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Alckmin visita região neste sábado
Governador passa por Botucatu, São Manuel e Pederneiras, mas pode anunciar verba de R$ 400 mil para recuperar rodoviária de Macatuba

O governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) pode visitar três cidades da 
região na manhã deste sábado, dia 
19, e trazer boas notícias para Maca- 
tuba. A agenda oficial ainda não está 
confirmada pela Casa Civil paulista,

mas o itinerário de Alckmin deve 
incluir visitas a Botucatu, São Ma
nuel e Pederneiras. Em São Manuel 
e Pederneiras, o governador deve 
anunciar a construção de pontes, re
solvendo problemas locais. Há gran

de expectativa de Alckmin anunciar 
também a liberação de R$ 400 mil 
para consertar o telhado do terminal 
rodoviário de Macatuba, danificado 
pela forte tempestade que atingiu a 
cidade no início deste mês. O pre

feito Tarcísio Abel (PP) antecipou ao 
O ECO da terça-feira 15 que estava 
esperançoso em ser atendido no pe
dido feito diretamente ao governador. 
Outro tucano com agenda no Interior 
para os próximos dias é o senador

Ae'cio Neves. Ele deve participar de 
um grande evento programado para 
acontecer em Presidente Prudente 
no dia 26, quando pretende reunir li
deranças políticas de todo o Interior 
Paulista, incluindo da região.
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Abertura oficial da 
Expovelha é hoje, às 19h

A partir de hoje, a 26® Expovelha 
estará aberta ao público com diver
sas atrações no recinto José Oliveira 
Prado. Ate ontem, a programação 
era direcionada aos ovinocultores 
com julgamento e classificação de 
raças. A solenidade de abertura da 
exposição acontece hoje, às 19h. 
Logo em seguida, o 6° Festival Ex- 
povelha de Bandas decide quais das 
14 bandas inscritas se apresentam 
na Facilpa 2014. Amanhã, a partir 
das 8h, a 11® Exposição Nacional

de Orquídeas promete agradar aos 
aficinados por uma das mais popu
lares plantas do Brasil. As visitações 
são das 8h às 17h, até domingo 20. 
A abertura da Exporquídea, às 20h, 
tem apresentação da Orquestra Mu
nicipal de Sopros. Às 21h, Ana Kely 
canta seus sucessos. A noite termina 
com show de Jullyana Ramalho, às 
23h. Ontem, alunos de entidades as- 
sistenciais de Lençóis puderam as
sistir gratuitamente à apresentação 
do circo Maxter (foto acima).

LENÇÓIS

Estudo descarta 
vagas em 45 
graus no Centro

As ruas São Paulo e Manoel 
Amâncio, próximas ao Hospital 
Nossa Senhora da Piedade e Centro 
Médico Unimed, sofrem mudanças 
na mão de direção hoje. Coordena
dor de Trânsito, Alberto Placca disse 
ao O ECO que há estudos para es
tacionamento em 45 graus, mas des
cartou a possibilidade de implantar 
o sistema no Centro da cidade por 
causa das ruas estreitas.

Esta semana foi especial para Lençóis Paulista. Na terça-feira 15, três lençoenses 
estiveram em emissoras de televisão. Eder Pires de Camargo foi um dos 
convidados do programa Encontro Com Fátima Bernardes, da Rede Globo, em um 
especial para comemorar o Dia do Professor. Camargo mostrou ao ator Marco 
Ricca (foto abaixo), que estava vendado, como ensina física para alunos deficientes 
visuais. Já a dupla André & Matheus (foto acima) participou do programa Super 
Útil, da Band, em Presidente Prudente, com a apresentadora Gisele Gontijo. Eles 
aproveitaram para mostrar músicas do novo disco, que será lançado em breve.
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PITA INAUGURA PALÁCIO DE VIDRO DIA 25 - Presidente da Câmara 
de Lençóis Paulista, Humberto José Pita distribuiu convite anunciando que 
inaugura a nova sede administrativa -  o Palácio de Vidro -  no dia 25 deste 
mês, às 10h. Vereadores ouvidos pela Terceira Coluna disseram que não 
sabiam que a data havia sido marcada. M ais política na Terceira Coluna.

POLÍCIA

Lençoenses são 
presos na região 
por assaltos

Entre a noite de terça-feira e a 
tarde de ontem, quatro pessoas que 
residem em Lençóis Paulista foram 
presas acusadas de tentativa de rou
bo em posto de combustíveis em 
São Manuel e roubo a uma padaria 
de Macatuba. Até o fechamento 
desta edição, quatro pessoas conti
nuavam foragidas. Em São Manuel, 
um jovem de 18 anos foi baleado 
nas pernas e o outro foi preso. AQ0

OUTUBRO ROSA

Agudos faz mutirão 
de papanicolau

SAÚDE BUCAL

Lençóis terá R$ 36 mil 
para próteses

ESPECIAL

O ECO traz hoje 
homenagem ao 
Dia do Médico

Amanhã, 18 de outubro, é o Dia 
do Médico. Para homenagear os 
profissionais da cidade e região, o 
jornal O ECO traz um guia especial. 
O neurologista Gilberto Rondinelli 
(foto), presidente da Associação 
Paulista de Medicina em Lençóis, 
fala dos avanços conquistados pela 
classe e os próximos desafios, entre 
eles o de levar os recursos e trata
mentos a toda a população.

NATAL

Acira espera aumento 
de 4,7% nas vendas
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Opinião í
FRASE
• "Isso porque, nos casos de guias rebaixadas, perdemos 
duas vagas. Dá quase ela por elas (em número de vagas)."

José Alberto Placca, coordenador da Demutran, sobre 
estacionamento em 45 graus no Centro

PA R A  PEN SA R
• "A glória é tanto mais tardia quanto 
mais duradoura há de ser, porque todo 
fruto delicioso amadurece lentamente" 

Arthur Schopenhauer
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E preciso pensar em alternativas
O jornal O ECO traz hoje reportagem 

que trata sobre a possibilidade de implan
tar o estacionamento em 45 graus nas 
ruas de Lençóis Paulista. Em locais que fo
ram preparados para receber esse dispo
sitivo, o trânsito flui de maneira mais co
erente - além de oferecer mais opções de 
estacionamento para quem precisa se lo

comover até aquela região. No entanto, 
aplicar essa solução para vias já  es
tabelecidas e, pior ainda, construídas 
e pensadas muitas décadas, é outra 

situação. Esse é o caso das ruas do 
Centro de Lençóis Paulista. Segundo 
estudo prévio do Demutran (Deper- 
tamento Municipal de Trânsito), as 
ruas do Centro não comportariam 

tal dispositivo. Dentre os motivos 
estão a largura das vias e o grande 
número de faixas amarelas e guias

rebaixadas na região. Apesar da negati
va, é preciso pensar em alternativas para 
aumentar a oferta de vagas nessa região. 
Aumentar a abrangência da área azul 
pode ser uma solução, além de melho
rar a eficiência do serviço. É verdade que 
muitos motoristas fogem do pagamento, 
mas muitos buscam e não encontram um 
legionário por perto. A ampliação do raio 
da área azul poderia aumentar a oferta de 
vagas rotativas, já que para fugir justa
mente do pagamento muitos motoristas 
que trabalham na região estacionam nas 
vias que cruzam a rua 15 de Novembro.

Mas o estacionamento em 45 graus 
não está plenamente descartado. Segun
do o Demutran, o dispositivo deve ser 
instalado na região da Prefeitura, local de 
grande fluxo de veículos e próximo ao Te
atro Municipal, local já planejado para isso.
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Premissas
Fernando Darcie é empresário
e publicitário.

P
ara qualquer planejamento ou ação 
pensada tomada por alguém ou al
gum grupo, são necessárias condi

ções básicas para o sucesso do que se 
deseja realizar. São as chamadas premis
sas: condições que devem ser assumidas 
como verdadeiras; sem que elas existam, 
por mais que um projeto seja bem plane
jado, ele não dará certo ou não terá o re
sultado desejado.

