amea
ça de demissão ou rebaixamento de cargo) 
não precisam perder tempo atendendo aos 
clientes na agência e aí conseguem se orga
nizar e telefonar para quem interessa. Pode 
ter certeza que se você ligar para o seu ge
rente durante a greve para fazer um seguro 
ou empréstimo, ele irá lhe atender.

Por fim, o terceiro ponto, que não co
nheço a fundo, mas que todos os bancá
rios sabem que acontece: várias mano
bras "em off" e nem sempre éticas são 
feitas entre sindicalistas e bancos durante 
as greves. Uma troca de favores entre 
ambas as partes, que não leva em consi
deração os principais afetados pelas gre
ves, os clientes e funcionários.

Portanto, em minha visão pessoal, acho 
que o modelo atual de greve, onde metade 
dos bancários não trabalha e as agências 
não atendem ao público, favorece o banco 
às custas da população, mas não favorece o 
bancário. Talvez fosse a hora de se pensar 
em uma nova modalidade de protesto ban
cário (isenção de taxas, desconto em bole
tos, abatimento de juros, etc.) que realmente 
prejudicasse quem merece: o banco empre
gador. Maneiras de se fazer isso existem.
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A jornada que começa
Isabela Gaspar____________________
é relações públicas, especialista em 
comunicação nas organizações e 
coordenadora do grupo Movimenta 
Jovem!, da Paróquia São Paulo 
Apóstolo de Agudos

0 corpo já estava cansado e a voz quase 
nem saía, mochila pesada, fome, me
trôs e trens lotados. Tudo isso pareceu 

pequeno quando colocamos os pés em Co
pacabana no dia 26 de julho de 2013.

Uma multidão de jovens de todos os can
tos do mundo e uma só fé. Pessoas louvando 
a Deus em cada esquina e um mar de gente 
nas areias de uma das praias mais famosas 
do Rio de Janeiro. Era a Jornada Mundial da 
Juventude, era o nosso encontro pessoal 
com Jesus Cristo.

Sonhos, pedidos e os momentos de fé 
mais estonteantes que já vi na minha vida 
se misturavam ali em línguas diferentes. Era 
a juventude do papa Francisco, era a Igreja 
Católica acolhedora.

Praia cheia, já era dia 27 de julho, frio, 
oração e uma madrugada que deixou marca
da a importância de se valorizar todos os se
res humanos, inclusive aqueles que não pos
suem um lar e que moram nas ruas, sujeitos 
ao frio, à fome e a todo o tipo de violência.

São emoções e momentos vividos que 
jamais serão esquecidos. Eram desafios 
superados, sorrisos e lágrimas de felicida
des por sentir que Deus nos escolheu para 
estar ali. Cada peregrino foi protagonista 
de uma história. Cada um tem muito que 
contar e fazer daqui para frente.

A Jornada Mundial da Juventude resgatou 
valores e constituiu nos jovens a vontade de 
fazer a diferença e de ir até as pessoas que 
estão fora da Igreja, que estão à margem da 
sociedade. Missão esta que foi proposta pelo 
Papa aos quase 4 milhões que estavam pre
sentes durante a Missa de Envio.

O objetivo agora é ser Igreja fora da 
Igreja e levar Deus para aqueles que a so
ciedade excluiu. A JMJ não acabou, está 
apenas começando...

Metralhadora giratória
Marcos Norabele, diretor de Recursos Humanos da Prefeitura de Lençóis, não gos

tou das alfinetadas que recebeu da Câmara Municipal. Entre requerimentos e discursos, 
o diretor foi citado como gente boa, mas que deixa a desejar no exercício de sua fun
ção. A oposição ao governo da prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) questiona os critérios de 
avaliação funcional dos servidores municipais. Para os críticos, o modelo atual é injusto. 
Sugerem a adoção do sistema usado pela Caixa Econômica Federal. O que não entrou 
nos discursos é que -  assim como outros bancos -  a Caixa está em greve. Na pauta dos 
bancários, destaca-se a bronca com o tal sistema de avaliação funcional da instituição.
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De olho no vizinho
Apesar de criticar o sistema 

de avaliação funcional adota
do pela Prefeitura, a Câmara 
de Lençóis ainda não adotou 
sistema para avaliar seu pró
prio quadro de pessoal.

Mãozinha
Apesar de criticado pela Câmara, 

o departamento de RH da Prefeitura 
é solicitado a colaborar com os qua
dros funcionais do Legislativo com 
bastante frequência. Entre os pe
didos atendidos estão a realização 
de exames funcionais periódicos e 
a inserção de servidores da Câmara 
nos cursos de treinamento custeados 
pela Prefeitura.

Mui amigo
O vereador Ailton Tipó Laurindo, 

presidente do PV em Lençóis Paulista, 
anunciou na segunda-feira 7 que seu 
partido reservou uma vaga para candi
datura a deputado estadual para a cida
de, de olho nas eleições de 2014. Após a 
notícia, Tipó bateu nos ombros do com
panheiro de partido, Anderson Prado de 
Lima (PV), e o convidou para o posto.

Esse cara sou eu
Apesar da boa vontade em indicar 

o amigo Prado de Lima, Tipó acredita 
ser o mais preparado para assumir tal 
responsabilidade no PV lençoense. O 
vereador disse, durante encontro na 
semana passada, que não pensa, pelo 
menos no momento, em disputar as 
eleições de 2014. Tipó foi candidato a 
deputado estadual em 2006 e teve 25 
mil votos. Não se elegeu.

Duo afinado
O racha na Câmara de Lençóis Pau

lista desvela alguns duelos particula
res entre os parlamentares. Manoel 
dos Santos Silva (PSDB), o Manezinho, 
e Tipó foram dois dos parlamentares 
que se desentenderam -  de novo. O 
verde já soma um aliado nesta dispu
ta. Trata-se do presidente da Câmara, 
Humberto José Pita (PR).

Papo reto
Em entrevista ao O ECO, o republi

cano deu uma indireta que serve sem 
ajustes na biografia de Manezinho. 
Pita afirmou que o interessante para 
um vereador é ser presidente da Câ
mara. "Não consigo imaginar um ve 
reador que passa por quatro ou cin
co legislaturas sem ser presidente", 
disparou. Manezinho está no quarto 
mandato e sonha presidir a Casa.

Golpe duro
Um movimento de Nardeli da Sil

va (PSC) oferece uma situação difícil 
para Tipó. Na segunda-feira 7, Nardeli 
apresentou um projeto de decreto le
gislativo que concede título de cidadã 
lençoense à deputada estadual Rita 
Passos (PSD). Foi Tipó quem traba
lhou na cidade para a então candidata 
a deputada nas eleições de 2010.

Eu também
Após o anúncio de que o ex-prefei

to de Agudos, Carlos Octaviani (PMDB), 
o Carlão, está voltando a seu partido 
de origem e irá disputar uma vaga na 
Câmara Federal no ano que vem, o seu 
irmão e atual presidente da Câmara de 
Vereadores, Auro Octaviani (PMDB), 
demonstrou interesse em disputar uma 
vaga na Assembléia Legislativa.

Repercussão
O assunto ganhou repercussão 

nas redes sociais na internet e pare
ce que o presidente da Casa de Leis 
pretende mesmo disputar as eleições 
do ano que vem como deputado es
tadual. Há quem diga que os recentes 
encontros do PMDB na região fortale
ceram a vontade de Auro em disputar 
uma cadeira. Resta esperar para sa
ber se é fato ou boato.
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Cidades SHOW DE PRÊMIOS
Amanhã tem show de prêmios no 
salão de festas da paróquia Cristo 
Ressuscitado, às 20h. As cartelas devem 
ser compradas na hora. Entre os prêmios 
tem eletrodomésticos e R$ 1 mil.

FRASE
"As celebrações terão início, às 6h 
com alvorada festiva" Padre Milton 
José Perreti, pároco da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, da Vila Cruzeiro, sobre 
o 12 de outubro, Dia da Padroeira do Brasil

NOVENA A
PADROEIRA DO BRASIL
Hoje, amanhã e sábado tem no

vena em honra a Nossa Senhora Apa
recida, na paróquia do bairro Jardim 
Cruzeiro. As celebrações começam às 
i9h30. A quermesse acontece nos dias 
11, 12 e 13, sendo que no dia 12 tem co
memorações a partir das 6h.

CONCURSO
Segue até o dia 16 o período de 

inscrições para o maior concurso de 
professores da história do magistério 
paulista. São 59 mil vagas para pro
fessores e a prova está prevista para 
o dia 17 de novembro nos municípios- 
-sede das 91 diretorias de ensino do 
Estado. Os interessados devem aces
sar o site do Portal da Educação www. 
educacao.sp.gov.br

DIA DAS CRIANÇAS
No sábado tem festa para o Dia das 

Crianças no CART (Centro de Apoio e 
Recreação do Trabalhador), em Maca- 
tuba. A programação acontece das 12h 
às 17h e tem brincadeiras, como to
bogã, cama elástica, trenzinho, guerra 
de cotonet, carrossel de aviãozinho e 
guloseimas, como algodão doce, refri
gerante, pipoca e cachorro quente.

CÃOMINHADA
Neste domingo tem cãominhada 

no Parque Ecológico "Vale do Sol", em 
Pederneiras, a partir das 8h. O evento 
tem como objetivo mostrar à popu
lação a importância do bem estar do 
animal de estimação e divulgar o tra
balho da APAP (Associação Protetora 
dos Animais de Pederneiras) que é 
de proteger os direitos dos animais e 
promover a adoção de animais aban
donados ou vítimas de maus tratos. A 
inscrição deve ser feita na Secretaria 
do Meio Ambiente com a doação de 2 
kg de ração para cães ou gatos.

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

"Como era 
verde meu vale f f

Quando ainda bem jovem, assisti a um filme intitulado "Como 
era Verde meu Vale". Hoje, quando passo por regiões de minha 
terra onde no passado existiam campos, me recordo do filme e 
fico triste. Triste porque não mais vejo emas, siriemas, perdiz, 
codorninha, inhambuzinho, lebres, veados, quatis, lobo-guará, 
jaguatiricas e outros que foram roubados da mãe natureza. Nas 
restingas de cabeceiras e nascentes era bonito ouvir curiós, 
azulão, patativas e até bicudo a cantar, enfeitando a natureza. 
Frutinhas tais como, caju, guabiroba, azedinha, marmelo, cris
ta de galo e outras tantas serviam de alimento para os filhos 
de Deus. Comida e água dos córregos não faltavam para todos 
viventes saciarem a sede e a fome. Hoje em função da ganân
cia desenfreada nossos filhos só poderão ver estes filhos da 
natureza só pelas fotos e revistas. Hoje restam algumas espé
cies que brevemente vão com certeza desaparecer. O curiango 
ainda resiste à sanha maligna do racional, mas já esta prevendo 
seu fim, pois quando canta parece dizer... Amanhã eu vou. Outro 
que ainda resiste é o "urutau" que seu canto parece mais um 
gemido no velório. O homem esta fazendo como faz o escorpião 
quando acuado, mata-se. O dia que não existir aves e bichos na 
terra o homem não terá razão para viver.

Graças a Deus esta hora estarei onde, não sei, mas por certo 
meu espírito vai pensar... "Como Era Verde Meu Vale"

Edval Jacon

í

í
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Videogames têm 
72% de impostos

O Dia das Crianças está chegando. No próximo sábado, 
dia 12 de outubro, é celebrada uma das datas mais impor
tantes para o comércio brasileiro. E, junto com a compra 
dos presentes, vem sempre o gasto com os tributos em
butidos em cada um dos itens. Levantamento feito pelo 
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, 
diz que o valor dos impostos nos itens mais procurados 
pode representar mais de 7 0 %  do preço final de cada 
produto. É o caso, por exemplo, dos videogames. A cada 
R$ 100,00 pagos por um console ou por um jogo, cerca de 
R$ 72 representam impostos. Outro item bastante procu
rado é a bicicleta, que também tem uma alta carga tribu
tária, de 4 5 % . Bola de futebol, aparelho de MP3, DVD e 
patins, por exemplo, presentes também bastante comuns 
para as crianças, são outros itens cujo valor dos impostos 
representa mais de 4 0 %  do preço final. Quem quiser sa
ber mais sobre 0 quanto está pagando de taxas e tributos 

pode ficar de olho na nota fiscal emitida no momento 
da compra. Muitos estabelecimentos já estão cumprin
do 0 que estabelece a lei 12.741/12: informar na nota 
e no cupom fiscal quanto de imposto o cidadão paga 
pelos itens que consome.

Denúncias de tráfico de mulheres au
mentam 1.5 4 7 % . No primeiro semestre 
deste ano, foram 263, contra apenas 17 
no mesmo período do ano passado. O 
balanço é  da Secretaria de Políticas para 
as Mulheres da Presidência da República 
e considera os registros do serviço Ligue 
180. A maior parte das denúncias se refe
ria a casos internacionais e a exploração 
sexual foi a principal motivação do tráfico. 
Mas foram registradas também situações 
de exploração do trabalho, remoção de 
órgãos e adoção ilegal. Em 3 4 %  das ocor
rências, havia risco de morte.

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

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Aviso de Licitação — Pregão n° 130/2013 — Processo n° 236/2013
Objeto: Aquisição de um veículo tipo Van Furgão com vidros laterais. Tipo: Menor preço 
-  Recebimento das propostas e sessão de lances: 22 de outubro 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, 09 de outubro de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de 
Suprimentos.

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, 10 de Outubro de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
N om e E ndereço Cadastro imobiliário

Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Armando Baptistella L29 
Q27 Maria Luiza IV

28444/5939

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação — Pregão n° 131/2013 — Processo 
n° 237/2013
Objeto: Aquisição de livros para as escolas 
municipais. Tipo: Menor preço -  Recebimento das 
propostas e sessão de lances: 22 de outubro 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, 09 de outubro de 2013. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA

Aviso de Licitação — Pregão n° 132/2013 — Processo 
n° 238/2013
Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
Netbook. Tipo: Menor preço -  Recebimento das 
propostas e sessão de lances: 23 de outubro 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, 09 de outubro de 2013. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de outubro de 2013. Na página A4. Valor da publicação R$ 120,18.

Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista

Câmara Municipal de Lençóis Paulista 
Publicação de Atos Oficiais

RESOLUÇÃO N° 18/2013 -  de 08 de outubro de 2013 -  “Declara 
inservíveis os bens do patrimônio do Legislativo e autoriza sua doação a 

entidades sociais do município nos termos da Lei 2.968/2001.”
Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 08 de outubro de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA 
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
Em 08 de outubro de 2013.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista 
Publicação de Atos Oficiais

RESOLUÇÃO N° 19/2013 -  de 08 de outubro de 2013 -  “Autoriza o 
Presidente da Câmara a transferir bens da Câmara Municipal para o 

Executivo.”
Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 08 de outubro de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA 
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
Em 08 de outubro de 2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de outubro de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 42,24.

02  ̂Vara Cível do Foro da Comarca de Lençóis Paulista -  SP. EDITAL DE 1̂  e 2  PRAÇA e de INTIMAÇÃO da executada MOLINAR VIEIRA S/C LTDA, na pessoa de sua 
representante legal MONICA ZILLO VIEIRA MOLINAR, bem como dos co-proprietários DANIEL MOLINAR, TILDE ZILLO VIEIRA, ÉRICA ZILLO VIEIRA DE OLIVEIRA 
casada com EVANDRO LUIS DE OLIVEIRA. O Dr. MARIO RAMOS DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 02  ̂Vara Cível da Comarca de Lençóis Paulista - SP, na forma 
da Lei. FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1̂  e 2̂  praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos 
da Ação de COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO em que JOSÉ CLAUDIO LAURINDO move em face da ^ferida executada - Processo n° 0003358-26.I999.8.26.03I9 
(319.01.1999.003358-2) -  Controle n° 1663/1999, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DAS PRAÇAS: Os lances serão 
captados por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lancejudicial.com.br, a 1̂  Praça terá início no dia 24/10/2013, e terá encerramento no dia 28/10/2013 às 15:45 hrs; não 
havendo lance superior ou igual ao da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a 2  Praça, que se estenderá em aberto para captação de lances e se encerrará em 27/11/2013 às 15:45 hrs 
(ambas no horário de Brasília); sendo vendido o bem pelo maior lance ofertado, desde que acima de 60% da avaliação. CONDIÇÕES DE VENDA: O imóvel será vendido no estado 
em que se encontra. As fotos, a descrição detalhada e a matrícula atualizada do imóvel a ser apregoado estão disponíveis no site do Gestor. DO CONDUTOR DA PRAÇA: A praça 
será conduzida pela LANCE JUDICIAL Consultoria em Alienações Judiciais Eletrônicas Ltda. (devidamente habilitada pelo TJ/SP). DÉBITOS: Fica o arrematante responsável por 
eventuais débitos não inclusos no processo, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” 
e parágrafo único, do CTN. DA DESOCUPAÇÃO: Ficará a ônus do arrematante o procedimento para desocupação do imóvel, caso o mesmo esteja ocupado. DOS PAGAMENTOS: 
O arrematante deverá efetuar os pagamentos do preço do bem arrematado e da comissão de 5% sobre o preço a título de comissão a LANCE JUDICIAL, no prazo de 24 horas após o 
encerramento da praça através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável e do Gestor, ambas emitidas e enviadas por email pelo Gestor. A comissão devida não está 
inclusa no valor do lance e não será devolvida, salvo determinação judicial. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO/ACORDO: Se o(s) executado(s), após a apresentação do edital em epígrafe, 
pagar a dívida ou realizar acordo antes de alienado(s) o(s) bem(ns), ficará(ão) este(s) obrigado(s) a arcar com as custas assumidas e comprovadas pela Gestora mais a comissão da 
mesma, sendo que o percentual da comissão (5% sobre o acordo) será arbitrada pelo MM. Juízo levando-se em consideração o caso concreto. RELAÇÃO DO BEM: Parte ideal de 
25% de uma gleba de terras, denominada gleba “A” da Fazenda Novo Radum, com a área de 123,42 hectares ou 51,00 alqueires paulista de terras, situada neste Município e Comarca 
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, dentro do seguinte roteiro: “o presente memorial delínea um polígono irregular cuja demarcação perimétrica tem início no marco 0 (zero), 
cravado na confrontação com Carlos Zillo e com a Companhia Reflorestadora Nacional (Cirena), daí segue com os seguintes rumos e distâncias; do marco 0 (zero) ao 1, com rumo 
de SW59°37’ e a distância de 980,46 metros; do marco 1 ao 2, com rumo de NW 36°46’ e a distância de 25,19 metros; do marco 2 ao com rumo de SW60°01, e a distância de 105,00; 
do 3 ao 4, com rumo de NW30°20’ e a distância de 1.007,45m; do marco 4 ao 5 com rumo de NE21°50’ e a distância de 81,13 metros; do marco 5 ao 6, com rumo de NW 26°44’ e 
a distância de 50,78m; do marco 6 ao 7 com rumo de NE 59°22’ e a distância de 294,23 metros, do marco 7 ao 8 com rumo de NE 43°30’ e a distância de 32,00m; do marco 9 ao 10, 
com rumo de NE 70°00’ e a distância de 81,95 metros; do marco 10 ao 11 com rumo de NE 64°10’ e a distância de 34,63m do marco 11 ao 12 com rumo de NE 59°43’ e a distância de 
492,84 metros; do marco 12 ao marco 0 (zero), com rumo de SE 30°31 e a distância de 1.139,50 metros, confrontando do marco 0 (zero) ao marco 6 com a CIA. Cirena; do marco 6 
ao marco 12 com Condomínio Faz. Barra Grande; do marco 12 ao marco 0 (zero) com Carlos Zillo. Conforme Av.04 Referida Gleba encontra-se atualmente cadastrada no INCRA, 
sob n° 617.156.011.851-2, com os seguintes dados hectares: área total 123,4; mod. fiscal: 12.; mód. fiscal: 8,61 fração min. parcelm.: 2,0 (exercício de 1.991 - quitado). Matriculado 
no RGI de Lençóis Paulista sob o n° 6.144. Ônus: Não constam nos autos ônus, recurso causa pendente de julgamento sobre o bem imóvel penhorado até esta data. Nos termos do 
Art. 687, § 5°, do CPC, caso o(s) executado(s), cônjuges e terceiros interessados não sejam encontrados, intimados ou cientificados por qualquer razão das datas das praças, valerá o 
presente como EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. E, para que produza seus fíns efeitos de direito, será o presente edital, por extrato, afixado e será afixado no átrio 
fórum no local de costume. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 546.468,00 (quinhentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e oito reais) para jul/13 que será atualizado na data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Lençóis Paulista, 22 de julho de 2013. Dr. Mario Ramos dos Santos, MM. Juiz de Direito da 02  ̂Vara Cível da Comarca 
de Lençóis Paulista -  SP.