Um exemplo básico: para se pular em 
uma piscina, é necessário que ela esteja 
cheia de água. Qualquer imbecil se nega
ria a pular em uma piscina vazia ou com 
pouca água. E, caso pule, quebrar-se-ia 
inteiro. Ou morreria.

Em um projeto maior, há diversas pre
missas que devem ser tomadas como ver
dadeiras para a sua execução. Como, evi
dentemente, cada caso é um caso, deve se 
analisar cada situação com parcialidade e 
compreensivamente. Para a construção de 
uma ponte sobre um rio, para citar outro 
exemplo, várias premissas devem ser con
sideradas: a existência de solo adequado, 
qual tecnologia será adotada, o ofereci
mento de condições de trabalho por parte 
da construtora, et cetera, et cetera.

E acredito que a atual campanha para 
diminuição de acidentes de trânsito em 
Lençóis leve em conta uma premissa que 
não existe: a de que pessoas se sensibi
lizam com cartazes, cartilhas e adesivos. 
A campanha, com o lema "trânsito não é 
brincadeira", é muito bonita e bem elabo
rada. Mas, sozinha, tem a eficácia nula de

qualquer outro "favor" pedido à população 
e não atendido (não pisar na grama, não 
pichar muros, e por aí vai). O Código Bra
sileiro de Trânsito, inclusive, já preconiza 
tudo isso, mas, como os exemplos acima, 
"não pegou" por inteiro, e a barbárie con
tinua dominando ruas e estradas do Brasil.

Em termos práticos: quase ninguém 
que vê (mais um) outdoor pedindo para di
rigir com mais cuidado irá, de fato, parar de 
fazer maluquices no trânsito e dirigir como 
um anjo. É, portanto, necessário fazer valer 
o que a Lei diz. Fiscalização decente (e não 
com um radar móvel que só serve para en
cher bolsos), orientação ativa e, principal
mente, educação ao longo prazo (não só 
com campanhas pontuais quando a batata 
esquenta) são as únicas maneiras de se 
criar as premissas para ruas seguras.

O trânsito afeta a toda a população de um 
país, mas no Brasil a educação para o trân
sito virou uma indústria cara e inacessível 
a grande parte dos cidadãos. Além disso, o 
conteúdo dos cursos do CFC e as aulinhas em 
primeira e segunda marchas das autoescolas 
são breves (você demorou muito mais tem
po para aprender a andar do que para tirar 
carta, não foi?) e insuficientes para formar 
motoristas, ciclistas, pedestres e motociclis
tas conscientes. Não querendo comparar, 
mas já comparando: na maioria dos países do 
mundo desenvolvido, educação para o trân
sito é uma disciplina escolar obrigatória, com 
duração de pelo menos um semestre. E aqui?

Espero que o adesivo que minha mãe e 
mais um monte de gente colou no vidro do 
carro dela seja o início -  e não a única ação 
-  para a desativação da bomba relógio que 
se transformaram as ruas de nossa cidade.
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Buscai as coisas do alto
Marcos Aparecido de Toledo
é advogado, empresário e teólogo.

Este tema foi excepcionalmente tratado 
pelo saudoso Padre Léo em seu livro. 
No Evangelho de Mateus há uma cha

mada para cuidarmos melhor das coisas 
do Pai: "buscai, pois, em primeiro lugar, o 
seu reino e a sua justiça, e todas as coisas 
vos serão acrescentadas" (Mt. 6:33). Aliás, 
é um ensinamento e também um manda
mento do mestre Jesus para as nossas v i
das. Esse tema nos suscitou pensar numa 
história que diz o seguinte: "Um jovem da 
igreja perguntou ao professor da Escola 
Bíblia, que era proprietário de uma loja de 
calçados, outra de roupas, e uma rede de 
supermercados: Como arruma tempo para 
dar aulas na Escola da Igreja, sendo dono 
de muitos negócios? O professor respon
deu: Na verdade o meu único negócio é 
ser professor na Escola Bíblica, os outros 
são pequenos negócios que completam a 
minha vida". Essa resposta ensina várias 
lições, uma delas é que o maior e melhor 
negócio é colocar as coisas do alto em 
primeiro lugar, já que Deus prometeu que

as demais coisas serão automaticamente 
acrescentadas. O assunto leva à reflexão 
e questionamento. Qual tem sido nosso 
negócio nesse mundo? Simplesmente ga
nhar dinheiro? Conquistar poder? Alcançar 
notoriedade? Realizar os grandes sonhos? 
É claro que tudo isso é possível e faz parte 
da vida. Porém, isso nos leva a uma segun
da pergunta: E depois, o que acontecerá? 
Lutar por metas e objetivos ocupa a mente 
e ajuda a manter de pé as pessoas, o que 
muitos a denominam de terapia. De outro 
lado, não podemos esquecer que a vida é 
passageira e o seu tempo é determinado. 
Querendo ou não, logo estaremos face a 
face com o Justo Juiz. E quando isto acon
tecer o que apresentaremos a Ele? Nosso 
saldo bancário? Nossos títulos honoríficos? 
Um DVD com os melhores momentos v iv i
dos? É bom refletir, pois o Senhor apenas 
desejará receber de nós o testemunho de 
uma vida santa, coração puro e transfor
mado, indicando que JESUS é o único Se
nhor e Salvador. Naquele dia o que apre
sentaremos a Ele para merecer ouvir? 
"Vinde, benditos de meu Pai, pode entrar... 
sua morada está preparada".

Pita anuncia data para inaugurar Palácio de Vidro
A imponente sede administrativa da Câmara Municipal, mais conhecida por Palácio 

de Vidro, tem data para ser inaugurada. O convite assinado pelo presidente da Câmara, 
Humberto José Pita (PR), chegou ontem de manhã à redação da Terceira Coluna. Ocu
pado desde meados deste ano, o Palácio de Vidro será oficialmente inaugurado no dia 
25 deste mês, em cerimônia marcada para as ioh. Para quem se sentir convidado ao 
evento, o Palácio de Vidro fica no número 970 da rua Pedro Natálio Lorenzetti. É fácil de 
achar, de longe se avista o prédio alugado por Pita pela bagatela de R$ 11,5 mil mensais 
pelo prazo de 5 anos, um contrato de quase R$ 700 mil que o contribuinte paga.

Espelho

O convite com a assina
tura do presidente Pita para 
inauguração da sede admi
nistrativa da Câmara reforça 
a imagem imponente do Pa
lácio de Vidro

União?
Tipó fez questão de negar que haja um 

racha na Câmara. "O ECO tem que colocar 
uma notícia diferente. Tivemos uma reu
nião com momentos em que os ânimos 
se exaltaram, mas isso é extremamente 
salutar", defendeu. É unida a Câmara em 
que vereadores quase se engalfinham, 
em que nem todos são convidados para 
a inauguração da sede e em que a Comis
são de Ética tem muito trabalho?

Mais e mais
Tipó também criticou a atuação do 

deputado Pedro Tobias (PSDB). "Torço 
pela reeleição do Pedro Tobias, que le
vou cerca de 10 mil votos de Lençóis", 
ironizou. Desafeto declarado de Tipó, o 
tucano Manoel dos Santos Silva defen
deu Tobias e criticou o governo federal. 
"Quando o ministro Alexandre Padilha 
vier a Lençóis, vamos cobrar uma revi
são na tabela SUS", provocou.

Fala que ...
Diretor de Recursos Humanos da 

Prefeitura de Lençóis Paulista, o psicó
logo Marcos Norabele foi convocado 
pelos vereadores a prestar esclareci
mentos sobre as recentes respostas aos 
requerimentos e indicações da Câmara. 
A ideia partiu de Jonadabe José de Souza 
(Solidariedade) e foi avalizada de pronto 
pelo presidente Pita.

... eu escuto
Marcos Norabele será o terceiro 

nome de peso da Prefeitura de Lençóis 
Paulista a ser convocado e questiona
do pelos parlamentares. A primeira foi 
a diretora Administrativa Sílvia Gaspa- 
rotto. Depois, foi a vez do coordenador 
de Trânsito, José Alberto Placca. Ambos 
foram dar esclarecimentos à Câmara 
por convocação.

Cheguei primeiro
O convite para a inauguração do Pa

lácio de Vidro chegou ao O ECO antes 
de alguns vereadores saberem da de
cisão de Pita. Consultados pela Terceira 
Coluna, três parlamentares não haviam 
recebido o convite ontem e nem sa
biam que a data de inauguração estava 
definida. Depois tentam convencer que 
a Câmara está unida e é democrática.

Alta plumagem
Aos 25 anos, o PSDB regional co

memora a data em Bauru no sábado 
19. O convite anuncia que "o partido 
que mudou o Brasil" chama os filia
dos e os simpatizantes a celebrarem a 
data. A festa do PSDB acontece no tea
tro Edson Celulari, na rua Rubens Arru
da, 3-33, a partir das 9h30. Tucanos de 
primeira grandeza prometem presença 
no encontro.

Pingos nos is
Irritado com o que chama de perse

guição, o vereador Chico Naves (PSDB) 
estuda ir à Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar contra um ou mais verea
dores da Câmara lençoense. Segundo 
o tucano, há colegas de mandato que 
trabalham muito para prejudicar sua 
imagem pública e sua atuação política. 
Naves quer saber quem e por quê.

Amigos, amigos...
Na segunda-feira 14, o vereador 

Ailton Tipó Laurindo (PV) disse que vê 
com bons olhos o título de cidadã len- 
çoense à deputada Rita Passos (PSD), 
proposto por Nardeli da Silva (ex- 
-PSC). E rebateu a esta coluna: "não 
tem nenhuma disputa entre Nardeli 
e Tipó", dizendo ter grande amizade 
com a deputada e o marido Herculano 
Passos Júnior.

EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA-ME
DIRETOR RESPONSÁVEL: MOISÉS ROCHA

REGISTROS
CNPJ: 03.433.116/0001-02 - IE: 416.043.125.113 - ME 

Registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Lençóis Paulista 
no Livro sob n° 004. / O ECO é registrado conforme Lei de Imprensa, pelo decreto 

2322 de 20 de maio de 1940, com registro no DIP.

ENDEREÇOS
Rua Geraldo Pereira de Barros, 948, Centro, 

Lençóis Paulista, SP, CEP: 18680-020 
FONE/FAX: Telefone: (14) 3269-3311 

SITE: www.jornaloeco.com.br

DIRETOR RESPONSÁVEL
Moisés Rocha

EDITOR-CHEFE
V ito r  G o d in h o  - M T b  55.736

REDAÇÃO
o e c o @ jo m a lo e c o .c o m .b r

COMERCIAL
co m e rc ia l@ jo rn a lo e co .c o m .b r

ARTE
a rte @ jo rn a lo e c o .c o m .b r

FUNDADO EM 6 DE FEVEREIRO DE 1938 POR ALEXANDRE CHITTO

CIRCULAÇÃO REGIONAL - Agudos, Areiópolis, Barra Bonita, Borebi, Igaraçu do Tietê, Lençóis Paulista, Macatuba e Pederneiras 

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal 

IMPRESSÃO: JS  Produções Gráficas Ltda. Bauru/SP - CNPJ 04.512.019/0001-78.

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


O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2013 .

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo da Aliança dos Médicos e Demais 
Profissionais da Área da Saúde de Lençóis Paulista 

- Alcred de Lençóis Paulista -  Em  liquidação 
CNPJ: 01.464.605/0001-04 -  Inscr. Est.: Isenta 

Rua Piedade, 183 -  Centro -  CEP 18680-050 -  Lençóis Paulista -  SP 
E-mail: alcredlpta@ lDnet.com .br -  Fone/Fax: (14) 2363-6012

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DA ALIANÇA DOS MÉDICOS E DEMAIS 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE DE LENÇÓIS PAULISTA -  ALCRED DE LENÇÓIS 
PAULISTA -  EM LIQUIDAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Líquidante da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo da Aliança dos Médicos e Demais 
Profissionais da Área da Saúde de Lençóis Paulista -  Alcred de Lençóis Paulista -  Em 
liquidação, convoca os 145 (cento e quarenta e cinco) associados e demais credores e 
devedores desta sociedade cooperativa, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no próximo dia 28 de outubro de 2013 no auditório 
localizado na sede da Unimed de Lençóis Paulista, em Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, 
na rua Manoel Amâncio n” 65, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua 

} no mesmo locai cumprindo o que determina o estatuto social: 1) ás 18:00 
i convocação, com a presença de dois terços dos associados em condições 

de votar; 2) às 19:00 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos 
associados em condições de votar, caso não tenha havido quorum para instalação em primeira 
convocação; 3) às 20:CX) horas, em terceira convocação, com a presença de no mínimo 10 
(dez) associados em condições de votar, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas da venda do imóvel objeto da matrícula no. 8981 e do até aqui 
processado na liquidação extrajudicial voluntária

2. Forma de devolução parcial de saldos aplicados na proporção dos créditos que ftcar 
apurada no quadro geral de credores definitivos e outras considerações sobre o assunto

3. Pagamento e cobrança das perdas
4. Processos judiciais
5. Reserva de recursos
6. Outros Assuntos

Lençóis Paulista, 15 de outubro de 2013.

h s É  MANOEL GONÇALVES DE ABREU 
LÍQUIDANTE

OBSERVAÇÕES:
• O ingresso, na AGE, será restrito ao associado pessoa física e ao representante legal de 

associado pessoa jurídica.
• O representante legal de associado pessoa jurídica deverá comparecer à AGE, munido de 

documento que comprove esta representação.
• Ficam os credores avisados que terão prazo de vinte (20) dias a contar desta publicação para 

declararem os respectivos créditos, dispensados desta formalidade os credores por depósitos 
ou por letras de câmbio de aceite da instituição financeira liquidanda.

Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista

CAMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Publicação de Ato Oficial

COMUNICADO

A Câmara Municipal de Lençóis Paulista, COMUNICA a todos 
os interessados que realizará no dia 21 de Outubro de 2013, às 
18h30min, na Câmara Municipal de Lençóis Paulista, localizada à 
Praça das Palmeiras n.° 55, Centro, Lençóis Paulista, AUDIÊNCIA 
PÚBLICA para apresentação e debate aberto ao público do Projeto 
de Lei n.° 4.900/2013, que “Estima a receita e fixa a despesa do 
município para o exercício de 2014.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 15 de outubro de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA 
Presidente

JOSÉ APARECIDO SANTANA
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de outubro de 2013. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 70,91.

SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA, nos termos 
estatutários convoca seus associados para reunirem-se em assembléia geral 
extraordinária, a realizar-se no dia 22 de outubro de 2.013, às 8:00 (oito) 
horas, na sede deste Sindicato Rural, à rua Cel. Joaquim Gabriel, n°35, nesta 
cidade de Lençóis Paulista, a fim de discutirem e votarem a seguinte Ordem 
do Dia: a)- Leitura Discussão e Votação da Ata da Assembléia anterior; 
b)- Ratificação da Convenção Coletiva de Trabalho formalizada entre este 
Sindicato Rural e os Sindicatos profissionais rurais, válida para o Setor 
da Cultura Diversificada; c)- Concessão de outorga de poderes à Diretoria 
deste Sindicato para assinatura das referidas Convenções. Não havendo 
número legal de associados presentes para a realização da assembléia em 
primeira convocação, fica determinada a segunda para às 10:00 (dez) horas 
do mesmo dia e no mesmo local.