Ficam comunicados todos os membros da Associação dos Produtores Rurais da Micro- 
bacia Hidrográfica do Ribeirão Tanquinho, do município de macatuba para reunirem-se 
no dia 17 de outubro de2013 as 19h30, à Rua Virgilio Enei, 22-38.

Macatuba, 10 de outubro de 2013.
Edeval Jose Rodrigues 

Presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRISCILA CORRÊA DIAS MENDES, Oficial do Registro de Imóveis e Anexos da 

Comarca de Macatuba-SP, vem pelo presente, na forma como autorizado pela Lei Federal n° 
9.514/1997, artigo 26, § 4°, e em razão do requerimento da CAIXA Ec On ÔMICA FEDE
RAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, com sede em Brasilia/DF, no Setor Bancário Sul, quadra 
4, lotes 3/4, credora do contrato de financiamento imobiliário n° 155550656431, garantido 
por alienação fiduciária firmado em 22/11/2010 e registrado sob o R. 5 da matrícula n° 
508 deste Cartório, referente ao imóvel situado à Rua Edwaldo Fantini, n° 394 -  Jardim 
Planalto, nesta cidade de Macatuba-SP, NOTIFICAR a devedora fiduciante daquele contra
to, ALESSANDRA FARAH, brasileira, solteira, proprietária de microempresa, portadora 
do RG n° 22.907.019-X-SSP/SP e do CPF n° 214.374.318-10, residente e domiciliada na 
cidade de Macatuba-SP, na Rua Edewaldo Fantini, n° 394, para que compareça a este Ofi
cial de Registro de Imóveis de Macatuba-SP, sito à Rua Rio de Janeiro, n° 09-35, Centro, 
no horário de funcionamento, compreendido das 9:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira, 
dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da última das 03 (três) publi
cações deste edital, a fim de dar cumprimento às obrigações contratuais relativas aos encar
gos vencidos e não pagos, correspondentes às prestações n°s 12, vencida em 22/11/2011; 
13, vencida em 22/12/2011; 14, vencida em 22/01/2012; 15, vencida em 22/02/2013; 16, 
vencida em 22/03/2012; 17, vencida em 22/04/2012; 18, vencida em 22/05/2012; 19, 
vencida em 22/06/2012; 20. vencida em 22/07/2012 21. vencida em 22/08/2012; 22. ven
cida em 22/09/2012; 23. vencida em 22/10/2012; 24. vencida em 22/11/2012; 25. venci
da em 22/12/2012; 26. vencida em 22/01/2013; 27. vencida em 22/02/2013; 28. venci
da em 22/03/2013; 29. vencida em 22/04/2013; 30. vencida em 22/05/2013; 31. vencida 
em 22/06/2013; 32. vencida em 22/07/2013; 33. vencida em 22/08/2013; 34. vencida em 
22/09/2013, cujos valores estão sujeitos a atualização monetária, juros de mora e demais 
encargos legais devidos que se vencerem até a data do efetivo pagamento, de acordo com 
a planilha apresentada pela credora juntamente com o requerimento da notificação, acres
cendo-se ao montante devido, ainda, as despesas de cobrança já realizadas, inclusive as das 
publicações do presente edital. Nesta oportunidade, fica o notificado cientificado, também, 
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de con
solidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do Artigo 26, § 7°, da Lei Federal 9.514/1997, acima aludida. 
Dou fé. Priscila Corrêa Dias Mendes, a Oficial.

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lancejudicial.com.br
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q u ím ica
Nobel de química foi para trio de pesquisadores 
que criou programas de computador que preveem 
reações químicas. Martin Karplus, Michael Levitt e 
Arieh Warshel ganharam US$ 1,25 milhão

Físicos que postularam 
existência da "partícula 
de Deus" ganham o Nobel

FOTO: DIVULGAÇÃO

Os cientistas que teorizaram o bóson de Hi- 
ggs, a partícula elementar que confere massa 
a outras partículas, são os vencedores do Prê
mio Nobel de Física deste ano. O escocês Peter 
Higgs, 84, e o belga François Englert, 80, divi
dirão US$ 1,25 milhão concedido pela honraria. 
Apelidado de "partícula de Deus", o bóson de 
Higgs teve sua existência confirmada em julho 
do ano passado, no Cern, o maior acelerador 
de partículas do planeta. A descoberta era a 
peça que faltava no Modelo Padrão, a teoria 
vigente da física de partículas. A indicação 
para o Nobel, neste caso, foi um tanto quanto 
complicada porque 0 Englert e Higgs não foram 
os únicos a teorizarem 0 bóson. Robert Brout 
(1928-2011) também deu contribuições funda

mentais a teoria, e uma segunda geração de 
físicos também teve atuação. O anúncio 

do prêmio atrasou mais de uma hora 
ontem, porque 0 comitê deliberativo do 

Nobel ainda estava reunido na hora da 
divulgação. Peter Higgs recebeu a notícia 

ontem em casa e não concedeu entrevista 
coletiva. "Espero que esse reconhecimento 
dado à ciência fundamental ajude a aumentar 
a consciência sobre 0 valor da pesquisa de céu 
aberto", disse, em um breve comunicado trans
mitido pela Universidade de Edimburgo. A de- 

^  claração do cientista escocês é uma menção à 
necessidade de se produzir ciência que não es- 

^  teja embasada na realidade do presente, e ex- 
^  plora terrenos mais especulativos e abstratos. 
^  Quando Englert, Higgs e Robert Brout (outro 
^  belga, morto em 2011) começaram a elaborar a 
^  teoria sobre o bóson, na década de 1960, ainda 
^  não sabia se era possível colocá-la sob teste.
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Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância 3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi...........3267-8900

A gudos
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....3846-9900

M acatuba
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa..................3298-9200
Ambulância...........  0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9800

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

Política
FOTO: DIVULGAÇÃO

EM PUBLICO
Após seis dias do anúncio de sua permanência no PSDB, José 
Serra voltou aos compromissos públicos ao lado do governador 
de São Paulo, Geraldo Alckmin. Segundo aliados, essa é uma 
estratégia do ex-governador paulista para mostrar que "segue no 
jogo", qualquer que seja seu destino político nas eleições de 2014

LEGISLATIVO DE LENÇÓIS PAULISTA

Rachada, Câmara tem bate-boca em reunião fechada

Discussão entre Tipó e Manezinho esquenta o ambiente político; problemas já viraram rotina

Angelo Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

O  discurso diplomático dos 
vereadores de Lençóis 
Paulista no Plenário não 

esconde mais o racha exis
tente na Câmara Municipal. 
Uma simples reunião a portas 
fechadas durante a sessão da 
segunda-feira 7 (para definir a 
composição das comissões de 
avaliação das concessões de 
áreas no Distrito Empresarial e 
de bens para doação) deixou ex
postas as divergências políticas 
que persistem nos bastidores da 
Casa. Os ânimos se exaltaram e 
o bate-boca entre os vereadores 
pode ser ouvido à distância.

A confusão teria sido cau
sada pela insistência de Aílton 
Tipó Laurindo (PV) em influen
ciar o que acontece na Câmara. 
O vereador verde, assim como 
Manoel dos Santos Silva (PSDB) 
e Gumercindo Ticianelli Júnior 
(DEM), o Júnior Dentista, que
riam a cadeira de relator na co
missão criada para avaliar a po
lítica de concessão de áreas no 
Distrito Empresarial. Contraria
do com a situação que não ficou 
clara para a imprensa, Manezi- 
nho teria discutido com Tipó a 
ponto de o tucano deixar a sala 
durante a reunião.

Antes de a sessão ser sus
pensa para que o assunto fosse 
discutido a portas fechadas, 
Jonadabe José de Souza (PSC) 
já demonstrava irritação com 
a demora da Mesa Diretora em 
criar as comissões e votar os 
regimes de urgência das maté
rias na sua pauta. Segundo ele, 
as comissões são importantes 
para verificar o teor dos proje
tos. "Tem muita coisa na lista 
de doação que eu não sei o que 
é. Sou contrário ao regime de 
urgência. Se isso passar, será 
uma palhaçada. Vocês tentaram 
me ludibriar várias vezes e hoje 
isso não vai acontecer", dispa
rou da tribuna da Câmara.

Dois projetos de lei que es
tavam na pauta para serem vo
tados já foram aprovados pelas 
novas comissões na sessão da 
segunda-feira.

Essa não é a primeira vez 
que o jornal O ECO noticia 
problemas de relacionamento 
interno na Câmara de Lençóis 
Paulista. Os vereadores frequen-

CONFRONTO -  Vereadores Manezinho e Tipó têm discussão áspera sobre definição de membros em comissões

temente reclamam de decisões 
unilaterais tomadas pelo presi
dente Humberto José Pita (PR). 
A reclamação principal é de que 
apenas o segundo secretário da 
Mesa, Anderson Prado de Lima 
(PV), é consultado pelo republi
cano antes das decisões impor
tantes. No primeiro semestre 
deste ano, Pita foi pressionado 
pelos colegas por causa de seu 
modelo de gestão e assumiu 
publicamente que havia falta de 
diálogo na Casa. Como resposta, 
prometeu mudar a situação.

Na prática, os descontenta
mentos só aumentam nos últi
mos meses. Para alguns vereado
res, a briga da segunda-feira 7 
coloca em xeque a capacidade da 
Mesa administrar os divergentes 
interesses políticos na Casa e os 
consequentes problemas inter
nos de relacionamento. Por isso, 
os ânimos dos parlamentares an
dam exaltados.

SUCESSÃO DE CRISES
Uma das crises anteriores 

culminou nas renúncias de Ma- 
nezinho e Jonadabe aos cargos 
na Mesa Diretora, em junho des
te ano. Antes de deixar a Mesa 
comandada por Pita e Prado de 
Lima, o vereador do PSC fez 
duras críticas ao modo como 
presidente conduz a Câmara. 
Manezinho também reununciou 
alegando sofrer perseguições, 
o que dificultava seu trabalho 
como vereador.

Depois do trauma, Pita teve 
dificuldades para recompor a 
Mesa, que passou o recesso de 
julho incompleta. Só no final do 
mês é que Nardeli da Silva (PSC) 
e Júnior Ticianelli aceitaram 
assumir os cargos. Dois meses 
depois daquela crise, os verea
dores demonstram novo descon
tentamento por não serem con-

PIVO DA CRISE

NOVAS COMISSOES DA 
CÂMARA DE LENÇÓIS

Comissão de Avaliação 
à Doação e Retomada 
de Áreas do Distrito 
Empresarial 
Presidente: Nardeli da Silva 
(PSC)
Relator: Manoel dos Santos 
Silva (PSDB)
Vice-presidente: Ailton Tipó 
Laurindo (PV)

Comissão de 
Regularização de Bens
Presidente: Jonadabe José de 
Sousa (PSC)
Relator: Francisco de Assis 
Naves (PSDB)
Vice-presidente: Anderson 
Prado de Lima (PV)

Representantes: Eleotério 
Martins, Luciana Paccola e 
Selmo José de Mattos

sultados antes das decisões do 
presidente Pita.

Outro momento crítico nes
te ano foi em junho. O caso en
volveu José Santana (PSDB), o 
Dodô, Jonadabe, Manezinho e 
Pita. Aconteceu quando o presi
dente expôs mais problemas de 
relacionamentos na Casa. Para 
tentar justificar a mudança para 
a nova sede administrativa, Pita 
atacou os dois tucanos e o ve
reador do PSC, criticando uma 
viagem que o trio fizera a Brasí
lia em maio. Após a repercussão 
negativa do bate-boca em Ple
nário, o republicano pediu des
culpas aos colegas na semana 
seguinte. Mas o clima animoso 
não foi solucionado ali.

A nova sede, aliás, é o maior 
símbolo da discórdia dentro da 
Câmara. A locação do chamado 
Palácio de Vidro foi bancada 
pelo presidente apenas com o 
apoio de José Pedro de Oliveira 
(PR), o Coroné Bentinho, e de 
Prado de Lima. A decisão de 
contratar assessores parlamen
tares para os partidos políticos 
também não agradou a uma 
parcela da Câmara, que queria 
de Pita o compromisso com a 
redução de gastos.

Prado de Lima também se 
envolveu em divergências in
ternas. O vereador verde teve 
problemas de relacionamento 
até com seu companheiro de 
partido, Tipó. Segundo os dois, 
a questão está superada.

http://www.uniontecnologia.com.br
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Economia INFLAÇÃO
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse nesta quarta-feira, 9, que o governo não 
vai descuidar do controle da inflação, afirmando que os preços devem subir mais no 
fim do ano por conta da sazonalidade desfavorável. "A inflação está sob controle, mas 
é claro que ela tem uma sazonalidade. Isso não significa que vamos descuidar para 
impedir que a inflação volte a subir e atrapalhe o bolso do brasileiro", afirmou.

FEIRA

26̂  Expovelha começa nesta segunda-feira
Além da exposição de ovinos, feira terá leilão de animais e prova de montarias; Circo Maxter inicia espetáculos hoje

Welinton Barros

C omeça nesta segunda
-feira a 26® edição da 
Expovelha, que acontece 

no recinto de exposições José 
Oliveira Prado. Organizado 
pela ARLP (Associação Rural 
de Lençóis Paulista) em parce
ria com a Aspaco (Associação 
Paulista de Criadores de Ovi
nos) e com apoio da Prefeitura 
de Lençóis Paulista, o evento 
conta com diversas atrações e 
exposições programadas para 
receber os mais variados públi
cos. A feira é o maior evento do 
Estado no segmento da ovino- 
cultura. Para atrair as crianças, 
o Circo Maxter está montado 
no recinto e já estreia hoje com 
várias apresentações.

Estão programados para a 
feira diversas atividades téc
nicas, exposições de ovinos de 
alta linhagem, melhoramento 
genético de animais, leilão e o 
14° Seminário Paulista de Ovi- 
nocultura. Os visitantes tam
bém poderão conferir a 11® Ex
posição Nacional de Orquídeas, 
que contará com expositores de 
40 cidades do Estado de São 
Paulo, Minas Gerais e Paraná. 
A Exporquídea, como é chama
da, é organizada pelo CAOLP 
(Clube dos Amigos Orquidófi- 
los de Lençóis Paulista).

Outra atividade que chama 
a atenção na 26® Expovelha 
será a Prova de Três Tambo
res, que acontece no sábado, 
19. Devem disputar as monta
rias cerca de 200 cavalos, com

premiação para os melhores 
colocados. O Festival de Ban
das acontece nos dias 17 e 18, 
oferecendo aos participantes 
a oportunidade de tocarem na 
Facilpa do ano que vem.

O Circo Maxter já está 
montado no recinto e trará 
atrações para toda a família, 
especialmente para as crian
ças, que poderão assistir a 
diversos espetáculos com pa
lhaços, malabaristas, globo 
da morte e a girafa Dalila. Os 
espetáculos começam hoje e 
seguem diariamente às 20h. 
Para os sábados, o circo prepa
rou apresentações às 18h e às 
20h30. Domingo tem horário 
especial à tarde, às 16h, e es
petáculos às 18h e às 20h.

Diretor da ALRP, José Oli
veira Prado disse em entrevis
ta ao ECO 90.1 Notícias que o 
evento cresce a cada ano e traz 
novidades no ramo da ovinocul- 
tura, além de oportunidades de 
lazer para toda a família. "No 
ano passado, trouxemos um cir
co com atrações para as crian
ças principalmente. Neste ano 
trouxemos outro circo, muito 
bem montado e organizado. São 
coisas que vamos acrescentan
do para que a Expovelha e os 
eventos simultâneos possam ter 
cada vez mais público. É uma 
exposição de quatro dias que, 
pretendemos, traduza muita 
qualidade, muita expectativa e 
que atraia grande público ao re
cinto", comentou Prado.

A Expovelha é o evento que 
fecha a programação anual da
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COLORIDO -  Uma das principais atrações da Expovelha é a Exporquídea, que reúne produtores de todo país

Aspaco (Associação Paulista de 
Criadores de Ovinos) e tem o 
objetivo de unir os produtores 
de ovinos do Estado de São 
Paulo, além de promover ações 
que orientem os criadores e ex
positores do ramo.