Lençóis Paulista, 15 de outubro de 2.013

Ermenegildo Luiz Coneglian 
PRESIDENTE

JARDIM GRAJÁU, vem notificar as pessoas abaixo relacionadas, 
que no prazo de 30 dias serão rescindidos os Contratos de Promessa 
de Compra e Venda de lotes de terra situado nesta cidade de Lençóis 
Paulista/SP.

Quadra e Lote Contrato Nome

L/15
Aditivo

ao
contarto

46

Rosmar Alexandrre da 
Silveira

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, em, cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do 
artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Lei 4527 de 16.10.2013....... Desafeta área pública pertencente ao Município, localizada no lotea-
mento denominado Jardim Grajaú, para fins de construção de creche.

Lei 4528 de 16.10.2013.......Autoriza abrir crédito especial para execução do Programa Labora
tório Regional de Prótese Dentária.

Lei 4529 de 16.10.2013.......Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a
2017 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2014.

Decreto 350 de 9.10.2013.......Dispõe sobre a suplementação de verbas do orçamento vigente no
valor de R$ 22.928,95.

Decreto 353 de 10.10.2013.......Dispõe sobre a suplementação de verbas do orçamento vigente
no valor de R$ 22.100,00.

Decreto 354 de 10.10.2013....... Altera Decreto Executivo n.° 113, de 8.05.2007.
Decreto 355 de 11.10.2013....... Dispõe sobre a suplementação de verbas do orçamento vigente

no valor de R$ 63.400,00.
Decreto 356 de 11.10.2013.......Dispõe sobre a homologação da Resolução n.° 05, de 10.10.2013,

expedida pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Lençóis Paulista.
Decreto 357 de 11.10.2013....... Dispõe sobre a suplementação de verbas do orçamento vigente

no valor de R$ 120.000,00.
Decreto 358 de 11.10.2013....... Dispõe sobre a suplementação de verbas do orçamento vigente

no valor de R$ 102.527,37.
Decreto 359 de 16.10.2013.......Abre, nos termos da Lei Municipal n.° 4.528, de 16.10.2013, cré

dito especial no valor de R$ 36.000,00, para execução do Programa Laboratório Regional de Prótese 
Dentária.

Portaria 1331 de 14.10.2013.......... Designa Lucas Cardoso Mariano para exercer a função de
Coordenador de Cadastro Físico e Imobiliário no período de 16 a 25.10.2013.

Portaria 1332 de 14.10.2013.......... Designa gestor e responsável técnico para acompanhamento
e fiscalização do convênio a ser celebrado com a Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvi
mento Regional.

Portaria 1333 de 16.10.2013.......... Designa Miguel Afonso Pelegrin responsável pelo expediente
da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente, no período de 29.10.2013 a 27.11.2013.

Portaria 1334 de 16.10.2013.......... Nomeia Jacira Mariana Santos para a função temporária de
Professor de Ensino Fundamental I.

Lençóis Paulista, 16 de outubro de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 
PARA CIPA 2014

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 
com CNPJ n° 46.200.846/0001-76, com ramo de 
atividade em Administração Pública em Geral, 
CNAE n° 75.11-6, situada à Praça das Palmeiras 
n° 55 -  Centro, Lençóis Paulista -  SP, CEP 18.682
900, fone (0xx14) 3269-7000, com 2119 (dois 
mil cento e dezenove) servidores considerando 
item 5.38 da Norma Regulamentadora n° 05, 
aprovada pela Portaria n° 3.214, de 08 de junho 
de 1.978, baixada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego -  MTE e alterada pela Portaria n° 08, 
de 23 de Fevereiro de 1.999 da Secretaria de 
Segurança e Saúde do Trabalho -  SSST; convoca 
seus servidores interessados a participarem da 
eleição para a escolha de seus representantes na 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -  
CIPA, gestão 2.014, com mandato de 1 (um) ano, 
que se realizará no dia 03 de Dezembro de 2013.

Lençóis Paulista, 16 de Outubro de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI 
LORENZETTI 

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS 
PAULISTA

Aviso de Licitação — Pregão n° 136/2013 — 
Processo n° 244/2013

Objeto: Registro de preços serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de instrumentos musicais. 
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas 
e sessão de lances: 30 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, 16 de outubro de 
2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor 
de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital n.°: 003/13
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Sub-Área 4B
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 862, 
Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 18 de outubro de 2013.
Horário: 14h30

01 -  Maria Alice Lopes

Lençóis Paulista, 10 de outubro de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital n.°: 001/2013
Cargo: Agente Comunitário de Saúde -  Sub-Área 4A 
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 
862, Centro, Lençóis Pta. - SP 
Data: 18 de outubro de 2013.
Horário: 14h30

01 -  Franciele Beatriz dos Santos Oliveira 

Lençóis Paulista, 10 de outubro de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de outubro de 2013. Na página A3. Valor da publicação R$ 261,84.

NEXUS PARTICIPAÇÕES LTDA que através de alteração do contrato 
social mudou a razão social para NDI DESENVOLVIMENTO IMOBI- 
LIARIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob n° 003.456.005/0001-11, vem notificar as pessoas abaixo relaciona
das, que no prazo de 30 dias serão rescindidos os Contratos de Promes
sa de Compra e Venda de lotes de terra no JARDIM GRAJAÚ situado 
em Lençóis Paulista/SP.

Quadra e Lote CTR Nome

B/33 105 I. E. P. C. da P.

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
EM RETIFICAÇÃO A PUBLICAÇÃO NOS DIAS 29/08/2013 PAG. A6, 
31/08/2013 PAG A8 E 03/09/2013 PAG. A5 DO JORNAL “O ECO” DE 
LENÇÓIS PAULISTA/SP, SILVIO VALENTIM DE BARROS-ME inscrita 
no CNPJ n° 06.157.951/0001-55 e I.E. 428.062.333.110 com sede na 
Avenida Brasil n° 768, Jardim Santa Rita, Macatuba/SP, CEP 17.290-000, 
comunica o extravio dos talões de notas fiscais de venda consumidor modelo 
2 série “D-1” do n° 001 a 050 utilizados e do ° 051 a 500, totalmente em 
branco 2 (duas) vias

AUTO POSTO PERIMETRAL DE LENÇÓIS LTDA., torna público que 
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 7004831, 
para o comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, sito à Avenida 
Prefeito Jacomo Nicolau Paccola, N°466, Parque Residencial Rondon, 
CEP: 18685-099, em Lençóis Paulista/SP.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

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

AVISO DE LICITAÇÃO -  Tomada de Preços n° 001/2013 
Processo n° 003/2013

Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviços de consultoria 
financeira do IPREM -  Tipo: técnica e menor preço -  Encerramento 18 de 
novembro de 2013 às 10:00 horas -  Cadastramento: poderá ser feito até às 
16:00 horas do dia 12 de novembro de 2013 -  O edital poderá ser solicitado 
através do e-mail: iprem@lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Rua 
Carlos Trecenti n° 105, centro, Lençóis Paulista, São Paulo, Fone: (14) 
3264.8700, Fax: (14) 3264.8700. Lençóis Paulista, 17 de outubro de 2013. 
ANTONIO MARCOS MARTINS -  Diretor Executivo do IPREM.
Lençóis Paulista, 17 de Outubro de 2013.

ANTONIO MARCOS MARTINS 
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de outubro de 2013. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 45,52.

CLASSIECO
Ao lado da comunidade

É fácil! É grátis!
^  A

T l ,

Nome:

Cidade:

Texto do classificado:

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

A promoção não é válida para pessoa jurídica.

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

Fone

mailto:alcredlpta@lDnet.com.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
mailto:iprem@lencoispaulista.sp.gov.br
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ALTA VELOCIDADE
Alemães criam WI-FI com velocidade de 100 GB por 
segundo. O sistema, por exemplo, é 100 vezes mais 
rápido do que o Google Fiber (que utiliza fibra ótica)

I Amazon e HTC
£

I desenvolvem smartphone, 
I diz "Financial Times"

A Amazon.com está desenvolvendo 
smartphones com a taiwanesa HTC, colo
cando a empresa numa posição para com
petir com Apple e Google, publicou o "Fi
nancial Times". Um dispositivo já está em 
estágio avançado de desenvolvimento, 
informou o jornal, citando uma fonte. No 
entanto, outra fonte disse que a Amazon 
pode decidir não lançá-lo, de acordo com 
o jornal. O dispositivo poderia ser lançado 
em 2014, se a Amazon decidir prosseguir 
com 0 projeto, disse 0 jornal. Amazon e 
HTC não puderam ser imediatamente con
tatadas para comentar 0 assunto. Especu
lações de que a Amazon vai lançar seus 

próprios dispositivos móveis têm sido 
feitas há anos. Em 2011, 0 Citigroup 
afirmou que a Amazon lançaria um 
smartphone em 2012 por meio de 

" uma parceria com a fabricante de pro
dutos eletrônicos terceirizada Foxconn 

International. Se a Amazon se voltar para 
a Ásia para lançar um smartphone, esta
rá seguindo 0 exemplo do Google, que se 
aliou á Asus, á LG e á Samsung para lançar 
aparelhos Nexus.

Política
FnT m d i v u l g a ç ã o

RIGOR
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, comentou ontem as 
denúncias de que um ex-diretor da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos teria recebido 800 mil euros em propina no caso 
Alstom. “Seja funcionário ou ex-funcionário, haverá tolerância zero", 
disse o governador tucano.

PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Vereadores querem programas na grade escolar

Cagarete e Emerson Coneglian apresentaram projeto de conscientização e prevenção ao bullying

Angelo Neto
FMTM: m á r c i o  MOREIRA/M ECM

Os vereadores André Pac- 
cola Sasso, o Cagarete, 
e Emerson André Carrit 

Coneglian (ambos do PSDB) 
demonstraram que estão preo
cupados com a prevenção nas 
escolas municipais de Lençóis 
Paulista. Eles são autores de 
dois projetos de lei que foram 
apresentados na sessão da 
segunda-feira 14 e devem ser 
votados nas próximas semanas.

O primeiro projeto cria o 
Programa de Prevenção ao Dia
betes, Colesterol e Anemia In
fantil na Rede Municipal de En
sino (Educação Infantil e Ensino 
Fundamental) com o objetivo de 
obter o diagnóstico precoce. Os 
exames serão feitos anualmen
te, de preferência no primeiro 
mês letivo. Caso o aluno seja 
diagnosticado com uma das do
enças, o caso deverá ser enca
minhado à Diretoria de Saúde e 
terá merenda especial para cada 
tipo de problema, sempre com 
orientação nutricional.

Cagarete quer que a lei seja 
incluída nas escolas o quanto 
antes. "Nossa sugestão é que 
tenha uma interação entre as 
diretorias de Saúde, Educação 
e Esporte para que o trabalho 
seja feito de maneira ampla, 
com acompanhamento nas mo-

PREVENÇÃO -  Cagarete e Emerson querem prevenção de doenças e ao bullying nas escolas municipais

dalidades esportivas também. 
É sempre importante constatar 
a doença de forma prematura 
através de coleta de sangue, se 
necessário, e depois tentar con
trolar através, por exemplo, de 
um acompanhamento nutricio
nal", defende.

O segundo projeto de lei in
clui medidas de conscientização, 
prevenção e combate ao bullying 
escolar nos programas elabo
rados pelas escolas públicas 
de Educação Básica (Educação 
Infantil, Educação Fundamen
tal e Ensino Médio) de Lençóis 
Paulista. A ideia é promover, 
em harmonia com uma lei de

2011 já existente - de autoria de 
Gumercindo Ticianelli Júnior 
(DEM) - ações como palestras, 
debates, distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos e 
professores, entre outras ações.

"Já existe uma lei sobre isso, 
mas o que queremos é que este 
tema seja trabalhado cada vez 
mais dentro das escolas e evitar 
muitos traumas da criança no 
decorrer da vida. As crianças 
que sofrem bullying podem 
guardar aquilo e refletir nega
tivamente na autoestima. Isso 
traz consequências graves na 
aprendizagem e nas oportunida
des de vida e de uma realização

profissional ou até no âmbito 
familiar", lembrou Emerson 
Coneglian.

Para ambos os vereadores, 
os projetos preventivos devem 
ser mais bem explorados. "O 
ditado já diz. É melhor prevenir 
do que remediar. Devemos tra
balhar primeiramente com as 
crianças que têm mais facilida
de de agrupamento nas escolas, 
sem contar que iremos acom
panhar por um longo período", 
completou Cagarete.

As matérias estão nas co
missões da Câmara Municipal e 
devem ser apreciadas nas próxi
mas sessões.

E O GOVERNO DO ESTADO TRABALHANDO SERIO NAS ESTRADAS PAULISTAS.
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Cotidiano NOVA LENÇÓIS
Acontece no próximo dia 17 de novembro, a eleição que irá 
escolher a nova diretoria da Associação de Moradores da 
Nova Lençóis e Nações. A votação ocorrerá das 8h às 16h, 
na rua das Araras, 470. Os interessados em votar devem 
comparecer com CPF, RG e comprovante de endereço.

TRANSITO

Demutran descarta vagas em 45 graus no Centro

Sentido de direção nas ruas São Paulo e Manoel Amâncio, no Centro, muda a partir de hoje

Carlos Alberto Duarte

O Demutran (Departamen
to Municipal de Trânsito) 
de Lençóis Paulista estu

da implantar estacionamentos 
de veículos em 45 graus em 
trechos das ruas Dr. Antonio 
Tedesco e Coronel Joaquim 
Anselmo Martins, mas longe 
do Centro comercial. A mu
dança em estudo identifica as 
proximidades da escola Virgí
lio Capoani e do futuro Teatro 
Municipal como possibilidade 
para receber o novo modelo de 
estacionamento.

Os dados levantados pelo 
Demutran foram divulgados 
ontem pelo coordenador de 
Trânsito, Alberto Placca. Du
rante a entrevista ao jornal O 
ECO, ele afirmou que as ruas 
do Centro da cidade não com
portam o estacionamento de ve
ículos em 45 graus por causa da 
largura das vias, consideradas 
muito estreitas para esse tipo 
de intervenção.

Placca afirmou que, de 
acordo com levantamento pre
liminar, não foi diagnosticado 
que, com essa modalidade de 
estacionamento alternativa, 
surjam mais vagas no dispu
tado quadrilátero que forma o 
centro comercial. "Isso porque, 
nos casos de guias rebaixadas,

FOTO: MÁRCIO MOREIRA /O  ECO

MUDANÇA -  Prefeitura alterou trânsito na rua São Paulo; via tem mão única

perdemos duas vagas. Da qua
se ela por elas (em número de 
vagas)”, avaliou.

Alberto Placca disse que não 
tem os dados conclusivos sobre 
a alteração no semáforo da ave
nida 25 de Janeiro, que passou a 
ser de três tempos, com possibi
lidade de conversão à esquerda 
na rua Coronel Joaquim Ansel
mo Martins. Ele adiantou que a 
mudança deu maior fluidez ao 
tráfego pela avenida.

MUDANÇAS A PARTIR 
DE HOJE

O coordenador de Trânsi
to falou sobre as mudanças de 
mão de direção que ocorrem a 
partir de hoje nas ruas São Pau
lo, paralela ao Hospital Nossa 
Senhora da Piedade, e Manoel 
Amâncio, paralela ao CMU 
(Centro Médico Unimed). A rua 
São Paulo passa a ser mão única 
sentido avenida 25 de Janeiro/ 
avenida Ubirama. Já a rua Ma-

noel Amâncio, a partir de hoje, 
tem sentido contrário (avenida 
Ubirama/avenida 25 de Janei
ro). Nas duas vias, segundo Al
berto Placca, o estacionamento 
será permitido em ambos os 
lados das ruas. "Naquele ponto 
da cidade também há escassez 
de vagas”, explicou, ao revelar 
que a mudança ocorre a partir 
de hoje por conta da diminui
ção do trânsito de veículos após 
o dia 15 de cada mês.