Neste ano, a feira fará parte 
novamente do ranking Cabanha 
do Ano para as raças Santa Inês, 
Dorper, White Dorper, Ille de 
France, Suffolk, Hampshire 
Down, Texel, Poll Dorset e de
mais raças ovinas. A pontuação 
desta etapa encerrará o ranking 
Aspaco 2013. O presidente da 
associação, Bruno Garcia Mo
reira, disse que o padrão da 
mostra de ovinos para este ano 
é de alto nível.

"A Expovelha é uma feira 
muito importante para o nos
so ramo. Pessoas de outros 
estados visitam este evento e 
isso aumenta a nossa respon
sabilidade. A mostra de ovinos 
para este ano está muito boa. 
A expectativa é que tenhamos 
animais de qualidade espetacu
lar e, com isso, as pessoas que 
visitarem a Expovelha acompa
nhem tudo aquilo de bom que 
São Paulo tem e até alguns ex
positores de alguns outros Esta
dos", explicou.

A 26® Expovelha come
ça nesta segunda-feira 14 e 
segue até o domingo dia 20, 
quando acontece a Queima 
do Cordeiro. Os interessados

em adquirir as adesões devem 
fazer a compra antecipada no 
valor de R$ 50, no escritório 
da Facilpa.

Show s irão 
animar o 
público da 26  ̂
Expovelha

A 26® Expovelha, que 
começa nesta segunda-feira 
14, contará com shows e 
apresentações de artistas 
que irão animar o público 
presente à feira. Nos dias 
16 e 17, quarta e quinta
-feira, acontece o Festival 
de Bandas, que irá definir 
os grupos que participarão 
da Facilpa no ano que vem.

No dia 18, quinta-fei
ra, quem se apresenta no 
palco da feira são as can
toras Ana Kelly e Julyana 
Ramalho. A programação 
musical segue no sábado 
19, com a apresentação do 
cantor Lucas Ferreira. A 
26® edição da Expovelha 
acontece no recinto de ex
posições José Oliveira Pra
do, com entrada gratuita.

RECONHECIMENTO

Duratex está entre as melhores 
companhias para acionistas
Prêmio foi promovido pela revista Capital Aberto e engloba 150 empresas

Da Redação

A Duratex conquistou o 
prêmio "As Melhores 
Companhias para os 

Acionistas 2013", promovido 
pela revista Capital Aberto. A 
empresa foi a primeira colo
cada na categoria de compa
nhias com ativos entre R$ 5 
bilhões e R$ 15 bilhões. Par-

ticiparam do ranking as 150 
empresas com maior volume 
médio diário de negociação 
na Bovespa entre abril de 
2012 e março de 2013.

Em sua oitava edição, o 
prêmio aponta as compa
nhias que mais se destaca
ram em rentabilidade do 
negócio, rentabilidade da 
ação, liquidez, governança

corporativa e sustentabili- 
dade. Seu princípio é de que 
a melhor companhia para 
o acionista é aquela que se 
apresenta mais bem posicio
nada nos quesitos: liquidez; 
variação do retorno econô
mico; retorno econômico da 
ação; Governança Corporati
va e Sustentabilidade.

Em 2011, a Duratex havia

ficado em segundo lugar. A 
empresa é a maior produtora 
de painéis de madeira indus
trializada e pisos, louças e 
metais sanitários do Hemis
fério Sul, é líder no merca
do brasileiro com as marcas 
Durafloor, Duratex, Deca e 
Hydra e também está entre as 
10 maiores empresa globais 
dos setores em que atua.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista , ^ ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Es
tado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em, 
cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do Municí
pio, torna público os seguintes atos oficiais:

Lei 4523 de 8.10.2013....... Autoriza a proceder o aditamento do convênio
celebrado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lençóis Pau
lista -  APAE, visando elevar o valor da transferência de recursos financeiros no 
exercício de 2013.

Lei 4524 de 8.10.2013.......Dispõe sobre a doação de área de terreno perten
cente ao Município, localizada no Distrito Empresarial “Luiz Trecenti”, em favor 
da empresa Urso Equipamentos para Veículos Ltda. EPP

Lei 4525 de 8.10.2013....... Institui o Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos .

Lei 4526 de 8.10.2013....... Estabelece regras para proteção de poços e ou
tras captações de águas subterrâneas.

Decreto 344 de 1°.10.2013....... Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 65.400,47.

Decreto 347 de 4.10.2013....... Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 256.695,00.

Decreto 348 de 4.10.2013....... Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 215.495,41.

Portaria 1298 de 8.10.2013.........Designa Silvia Maria Gasparotto Venturini
para exercer o cargo de Diretor Jurídico no período de 4 a 23.11.2013.

Portaria 1299 de 8.10.2013......... Arquiva processo sumário promovido em
face de funcionária pública municipal.

Portaria 1300 de 9.10.2013......... Nomeia Maria de Fátima Bispo do Nasci
mento para o cargo de Monitor de Creche.

Portaria 1301 de 9.10.2013......... Nomeia Leandro Luís da Silva para o car
go de Operador de Máquinas.

Portaria 1302 de 9.10.2013......... Repreende funcionário público municipal
em razão de sentença proferida em processo sumário.

Portaria 1303 de 9.10.2013......... Altera dispositivos da Portaria n.° 1.012
de 8 de agosto de 2013.

Termo de Convênio n.° 005 de 28.08.2013, celebrado entre o Município de 
Lençóis Paulista e o Tribunal Regional do Trabalho da 15“ Região.

Objeto: cessão de servidores.
Vigência: 03 anos.

Lençóis Paulista, 9 de outubro de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de outubro de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 86,90.
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Cotidiano

PRÊMIO IMAGEM

Beatles Abbey Road será 
atração do Prêmio Imagem ^

FOTO: DIVULGAÇÃO

'COME TOGETHER' -  Beatles Abbey Road será principal atração de Prêmio Imagem que acontece sábado 19, no CEM

Evento reúne 650 convidados no Clube Marimbondo; grupo Os Quatro anima noite após show

Carlos Alberto Duarte

O  grupo Beatles Abbey 
Road, a melhor banda co- 
ver dos Beatles do Brasil, 

será atração do Prêmio Imagem 
no sábado, 19 de outubro, no 
Clube Esportivo Marimbondo. 
O evento promete ser um dos 
melhores de todos os tempos. 
Além dos Beatles, terá anima
ção do grupo Os Quatro.

Os convidados do Prêmio 
Imagem serão recepcionados a 
partir das 20h no salão de festas 
do Marimbondo. A solenidade 
de entrega do prêmio está pre
vista para ter início às 21h. A 
apresentação do Beatles Abbey 
Road promete ser o ponto alto 
da festa.

O grupo, com grandes apre
sentações pelo Brasil, apresen
tou-se na semana retrasada na 
festa de encerramento do canal 
MTV, que aconteceu na casa 
Fasano em São Paulo. A ban
da já tocou no estúdio Abbey 
Road, em Londres (Inglaterra), 
onde foi elogiado por produto
res londrinos.

Maury D'Ambrósio (Geor- 
ge Harrison), Luiz Fernando

Gomes (John Lennon), Ricardo 
Júnior (Paul McCartney), Car
los Picci (Ringo Star) levam ao 
palco do Marimbondo mais de 
20 instrumentos de época. O 
grupo é tão detalhista que até 
as roupas são confeccionadas 
com a mesma casimira do gru
po Beatles. As 'botinhas' que 
os músicos irão usar foram 
confeccionadas pelo mesmo 
artesão do grupo na de'cada de 
70. Relógios e ane'is tambem 
são idênticos aos usados pelo 
mais famoso grupo de rock de 
todos os tempos.

TODOS OS TEMPOS
O show no Prêmio Ima

gem se inicia com a primeira 
fase dos Beatles, a epoca da 
Beatlemania, com as canções 
mais animadas como I Wan- 
na Hold Your Hand (Please 
Please Me, All My Loving, A 
Hard Days Night), passando 
pela fase psicodelica e co
lorida do Yellow Submarine 
ate o extravagante figurino da 
capa do disco Sgt. Peppers, e 
o momento mais hippie com 
os cabelos compridos de John 
Lennon, os coletinhos de Paul

McCartney, os jeans surrados 
de George Harrison e as ca
misas Flower-Power de Ringo 
Star. A apresentação tem du
ração de cerca de duas horas 
com várias trocas de figurinos 
e mais de 20 instrumentos 
originais atingindo a fase mais 
madura dos Beatles, com as 
imortais Let It Be, Hey Jude, 
Come Together, entre outros 
grandes sucessos.

Após o show do Beatles 
Abbey Road, sobe ao palco do 
Clube Marimbondo, o grupo

Os Quatros, com sucessos do 
sertanejo universitário, axe e 
muita música romântica.