AGUDOS

Acira lança campanha 
Kom Praki no Natal

Lojistas acreditam em aumento de 4,7% 
nas vendas em relação ao ano passado

Welinton Barrros

A Acira (Associação 
Comercial de Agu
dos) lançou oficial

mente, na segunda-feira 14, 
a campanha "Kom Praki no 
Natal”, em parceria com 
a Prefeitura Municipal de 
Agudos e o comércio local. 
Diversos comerciantes se 
encontraram na sede da en
tidade para o lançamento da 
promoção. O evento contou 
com a presença do prefeito 
Everton Octaviani (PMDB) 
e diversas outras autorida
des do município.

Em dezembro, o comér
cio de Agudos irá sortear 
um carro zero quilômetro, 
cinco motos e outros prê
mios. Lojistas já estão en
tregando aos seus clientes 
os cupons para a partici
pação no sorteio. A promo
ção chama a atenção pela 
qualidade dos prêmios e 
pretende atrair não só con
sumidores de Agudos, mas 
de toda região.

A expectativa dos lojis
tas é que ocorra um aumen-

to de 4,7% nas vendas, em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado.

O sorteio do Gol e das 
cinco motos zero quilôme
tro acontece no dia 27 de 
dezembro, na Praça Tira- 
dentes. Segundo o presi
dente da associação, Viní
cius Carvalho Lima, após 
registrar baixos índices de 
vendas, os lojistas esperam 
um comércio mais quente 
no final do ano.

"Houve uma retração 
no comércio nos últimos 
meses, isso é perceptível 
para todos que estão en
gajados nessa área. Existe 
agora uma projeção de 
uma crescente, um aumen
to nas vendas em função 
do final do ano. A promo
ção alavanca as vendas do 
comércio e a expectativa e 
de chegar próximo a 4,7% 
de aumento nas vendas 
comparado ao ano passa
do”, disse.

Mais de 1,5 milhão de 
cupons serão distribuídos 
para que os lojistas distri
buam a seus clientes.
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Dia do Médico 18 DE OUTUBRO
O Dia do Médico foi escolhido por ser a 
data consagrada a Lucas, um dos mais 
intelectuais discípulos de Cristo. A tradição 
de ter Lucas como o patrono dos médicos 
se iniciou por volta do século XV.

AVANÇOS E DESAFIOS

'Temos muito a comemorar no Dia
do Médico', diz presidente da APM
■\

Às vésperas do Dia do Médico, Gilberto Rondinelli 
analisa os avanços e desafios da classe

FOTO: PRISCILA PEGATIN /  O ECO

Priscila Pegatin

Amanhã é o Dia do Mé
dico. A data merece 
ser lembrada por se 

tratar de um profissional es
sencial para boa qualidade 
de vida - e de saúde - de 
toda população. Para o neu
rologista Gilberto Rondinelli, 
presidente da regional Len
çóis Paulista da APM (Asso
ciação Paulista de Medicina), 
há muito que comemorar 
nesta data. "A eficácia dos 
cuidados com a saúde, que 
obviamente incluem a evo
lução dos cuidados médicos, 
se traduz principalmente na 
diminuição da mortalidade 
infantil e no aumento da ex
pectativa de vida, que cres
ceu quase 12 anos nas últi
mas três décadas", explica. 
Por isso, O ECO traz hoje um 
guia especial para homenage
ar esses profissionais que de
dicam grande parte da vida 
para cuidar do outro.

Entre os avanços da me
dicina, Rondinelli ressalta a 
tecnologia e a mudança de 
comportamento entre profis
sional e paciente. "É a respon

sabilidade de conhecer essas 
novas tecnologias e utilizá-las 
de maneira apropriada e ra
cional, sempre objetivando 
o melhor cuidado do pacien
te", diz. "A relação médico- 
-paciente deriva basicamente 
do maior conhecimento que 
as pessoas têm das doenças e 
da expectativa que se cria em 
relação aos seus tratamentos. 
Sobre este particular, nunca 
o contato médico-paciente foi 
tão necessário, para esclare
cer as dúvidas e evitar falsas 
expectativas, quase sempre 
oriundas de informações par
ciais ou distorcidas da reali
dade", avalia.

Apesar das comemora
ções, Rondinelli ressalta que 
existem grandes desafios para 
o futuro. "Penso que o maior 
que temos é o de levar a toda 
população os novos recursos 
e tratamentos, muitas vezes 
caros e inacessíveis a grande 
parte da população", avalia. 
"O SUS é uma instituição 
que tem um grande programa 
e uma grande missão, de dar 
o atendimento igualitário a 
todos, entretanto não tem o 
financiamento que permita

AVANÇOS NA 
PROFISSÃO
- A  queda da 
mortalidade infantil 
e o aumento da 
expectativa de vida, 
para Rondinelli, são 
fatos relevantes que 
a classe médica tem 
que comemorar

fazer isto de maneira efetiva".
Para o presidente da APM, 

o trabalho do médico e a falta 
de recursos são assuntos que 
não devem ser comparados. 
"Importante esclarecer que 
o médico não é, nem poderia 
ser, o responsável pela ca
rência de serviços da saúde 
em geral em qualquer lugar 
do país, uma vez que isso é 
competência das instituições 
governamentais, em suas di
versas esferas", finaliza.
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Dia do Médico SER MÉDICO
O médico é um dos mais importantes profissionais presentes 
em nossa sociedade. Sua função está ligada à manutenção e 
restauração da saúde utilizando o saber específico, técnicas e 
abordagens que lhe permitem promover a saúde e o bem-estar 
físico, mental e social dos indivíduos.

RAIO-X LENÇOENSE

Para cada 812 lençoenses, um médico está à disposição
Profissionais são representados pela Associação de Médicos, que atua na defesa de boas práticas e formulação de políticas para o serviço

Priscila Pegatin
FO TO : M ÁRC IO  M OR EIRA /O  ECO

O número de profissionais 
que atuam na medicina 
em Lençóis Paulista varia 

entre 75 a 80 médicos, segun
do o presidente da regional da 
APM (Associação Paulista de 
Medicina) no município e neu
rologista Gilberto Rondinelli. 
Considerando a estimativa po
pulacional de 2013 do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística), de que Lençóis 
Paulista tem 65.026 habitantes, 
podemos dizer que existe um 
médico para aproximadamente 
812 pessoas. "A proporção de 
médico/habitante varia um pou
co segundo a fonte consultada, 
sendo conceito pouco eficaz 
para esta determinação. Muitos 
sustentam que um para mil é 
uma boa referência e, desta for
ma, estamos superando a meta", 
avalia o presidente da APM. 
"Não podemos esquecer que a 
proximidade com hospitais de 
maior porte nas cidades vizi
nhas, como Botucatu, Bauru e 
Jaú, que atendem aos casos de 
maior complexidade, acabam 
sendo incorporados na rotina de 
atendimento, embora não sejam 
computados naquela relação."

Mas, apesar do número, 
Rondinelli acredita que ainda 
exista espaço para algumas es
pecialidades. "Muitas vezes, os

atrativos estão aquém da expec
tativa e a vinda acaba sendo 
postergada", analisa.

Para representar essa clas
se significativa no município, 
existe a APM, uma entidade 
sem fins lucrativos que repre
senta os médicos do Estado de 
São Paulo na Capital e Interior.

Lençóis Paulista tem uma das 
80 regionais distribuídas pelo 
Estado e, apesar de existir há 
anos, só em junho ela ganhou 
uma sede física, na rua Pedro 
Natálio Lorenzetti, 486.