O PRÊMIO
Criado no ano 2000, o Prê

mio Imagem e um evento que 
premia as empresas que se des
tacaram no comercio, indústria 
e serviços. Os organizadores 
não deram detalhes, mas ga
rantem que os 650 convidados 
terão uma noite especial com o 
único objetivo de celebrar mais 
um prêmio.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDINDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE FABIANO APARECIDO DE SOUZA, REQUERIDO POR SÍLVIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA -  PROCESSO N°0001063-17.2012.8.26.0333.
O(A) Dr(a). Maria Cristina Carvalho Sbeghen, MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única do Foro de Macatuba, comarca de de Macatuba do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 09/05/2013, decretada a INTERDIÇÃO de FABIANO APARECIDO DE SOUZA, CPF 343.539.568-09, dedarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeando(a) como CURa DOr (A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Sílvia Aparecida Batista de Souza. Assim sendo, pelo presente edital fica publicada a r.Sentença de fls. 42/43, cujo teor é o seguinte: Vistos. Silvia Aparecida Batista de Souza propôs Ação de interdição de seu filho Fabiano Aparecido de Souza, dizendo que é a única responsável em cuidar e zelar pelo bem estar 
do requerido. Diz que o requerido apresenta deficiência mental, o que lhe impede de praticar os atos da vida civil. Requer a interdição da requerida. Foi nomeada a autora como curadora provisória do requerido (fls. 14). Em audiência, respondeu as perguntas que lhe foram feitas, apenas acenando com 
a cabeça (fls 18). Foi realizado laudo para a verificação da capacidade civil do requerido (fls. 35/36). O representante do ministério Público manisfestou-se, opinando a favor da procedência da ação. É o relatório.Decido. O processo deve ser julgado nesta oportunidade por não haver necessidades de 
produção de outras provas. A ação é procedente. O laudo realizado concluiu que o requerido apresente reatardo mental grave, o que o torna incapacitada de forma permanente (fls.36). O requerido, ao ser interrogado respondeu as perguntas que lhe foram feitas, acenando com a cabeça). O representante 
do Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido (fls.41). Ressalta-se ainda que a requerente possui legitimidade para requerer a interdição em questão, visto que a mãe do requerido. Ante o exposto, decreto a interdição de Fabiano Aparecido de Souza, declarando-o absolutamente incapaz 
de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art.3°., II do Código Civil e nomeio- lhe como curadora Sílvia Aparecida Batista de Souza. Em obediência ao disposto no art. 1.184 do Código de Processo Civil e no art. 9°, III do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 
publique-se na Imprensa local e no órgão oficial, 3 vezes, com intercalo de 10 dias. Arbitro honorários no valor Maximo da tabela da DP/OAB. P.Ri>C.” O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Macatuba 
em 16 de julho de 2013.MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN Juíza de direito

SENAI
O Cemp de Macatuba recebe no próximo dia 21 uma unidade móvel 
do Senai para o curso de Mecânico de Máquinas de Costura Reta e 
Overloque. As matrículas estão abertas e as inscrições são por ordem 
de chegada. As aulas serão de segunda a sexta-feira e haverá 12 vagas 
por turma. Mais informações pelos telefones 3268 1012 e 3298 1424.

MENSAGEIROS DA DIVINA MISERICÓRDIA

Baile comemora seis 
anos do Grupo de Oração
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SEIS ANOS -  Baile comemorou aniversário do Grupo 
de Oração Jovem Mensageiros da Divina Misericórdia

Evento promete 
decoração típica, 
frutas e clima 
de descontração

Da Redação

Baile do Hawaii foi o 
tema escolhido para 
a comemoração dos 

seis anos de existência do 
Grupo de Oração Jovem 
MDM (Mensageiros da Divi
na Misericórdia) da Paróquia 
São Paulo Apóstolo de Agu
dos. Decoração típica, mui
tas frutas e o clima de des- 
contração e união fizeram 
parte da festa que celebrou 
a amizade e a trajetória do 
grupo, no último sábado 5.

O MDM e um dos gru
pos de jovens da Paróquia e 
reúne participantes de vá
rias idades, com encontros 
semanais aos sábados após

a missa das 19h. O grupo 
e configurado como uma 
família, realizando viagens 
para eventos católicos e 
também auxilia nas ações 
da Paróquia.

A coordenadora do 
grupo, Cristiane Correa da 
Silva, explica que a realiza
ção de festas como esta faz 
jus à missão do grupo e da 
Paróquia que e a de evange- 
lizar e promover ações com 
carisma. "Deus me deu a 
missão e irei cumpri-la até 
o fim. Amo o meu grupo, 
são seis anos de caminhada, 
lutas, vitórias, amor e ale
gria", diz.

MAIS
O Grupo de Oração Jo

vem MDM e aberto para 
toda a comunidade. Os inte
ressados em participar dos 
encontros poderão entrar em 
contato com a coordenação 
pelo telefone (14) 98129-0760.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA: 02-2013
PROC: 91-2013 - EDITAL: 69-2013 - OBJETO: Alienação de bens inservíveis da Prefeitura, no estado em 
que se encontram, conforme descrito no Anexo I do Edital, pela maior oferta igual ou acima da avaliação, 
para pagamento em 5 dias da homologação e retirada em 15 dias. A Prefeitura de Macatuba torna público 
que o Prefeito Municipal homologou o processo em referência, ADJUDICANDO o objeto da licitação 
da seguinte forma: em favor de DARIO FERREIRA: o item 2- Lote contendo fogões e balança, pelo 
valor de R$ 900,00, e o item 8- Lote contendo carcaças de pneus, pelo valor de R$ 1620,00; em favor 
de VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS: o item 6- Lote contendo impressora de cheques, pelo valor 
de R$ 55,00, e o item 9- Dínamo com motor a diesel, pelo valor de R$ 980,00; e SEM ACUDIMENTO 
DE INTERESSADOS, os itens: Item 1 - Lote contendo máquinas para calçados, Valor mínimo: R$ 
380,00; Item 3 - Lote contendo máquina de marcenaria, Valor mínimo: R$ 430,00; Item 4 - Lote contendo 
ferramentas de marcenaria, Valor mínimo: R$ 170,00; Item 5 - Lote contendo ferramentas diversas, Valor 
mínimo: R$ 270,00; e Item 07 - Lote contendo motores elétricos, Valor mínimo: R$ 310,00.
Macatuba, 03 de outubro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO ALTERAÇÃO 4, CONTRATO 85-2011 (Originário da CP 
04-2010)
FINALIDADE: Prorrogar o prazo de vigência e de execução para 08 de janeiro de 2014 e estimar para 
o período o valor total de R$ 590.000,00. CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba. CONTRATADO: 
ENOPS ENGENHARIA S/A OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços 
Técnicos Especializados em Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, Esgotamento 
Sanitário, Sistema Comercial e Prestação de Serviços Especializados, do Município de Macatuba (SP). 
FUND. LEGAL: Art. 57, II da Lei 8666/93. ASSINATURA: 09/10/2013.
Macatuba, 09 de outubro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - JULGAMENTO DOCUMENTAÇÃO T.P. 05-2013
PROC: 96-2013 - EDITAL: 74-2013 - ÓRGÃO: Prefeitura de Macatuba - OBJETO: selecionar proposta 
de menor preço para execução de 7.245,87 m  ̂ de pavimento asfáltico em CBUQ 3 cm, nas ruas Ver. 
Antonio Paulino de Moraes, Otávio Vaz, Izaura Andrade Monte e Antonio Silvio Malavasi, todas 
localizadas no Jardim Planalto, nesta cidade de Macatuba SP, com fornecimento de materiais, mão de 
obra e equipamentos necessários, por preço não superior ao valor orçado pela administração, ou seja, 
R$ 288.873,29, para execução no prazo de 30 dias, de conformidade com os documentos elaborados 
pelo Departamento de Engenharia. A Prefeitura de Macatuba torna público, para os efeitos do art. 109, 
I, a, da Lei 8666/93, que a Comissão Permanente de Licitações reuniu-se para proceder o julgamento 
da documentação apresentada pelas interessadas no encerramento do certame, onde, da análise dos 
documentos a vista das exigências do edital, deliberou a Comissão, considerar HABILITADAS no certame 
as empresas JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, FORTPAV PAVIMENTAÇÃO 
E SERVIÇOS LTDA e H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA; deliberando finalmente, designar 
o dia 18 de outubro de 2013, às 14:00 horas, para a abertura do envelope n° 2 -  PROPOSTA DE PREÇO, 
caso não ocorra fato superveniente. O processo encontra-se com vista franqueada aos interessados no Setor 
de Licitações, Rua Nove de Julho, 15-20, nos horários de expediente.
Macatuba, 09 de outubro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.
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Regional BOTUCATU
Um homem de 36 anos ateou fogo na casa da própria mãe, 
após uma discussão ocorrida por volta das 8h desta terça- 
feira 8. O imóvel, localizado na altura do km 4 da vicinal 
Gastão Dal Farra, que fica no acesso 241 da rodovia Marechal 
Rondon (SP-300), em Botucatu, ficou totalmente destruído.

AGUDOS

Comércio sorteará 1 carro 
e 5 motos em dezembro
Campanha começa 
terça-feira 15 e se 
estenderá até dia 
27 de dezembro

Da Redação__________

A população agudense
e da região terá bons 
motivos para consumir 

no comércio de Agudos neste 
fim de ano. Comprando em 
qualquer loja, o consumidor re
ceberá cupons para participar 
da promoção ”Kom Praki no 
Natal", promovida pela Acira 
(Associação Comercial de Agu
dos) com apoio da Prefeitura 
Municipal. A campanha, que 
já começa no próximo dia 15, 
sorteará um veículo Gol e cin
co motos zero quilômetro. O 
sorteio será realizado dia 27 de 
dezembro, na Praça Tiradentes, 
a partir das 20h.

O presidente da Acira, Vi
nícius Lima, está otimista com 
a campanha e projeta maior 
movimento no comércio. ”Em 
relação ao mesmo período de 
2012, prevemos um acréscimo 
de aproximadamente 4,7% nas 
vendas. Esta previsão está ba
lizada nas últimas pesquisas 
realizadas pela CNC (Confede
ração Nacional do Comércio) 
e IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). Acredi
tamos muito na campanha que 
iniciaremos neste dia 15, como 
forma de alavancagem do con
sumo local", destaca.

FOTO: DIVULGAÇÃO

ENFEITES - Como em 2012, as ruas de Agudos serão enfeitadas neste fim de ano

CIDADE ENFEITADA
Como todos os anos, Agudos 

será iluminada neste Natal. A 
Prefeitura Municipal vai decorar 
as ruas, avenidas e praças públi
cas com luzes e enfeites típicos 
natalinos. Os arranjos serão ins
talados nas avenidas Carvalho 
Pinto e Richard Freudemberg, 
nas ruas Sete de Setembro e Tre

ze de Maio, nas praças do Sol, 
Santo Antônio, Tiradentes e da 
Igreja Matriz. O Distrito de Do- 
mélia também receberá enfeites.

A Praça Tiradentes será pal
co de toda a programação de 
fim de ano, que contará com 
uma série de eventos e shows. 
"Vamos deixar a cidade ainda 
mais bonita e atrativa neste Na-

tal, além de oferecer uma pro
gramação especial de eventos. 
Isso motiva a população local 
e também da região a prestigiar 
as atividades e o comércio local. 
Acaba sendo um investimento, 
não só em lazer e cultura, mas 
também em economia", desta
ca o prefeito Everton Octaviani. 
(Assessoria de imprensa)

TERMINAL RODOVIÁRIO

Tarcisio viaja hoje 
a São Paulo em 
busca de recursos

CORRENDO ATRÁS - Tarcisio tenta reforma da rodoviária

Prefeito quer 
reformar estrutura 
comprometida por 
tempestade

Angelo Neto_______

O  prefeito de Macatuba, 
Tarcisio Abel (PP), 
viaja hoje a São Pau

lo, onde tentará buscar uma 
solução para cobertura do 
terminal rodoviário do muni
cípio. A estrutura foi compro
metida pela força da tempes
tade acompanhada por ventos 
no início do mês de outubro. 
Com pouco dinheiro em cai
xa, a administração terá que 
recorrer à ajuda do governo 
estadual e dos parlamentares.

Ontem, uma reunião na 
Prefeitura entre o prefeito e 
a cúpula administrativa te- 
ria debatido o problema e as 
possíveis soluções. O local foi 
interditado pela Defesa Civil e 
apenas uma parte do terminal 
rodoviário (não coberta) está 
sendo utilizada para embarque 
e desembarque de passageiros.

Outro assunto abor
dado na reunião são os 
detalhes do novo contrato 
com a Enops Engenharia, 
empresa que presta servi
ço ao Sisam (Sistema de 
Saneamento Ambiental de 
Macatuba). O prazo de vi
gência do contrato (que já 
foi renovado em três meses 
pelo chefe do Poder Execu
tivo em julho) termina hoje 
e Tarcisio precisou tomar a 
decisão para que o serviço 
de saneamento da cidade 
não fosse comprometido.

Até o fechamento desta 
edição, a reunião ainda não 
havia terminado e nenhuma 
definição havia sido toma
da. Conforme adiantado 
pelo jornal O ECO na edi
ção de segunda-feira 7, o 
prefeito de Macatuba tem a 
intenção de renovar com a 
Enops Engenharia por pelo 
menos mais três meses. No
vos contratos serão firma
dos com a empresa até que 
a volta ou não da Sabesp 
seja definida. O projeto de 
lei deve ser enviado a Câ
mara nos próximos dias.

ADMINISTRAÇÃO

Everton pede ao Estado Centro de Convivência de R$ 250 mil para idosos
Local contemplaria 
com atividades de 
lazer a população 
com mais de 60 anos

Da Redação__________

Agudos será beneficiada 
em breve pelo Progra
ma São Paulo Amigo do 
Idoso. Nesta terça-feira, 8 de 

outubro, o secretário estadual 
de Desenvolvimento Social, 
Rogerio Hamam, recebeu o

prefeito Everton Octaviani em 
seu gabinete, em São Paulo, 
para discutirem sobre a via
bilização de uma unidade do 
Centro de Convivência para o 
Idoso, no valor de R$ 250 mil.

Para Everton, a instalação 
do equipamento será de gran
de importância. "Trata-se de 
uma obra fundamental para o 
município, pois vai contem
plar todos os nossos anseios e 
somar com os projetos que já 
executamos em prol das pesso
as com mais de 60 anos, como 
é o caso das academias. O Cen

Recebimento da Renovação de Licença de Operação
FRIGOL SA, Toma público que recebeu da CETESB a Renovação de Licença 
de Operação N°7013190 para Sebo industrial, não associado ao abate, fabrica
ção de. À RUA ÁFRICA, n° 380, DISTRITO INDUSTRIAL, LENÇÓIS PAU
LISTA- SP.

è
SA A E
LENÇÓIS PAULISTA

rServiço Autônomo de Agua 
e Esgotos de Lençóis Paulista

José Antônio Marise, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis 
Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, bem como o 
cumprimento ao disposto na alínea "a" do art. 59 da Lei Orgânica do Município, 
torna público os seguintes atos oficiais:
Portaria n° 78/2013 de 07.10.2013 -  Afasta, para tratamento de saúde, a servidora 
Eliane Aparecida de Souza Soares, Agente de Conservação e Limpeza Pública.
Lençóis Paulista, 07 de outubro de 2013.

José Antonio Marise 
Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de outubro de 2013. Na página A8. 
Valor da publicação R$ 31,04.

tro de Convivência vai atender 
centenas de idosos, com diver
sas atividades".

"Hoje, mais de 14 milhões 
de pessoas têm mais de 60 
anos no País. Isso gera uma 
necessidade de ampliação nas 
políticas públicas aplicadas 
aos idosos. Pensando nisso, o

Governo do Estado desenvol
ve o maior programa de aten
ção a essa população: o São 
Paulo Amigo do Idoso, que 
prevê a construção de equipa
mentos dedicados exclusiva
mente à atenção e ao cuidado 
dos idosos", explicou Hamam 
no encontro.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO n° 085/2013; DATA 
ASSINAT: 12/09/2013; CONTRATADO: Silvia da Silva Franco Souza 
03442589800; ENDEREÇO: Rua Matias João Tavares n.° 14, município 
de São Paulo/SP; CNPJ: 17.789.483/0001-58: OBJETO: a empresa não 
cumpriu com as cláusulas contratuais, dando causa, que a contratada desistiu 
do contrato, sem antes mesmo de iniciá-lo; MODALIDADE: CONVITE N° 
028/2012; FUNDAMENTO: Art. 79, inciso I da Lei Federal 8.666/93; DATA 
PUBLIC: 10/10/2013.
ADITIVO DO CONTRATO n° 134/2013; DATA ASSINAT: 17/09/2013; 
CONTRATADO: Seman Terraplenagem e Pavimentação Ltda.;
ENDEREÇO: Rua José E. Ortigosa, n.° 296, município de Barra Bonita/ 
SP; CNPJ: 44.745.677/0001-24: OBJETO: acréscimo nos serviços; 
VALOR: 44.062,43 (quarenta e quatro mil, sessenta e dois reais e quarenta 
e três centavos); MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2013; 
FUNDAMENTO: Art.65, I, “a” ,“b” e § 1° da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 10/10/2013.
ADITIVO DO CONTRATO n° 232/2010; DATA ASSINAT: 30/09/2013; 
CONTRATADO: Silveira e Silva Provedor de Internet e monitoramento de 
Sistemas de Segurança Ltda - EPP; ENDEREÇO: Rua Tiradentes, n.° 584, 
no município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 03.224.389/0001-03: OBJETO: 
prorrogação no prazo da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO N° 122/2010; FUNDAMENTO: Art. 57, inciso 
II da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 10/10/2013.
Lençóis Paulista, 09 de outubro 2013.
Izabel Cristina Campanari Lorenzetti - Prefeita Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de outubro de 2013. Na página A8. 
Valor da publicação R$ 57,94.

O Centro de Convivência 
para o Idoso é um espaço de 
socialização, lazer e ativida
des, onde as pessoas com mais 
de 60 anos podem frequentar. 
Everton espera assinar o con
vênio de R$ 250 mil para a via
bilização do projeto em breve.

Ainda no encontro com

o secretário estadual de De
senvolvimento Social, Roge- 
rio Hamam, Everton pediu a 
ampliação dos programas de 
transferência de renda do go
verno do Estado em Agudos, 
o que inclui a Ação Jovem e o 
Acessa São Paulo. (Assessoria 
de im prensa)
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Saúde ELIMINANDO RISCOS
Uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense apontou que 
melhorias das condições socioeconômicas da população reduziram o 
índice de mortalidade por doenças cardiovasculares, principalmente 
nos casos de Acidente Vascular Cerebral, em pelo menos três 
Estados do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

DOENÇA DA MENTE

Tratamento adequado garante vida 
normal a paciente bipolar, diz médico
Caracterizada pela mudança de humor, doença pode ser confundida com depressão, 
esquizofrenia ou ansiedade; o apoio da família é essencial para adesão ao tratamento

Priscila Pegatin
FOTO: DIVULGAÇÃO

O transtorno bipolar é 
uma doença que atin
ge cerca de 4% da 

população adulta mundial, 
segundo a ABTB (Associa
ção Brasileira de Transtorno 
Bipolar) e essa porcentagem 
vale também para os brasilei
ros. A associação estima que 
6 milhões de pessoas no país 
tenham o transtorno.