"A importância desta regio
nal é a de manter os objetivos 
da APM vivos em nossa comu

nidade, quais sejam: a defesa da 
boa prática médica, inclusive 
atuando na participação de for
mulação de políticas públicas 
de Saúde", explica Rondinelli. 
"Recentemente, realizamos uma 
reunião do grupo de pediatras, a 
Diretoria de Saúde, com o doutor 
Márcio Santarém, e o administra

dor do Hospital Nossa Senhora 
da Piedade, Juliano Botero, para 
definir organização e investimen
tos futuros naquela área".

Outros objetivos da APM 
incluem estimular a educação 
continuada dos associados, 
através de divulgação de con
gressos, reuniões clínicas e au-

ASSOCIAÇÃO
-  Sede criada 
em junho deste 
ano e entre as 
responsabilidades 
está em defesa da 
boa prática médica

Conhecendo 
a APM

A  diretoria é constituída 
por um grupo de 15 
médicos, sendo eleita 
por voto dos sócios da 
APM.
Presidente: Gilberto 
Rondinelli
Vice-presidente: Sérgio 
Marum
Vice-presidente: Carlos 
Augusto Sottano 
Secretário: Orlando 
Credídio

las de temas de interesse geral, 
a união da classe com outros 
segmentos da sociedade civil or
ganizada, públicas ou privadas, 
nacionais ou internacionais. 
"Além de incentivar o convívio 
social, cultural e esportivo no 
meio médico", conclui Rondi- 
nelli sobre a Associação.
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9Você sabia que a Unimed Lençóis Paulista ficou entre as ^  melhores operadoras
de plano de saúde do Brasil, incluindo AMIL, Golden Croos e outras.

2E de todas as Unimeds do Brasil ficou entre as ^  melhores pontuadas, 
juntamente com a Unimed de Pato de Minas - Minas Gerais.

Portanto no Estado de São Paulo
somos a 1̂  em satisfação.

Tudo isso seguramente se deve ao bom trabalho de todos
nossos Médicos e de nossos colaboradores.

18 de 
outubro
Diádo

Uma homenagem da Unimed a todos os médicos, 
que dedicam a sua vida a cuidar de pessoas.
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Polícia PREJUÍZO
Um caixa eletrônico foi arrombado e cerca de R$ 200 mil 
em dinheiro foram furtados em Botucatu. O fato ocorreu no 
dia 7 deste mês, mas só foi descoberto nesta terça-feira, 15. 
O alvo foi um terminal bancário localizado na avenida Dom 
Lúcio esquina com a rua Prudente de Moraes, Centro.

SAO MANUEL

Morador de Lençóis 
é baleado em 
tentativa de roubo
Policial civil trocou tiro com suspeitos e dois continuam 
foragidos; dos quatro, três têm passagens pela polícia

Carlos Alberto Duarte

D ois jovens foram pre
sos na noite de terça
-feira 15, acusados 

de tentativa de roubo a um 
posto de combustíveis loca
lizado no quilômetro 281 da 
rodovia Marechal Rondon 
(SP-300), em São Manuel. 
Um deles foi baleado dois 
que aguardavam do lado de 
fora conseguiram fugir em 
um Fox de cor prata. Os 
suspeitos chegaram ao posto 
por volta das 21h. Dois fi
caram no veículo para dar 
cobertura e os outros dois, 
J.A.P., 18 anos, e R.M.B., 
24, entraram na loja de con
veniência e renderam quatro 
funcionários. A dupla estava 
encapuzada e, um deles, ar
mado com pistola.

Um policial civil abaste
cia o seu carro, percebeu a 
movimentação e se dirigiu 
até o caixa. Ao confirmar 
que se tratava de um roubo, 
ele deu voz de prisão aos 
criminosos, mas o jovem de 
18 anos reagiu e apontou a 
arma contra o policial, que 
sacou sua pistola calibre 40 
e atirou contra ele.

O projétil atravessou as 
duas pernas do rapaz e se 
alojou em uma das pare
des do estabelecimento. Os 
dois que esperavam do lado 
fugiram e estão sendo pro
curados pela polícia. Foram 
apreendidos R$ 7.422 em

dinheiro com a dupla.
Equipes da Polícia Mi

litar de São Manuel e do 
resgate do Serviço de Aten
dimento Móvel de Urgência 
foram acionadas para aten
der à ocorrência. J.A.P. foi 
socorrido ao Hospital das 
Clínicas de Botucatu, medi
cado e liberado para prestar 
depoimento. Ele não corre 
risco de morte. Os dois sus
peitos presos residem em 
Lençóis Paulista e estão à 
disposição da Justiça.

DILIGÊNCIAS
Equipe da Força Táti

ca da Polícia M ilitar de 
Lençóis Paulista foi a ler
tada sobre o crim e e fez 
diligências nas residências 
dos suspeitos, m as eles 
não foram  localizados. De 
acordo com  o sargento Lu
cas, dos quatro acusados 
de p artic ip ar da tentativa 
de roubo, três têm antece
dentes crim inais.

Dos dois que estão fora
gidos, um deixou a prisão 
há dois meses e o outro há 
cerca de um ano. O jovem 
baleado teria sido demitido 
recentemente de uma em
presa de Lençóis Paulista. O 
jovem de 24 anos, segundo 
o sargento, não tinha passa
gem na polícia.

Há 15 dias, moradores 
de Lençóis Paulista teriam 
praticado em sequência rou
bos em postos de combus-

tíveis de Macatuba, Peder
neiras e Jaú. A Polícia Civil 
investiga os suspeitos de 
alugarem um Fiat Palio por 
R$ 60 e usá-lo para cometer 
os crimes. O delegado Luiz 
Cláudio Massa, e o sargento 
Lucas, que comanda equipe 
da Força Tática da Polícia 
Militar, confirmam que os 
ladrões de Lençóis Paulista 
estão migrando para cida
des da região, em função do 
'aperto' das autoridades de 
Lençóis Paulista.

MACATUBA

Polícia Civil registra roubo 
a padaria e tentativa de 
roubo a loja de calçados
Nos dois casos, os acusados fugiram de moto em 
alta velocidade em direção a Lençóis Paulista; dupla 
que roubou padaria foi detida no Jardim Primavera

Welinton Barros

Na tarde de ontem, a 
Polícia Civil de Ma
catuba registrou um 

roubo e uma tentativa de 
roubo ao comércio da cida
de. O roubo aconteceu por 
volta das 13h, em uma pada
ria. Os ladrões entraram no 
estabelecimento e ameaça
ram a atendente. Os dois re
colheram o dinheiro do caixa 
e fugiram em uma moto em 
direção a Lençóis Paulista. A 
Polícia Militar, com o apoio

da Polícia Civil, realizou 
patrulhamento pela rodovia 
Osni Mateus (SP0-261), mas 
não localizou os bandidos.

Ao chegar a Lençóis, a 
polícia encontrou a moto em 
um matagal próximo à rodo
via Marechal Rondon (SP- 
300). Dois suspeitos foram 
localizados no Jardim Pri
mavera. Eles são moradores 
de Lençóis Paulista e foram 
encaminhados à Delegacia de 
Polícia, onde o delegado de 
plantão ratificou a prisão em 
flagrante por roubo. A dupla

permanece à disposição da 
justiça.

Ainda na tarde de on
tem, outros dois homens em 
uma motocicleta tentaram 
furtar uma loja de calçados 
no centro de Macatuba. Os 
ladrões, que segundo a polí
cia também são de Lençóis 
Paulista, não roubaram nada 
do estabelecimento. A dupla 
fugiu em direção a Lençóis e 
também abandonou a moto 
às margens da rodovia Ma
rechal Rondon. O caso está 
sendo investigado.

^116 UPAs 24 horas e 470 Unidades 
Básicas de Saúde em construção.