Caracterizada por al
terações de humor entre a 
depressão e euforia, os sin
tomas são mais comuns no 
início da vida adulta, mas 
também é possível encontrar 
casos de manifestações em 
crianças ou idosos. ”A dura
ção da fase de depressão a 
euforia varia de acordo com 
o paciente, pode ser de pou
cas horas, como pode ser de 
anos”, explica o psiquiatra 
Carlos Augusto Hueb.

Segundo Hueb, o transtor
no está associado a alterações 
funcionais do cérebro, como 
a produção de serotonina no 
tronco-cerebral. A substância 
é imprescindível para o fun
cionamento harmonioso do 
cérebro. ”É verdade que uma 
parcela significativa (dos pa
cientes) tem casos na família, 
mas os psiquiatras, no geral, 
são relutantes em classificá
-la como genética, porque 
essa possível pré-disposição 
geralmente surge combinada 
com fatores ambientais, como 
maus-tratos, negligências e 
abusos sexuais na infância, 
por exemplo”

Apesar da mudança de 
humor ser a principal carac
terística da doença e dar o 
nome a ela, na fase chamada 
maníaca o paciente apresenta 
autoestima acima do comum 
e comportamento impruden
te com todo tipo de excessos. 
”Desde o consumo de álcool e 
drogas a gastos além da conta. 
Já na fase depressiva, a auto- 
estima é exatamente a oposta, 
distúrbios alimentares, fadiga 
com falta de sono e pensa
mentos suicidas”.

Hueb ressalta que os sin
tomas podem ser confundidos 
com outras doenças mentais, 
como depressão, esquizofre
nia ou ansiedade. ”Por isso 
que não é raro que um bi- 
polar demore em média dez 
anos para ser diagnosticado 
com a doença”.

Além dos conflitos pesso
ais, o paciente com transtorno 
bipolar sofre muitos danos so
ciais. ”Dificuldade de manter 
amizades, há o desgaste na
tural da família, que é quem

FRASE

O ideal é que o 
tratamento tenha 
as duas frentes, 
terapia e utilização 
de medicamentos.
Se bem tratada, com 
acompanhamento 
adequado e 
manutenção 
sistemática é possível 
reduzir ou zerar os 
sintomas, deixando a 
pessoa bem próxima 
de ter uma vida 
normal.
Carlos Augusto Hueb, 
psiquiatra

4
ALERTA - Hueb ressalta que sintomas podem ser confundidos com outras doenças mentais, como depressão

TRANSTORNO BIPOLAR

S IN T O M A S
• Mudança de humor da depressão 
a euforia

N A  FA S E M A N ÍA C A :
• Autoestima acima do comum
• Consumo de álcool, drogas e gastos 
além da conta
• Distúrbios alimentares
• Fadiga com falta de sono
• Pensamentos suicidas

T R A T A M EN T O
• Uso de medicamentos e terapia

PRINCIPAIS D IFIC U LD A D ES  DO 
P AC IEN TE/PS IQ U IA TRA
• Descobrir a doença já que pode 
ser confundida com depressão, 
esquizofrenia ou ansiedade
• Aderir ao tratamento por parte do 
paciente

//////////////////̂ ^ ^ ^ ^

geralmente se mantém firme 
e forte ao lado da pessoa”, ex
plica. ”Quem tem um bipolar 
por perto precisa conhecer a 
fundo a doença, entender seus 
sintomas e mostrar, acima de 
tudo, compreensão com o pa
ciente. Se ele ainda não for 
diagnosticado, procurar um 
especialista é fundamental”.

O transtorno bipolar não 
tem cura, mas com trata
mento é possível melhorar a 
qualidade de vida. ”O tipo 
de remédio vai depender da 
reação do paciente, com qual 
medicamento ele vai ter me
lhores resultados e evoluir 
mais no controle da doença”, 
diz Hueb. ”O ideal é que o tra
tamento tenha as duas frentes, 
terapia e utilização de medica
mentos. Se bem tratada, com 
acompanhamento adequado

e manutenção sistemática, é 
possível reduzir ou zerar os 
sintomas, deixando a pessoa 
bem próxima de ter uma vida 
normal”, frisa o psiquiatra.

Durante o tratamento, a 
presença da família é essen
cial, segundo o psiquiatra. 
”Uma das maiores dificulda
des do tratamento é a adesão, 
ou seja, o paciente manter 
ou não o acompanhamento 
sistemático da doença. Mui
to do sucesso ou do fracasso 
dessa adesão vai depender da 
ação da família e das pesso
as próximas”, diz. ”O ideal é 
que familiares e pessoas pró
ximas ao paciente também 
passem por acompanhamen
to, por que o transtorno bi- 
polar gera um desgaste im en
so e sobrecarga na casa onde 
a pessoa convive”.

- Descontos e Prazos especiais para fórm ulas manipuladas,
- Entrega em dom icílio;
- Orçamentos por telefone, fax ou email; i
- Retirada gratuita de receitas em dom icílio; ã
- Linha de Fitoterápicos e produtos naturais e S
- Aromaterapia i
-Terapia Floral com produtos BioFIorais ; §
- Aviam ento de fórm ulas em caráter de urgência s  C E

f  14  3264-1266
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C E N T R O  - L E N Ç Ó IS  P A U L IST A /S P

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 CLAIM
Rua 7 de Setembro, 735 Tel.: 3263.6006

Y  PameLab
/  Laboratório de Análises Clinicas

•EXAMES LABORATORIAIS 
-HORMONAIS 

• DNA
-ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

ATENDIMENTO A PARTIR DA 06:30 DA MANHÃ
PRÓXIMO AO COLÉGIO PAULO ZILLO
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Só alegria
Lucas e Natália, 
no Salsichão do 
Amarildo

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO
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POLICIA UNIDA
A cerimônia de inauguração 
da escola do Sesi de 
Lençóis Paulista, que 
recebeu o nome de Alberto 
Trecenti, contou com a 
presença de diversas 
autoridades políticas, 
civis e militares. Dentre 
os convidados, merecem 
destaque o capitão da 
Polícia Militar, Alan Cochitz 
Terra, ex-capitão da 
Cia da PM de Lençóis, e o 
delegado da Polícia Civil,
Luiz Cláudio Massa.

FOTO KING STUDIO

• ELETRO SANTA CLARA
A Eletro Santa Clara trabalha 
com materiais elétricos de 
baixa, média e alta tensão, 
lâmpadas, lustres, tomadas, 
cabos, postes, além de 
projetos elétricos e ART. A 
loja trabalho com marcas 
conceituadas no ramo, como 
Lorenzetti, Alumbra, Philips, 
Siemens, entre outras. A 
Eletro Santa Clara, loja I 
fica na avenida Brasil, 589. 
Telefone (14) 3269 1057.

ICO|o
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• Casal Sandra e Millem em ensaio fotográfico pós- 
casamento. Felicidades ao casal!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

• No dia s, Jerusa completou mais um ano de vida. Ela 
recebe os parabéns da equipe do Jornal O ECO, amigos, 
marido e familiares. Felicidades!

VOUTUBRO '..,IROSAj^
A REDE DO CÂNCER DE 

LENÇÓIS PAULISTA tem a
honra de convidar você e sua 
família para participarem do 

OUTUBRO ROSA 2013.

PROGRAMAÇÃO:
DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013 

• IShOO: Aula de Yoga - 
Professor Marcos Vendittl 
•19h00: Demonstração de 

produtos Mary Kay 
•20h00: Palestra com a 

Psicóloga Dra. Luclana Maria 
Biem Neuber - Tema "A 

mulher e o câncer de mama: 
Aspectos Psicológicos

VENHA E TRAGA SUA FAMÍLIA!

LOCAL: LIONS CLUB
(Av. Pe. Saiústio Rodrigues 

Machado n° 895)

DIa: 14/10/2013 
HORÁRIO: A partir das 18h

I N F O R M A Ç Õ E S :  
R e d e  d o  C â n c e r  

F o n e :  ( 1 4 )  3 2 6 3 - 2 3 9 9
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P A N I F I C A D O R A  E  C O N F E I T A R I A

1 M ] @ ®  © d  @ (U][Sô)
(14 ) 3264-4430 >3264-4483

KIT FESTA
BOLO DE 5 KG 
300 SALGADOS 

200 DOCES

GRÁTIS:
100MINI BENGALINHAS

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

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

AO ACABAMENTO 
[14)3264-2505

R:W ALTERM 0REn0,340
JD.JOÃOPACCOLA

F r i o o l  1 1
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venha trabalhar
com  a gente
S e  v o c ê  a c r e d i t a  n o  s e u  p o t e n c i a l  
e  g o s t a  d e  g r a n d e s  d e s a f i o s , 
v e n h a  f a z e r  p a r t e  d a  e q u i p e  F r i g o l .

JÀ IMAGINOU VOCÊ. EM SÃO PAULO 
NO MUNDO DÁXUXA, COM TUDO PAG(
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