^ Mais médicos para atender à população do 
interior e da periferia de grandes cidades.

^ Obras de saneamento na Baixada Santista e em 
Guarulhos e de urbanização em Paraisópolis, 
Heliópolis e nas comunidades próximas ■ 
às represas Billings e Guarapiranga.

São ações assim que fazem de São Paulo 
um lugar cada vez melhor para se viver.

G O V E R N O  F E D E R A L

BX^SiL
P A l S  R I C O  É  P A l S  S E M  P O B R E Z A

brasil.gov.br^  .
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Saúde

SAUDE BUCAL

Lençóis recebe R$ 36 mil 
para próteses dentárias
Diretoria de Saúde diz que repasse atende à demanda de pacientes que aguardam por próteses

Priscila Pegatin
rOTO: MÁRCIO MOREIRA/O rCO

Um projeto do LRPD 
(Laboratório Regional 
de Prótese Dentária), 

através do Ministério da Saú
de, liberou R$ 36 mil para 
Lençóis Paulista investir em 
próteses dentárias.

Segundo o diretor de Saú
de, Márcio Santarém, com o 
valor, o número de próteses 
realizadas por mês vai passar 
de 40 para 60 ou até 80. "É 
um repasse do Ministério da 
Saúde, pois sempre esse servi
ço foi mantido pelo município 
e, a partir do dia 2 de agos
to de 2013, saiu essa portaria 
que estava para ser liberada, 
acabou de ser concluído, dan
do uma ajuda para os custos 
de próteses”, explica. "Está
vamos realizando por volta de 
40 próteses mensais e vamos 
passar por um número entre 
60 e 80 prótese por mês. O 
que daria para atender um 
número maior e, com certeza, 
dar conta da demanda”.

O prazo para atender à de
manda (que não foi divulgada) 
é de seis a sete meses. "Vamos 
conseguir dar conta da de
manda e todos os pacientes 
que necessitam de prótese vão 
ser contemplados”.

Santarém ressalta que os 
pacientes que vão receber as 
próteses são os que já estão em

REDE PUBLICA -  Repasse para prótese deve atender pacientes já em tratamento, diz Márcio Santarém

tratamento na saúde pública. 
"Serão atendidas tanto a pró
tese total quanto a prótese par
cial, que só é feita na arcada

superior. Todos esse pacientes 
têm o atendimento na rede pú
blica: restaurações, extrações, 
raspagens, colocando a boca de

uma forma adequada para re
ceber a prótese que é a última 
fase do tratamento”, explicou 
Márcio Santarém.

Santarém destaca os 
cuidados com a prótese

O diretor de Saúde, Márcio 
Santarém, reforça que mesmo 
com o valor para investir em 
novas próteses dentárias é im
portante que os pacientes que 
já receberam ou vão ter o trata
mento cuidem da maneira ade
quada da prótese. "A gente pede 
para a população que mantenha

as próteses, ajude a conservar. 
Tem gente que não tem o de
vido cuidado, derruba, que
bra, esquece, perde e vem na 
sequência pedindo uma nova 
prótese”, diz. "Se usar da ma
neira adequada, vai aumentar 
bastante o número de pacientes 
atendidos”, finaliza.

Número de próteses 
realizadas no município
ATÉ AGOSTO DE 2013
116 próteses totais - dentadura
78 próteses totais maxilares -  só a parte de cima
8 próteses mandibulares -  só a parte de baixo
Total: 202

Em 2012
138 próteses totais mandibulares -  dentadura 
69 próteses mandibulares -  só a parte de baixo 
Total: 207

OUTUBRO ROSA

Agudos realiza mutirão de papanicolau
Exames preventivos são gratuitos e vão ser realizados entre os dias 21 e 28 deste mês

Da Redação

Como parte das atividades 
da campanha Outubro 
Rosa, a Secretaria de Saú

de de Agudos, com apoio da

Prefeitura Municipal, realiza 
entre os dias 21 e 28 o muti
rão de papanicolau. O exames 
serão feitos no Posto de Saúde 
Central, localizado na rua 7 de 
Setembro, próximo da Praça

Santo Antônio, das 18h às 21h. 
Serão realizadas 50 coletas por 
dia. As senhas serão distribu
ídas a partir das 18h, sendo 
necessária a apresentação de 
documento de identidade e do

Cartão SUS.
Ainda como parte da cam

panha, serão realizadas pales
tras sobre prevenção de câncer 
de colo de útero e de mama du
rante toda a semana.

GLAUCOMA
Uma pesquisa divulgada nesta semana pela Sociedade 
Brasileira de Glaucoma aponta que 8 o %  das pessoas 
que têm a doença só buscam o oftalmologista depois 
de perceberem alterações como perda de visão, olhos 
vermelhos, desconforme e embaçamento.

M AGISTRAL
PHARMA

M a n i p u u a ç ã o  d e  f ó r m u l a s  

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

CONVÊNIOS ;

: ASPL?“ ' ( 1 4 )  3 2 6 4 - 1 2 6 6
- Funerária Pânico f Rua ignácio Anselmo, 590
- Associação dos A posentados,'Centro- Lençóis Paulista/SP

Dr Bruno de Faria Batista
CRM 113.202-TEOT10'

Ortopedia 
Traumatologia 
Cirurgia do Joelho
Irmandade Santa Casa de Macatuba 
Rua Carlos Gomes, 6-54 Tet: 3298.9200

Clínica CLAN
Rua 7 de Setembro, 735 Tet: 3263.6006

V  PameLab
/  L a b o r a t ó r io  de A n á l is e s  C l in ic a s

-EXAMES LABORATORIAIS 
•HORMONAIS 

-O NA
ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

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

http://www.magistralpharma.com.br
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ANIVERSÁRIO
O radialista e jornalista 
Carlos Alberto Duarte 
completa hoje mais um ano 
de uma vida totalmente 
dedicada à comunicação 
em Lençóis Paulista. Ele 
recebe os parabéns dos 
filhos, da esposa Jô, dos 
familiares e de toda equipe 
do jornal O ECO . Muita sorte 
e garra na sua jornada.

•TOTEN
Desde 2002, a Toten 
atende ao público de 
Lençóis Paulista e região 
com as melhores marcas 
do mercado. Confira o 
lançamento da coleção 
primavera/verão na Toten, 
que atende à rua Geraldo 
Pereira de Barros, 1002. 
Telefone (14) 3263 0051. Na 
foto, a equipe com Tainá, 
Talita e Laísa.

| W

Dia a dia feliz
Tatiana e Alvaro, 
no restaurante 
Varanda

Giulia, 5 meses

Laura, 9 meses

PANIFICADORA E CONFEITARIA

■ u ta i íê ®  [M l ( M J B a )
(14)3264-4430*3264-4483

KIT FESTA
BOLO DE 5 KG 
300 SALGADOS 

200 DOCES

GRÁTIS;
lOOiVlINI BENGALINHAS

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

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: STUDIO A

O  Aline é só alegria, 
motivação e felicidade! 2 
anos e 2 meses.
O  Fabio e Hamilton, no 
restaurante Varanda.
©  Paula e Gustavo, no 
restaurante Varanda.
O  Galera reunida na 2  ̂
Costela deitada da barraca 
Faxinal.
©  Paulo e Mauricio, no 
restaurante Varanda.
©  Rosangela e Nivaldo, 
no restaurante Varanda.

FOTO: STUDIO A
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CASASSOUTO
M A T E R I A I S  P A R A  C O I M S T R U C Â O

AO ACABAMENTO 
( 14) 3264-2505

R:WALTER M0RETT0,340 
JD.JOÃO PACCOLA

f l p m n u D f i s

RECINTO JOSE DE OUVEIRfi 
PMDOCFflCILPfi)
LENÇÓIS PfiULISTiRl-SP

«fiquabgeeo
www.venturaf[i),CDniJir

fbjxtn/raoioventurafn).
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