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E C O N O M IA

CONTA APIMENTADA - Reajuste no preço dos combustíveis autorizado pela Petrobras vai atingir preços de alimentos e transportes

Diesel sobe até R$ 0,45 por litro, 
depois do reajuste da Petrobras

A Petrobras reajustou, no último dia 29, os 
preços da gasolina em 4% e do óleo die- 
sel em 8% para todo o país. Em Lençóis 
Paulista, o novo valor chegou às bombas 
na segunda-feira 2. A gasolina passou de 
R$ 2,79 o litro para até R$ 2,99 o litro. Já 
o diesel, que custava R$ 2,14, pode ser 
encontrado por, no mínimo, R$ 2,34 ou 
até R$ 2,59. O aumento do diesel, segun
do especialistas, deve se refletir no custo

de produtos, principalmente do setor de 
alimentação e transporte coletivo. Apesar 
de o aumento oficial incluir só a gasolina 
e o diesel, proprietários de postos já adia- 
tam que o álcool deve subir nos próximos 
dias. Marcos Dantas trabalha na área da 
construção civil, utiliza o carro para ir até 
o emprego e planeja refazer os cálculos so
bre o gasto para saber se vai compensar 
abastecer com etanol ou gasolina.

LE N Ç Ó IS  P A U LIS T A

Bel assina convênios de R$ 2,2 mi; 
creche no Maria Luiza 4 foi o maior

A prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) viajou 
ontem a São Paulo e assinou quatro convê
nios para Lençóis Paulista que, somados, 
chegam a R$ 2,29 milhões. Deste total, 
R$ 75 mil serão destinados para a área da 
saúde, R$ 170 mil para comprar um tritu-

rador de resíduos para uso da Diretoria de 
Agricultura e Meio Ambiente, R$ 250 mil 
para comprar uma pá carregadeira e R$ 
1.794.865,19 para construir uma Creche 
Escola no Bairro Maria Luíza 4. Evento 
aconteceu no Palácio dos Bandeirantes.

Tarcisio admite cortes de cargos em 2014
Após vereadores rejeitarem  projetos de lei que tratavam  de reajuste nos impostos, prefeito estuda alternativas para superar dificuldades
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A G U D O S

Empresa retoma 
pela 3  ̂vez obras 
de 60 casas

No final de novem bro, as obras 
do projeto M inha Casa, M inha 
Vida, do G overno Federal, foram  
retom adas em  A gudos. O s im óveis 
com eçaram  a se r constru ídos no fi
nal de 2010, e até  agora não foram  
en tregues aos sessenta m oradores 
con tem plados pelo  program a. O 
prefeito  Everton O ctaviani esteve 
em  São Paulo no final de novem bro 
p ara  cob rar a em presa sobre o a tra 
so no projeto. A nova previsão  é de 
q u e  as residências sejam  entregues 
até  fevereiro de 2014.

S E G U R A N Ç A  M O R T O

Família de vítima 
acusa negligência CD

política
Alckmin visita 
região hoje

O governador de São Paulo, Geral
do Alckmin, está na região hoje para 
um a série de compromissos. No perí
odo da m anhã, o tucano inaugura, em 
Botucatu, junto com o prefeito João 
Cury (foto ao lado), o Serviço Hospita
lar de Referência de Álcool e Drogas e 
tam bém  a Ciretran, além de autorizar 
a implantação do Poupa Tempo Am
biental. No início da tarde, o governa
dor segue para Agudos, onde entrega 
veículos da Secretaria da Saúde.

Prefeito de Macatuba, Tarcísio Abel 
(foto) deve cortar cargos de confiança 
em 2014. Ele explicou como deve ficar 
a situação do município após a rejeição 
dos vereadores aos projetos de lei que 
reajustariam impostos. Tarcísio criti
cou a oposição e disse estar surpreso 
com o posicionamento de alguns vere
adores sobre o assunto. Ontem, o pre
feito esteve em São Paulo para assinar 
mais um  convênio obtido através do 
deputado federal Arnaldo Jardim, no 
valor de R$ 300 mil, para pavimentar o 
Jardim Planalto. Com mais esta verba, 
Tarcisio deverá investir R$ 1 milhão na 
infraestrutura do bairro.

E C O N O M IA

Quitar dívidas com 
13° é bom negócio

S O L ID A R IE D A D E

Bike &  Saúde faz 
passeio domingo ®

S A Ú D E

Cirurgia pode ser 
saída para pterígio

O pterígio, pele rosada que apare
ce no canto do olho e causa ardência, 
dificuldade em  m anter os olhos aber
tos e sensação de areia nos olhos, pode 
ser causado tanto p o r fatores genéticos 
como p o r exposição excessiva ao sol. 
Segundo o oftalmologista Fabiano Pe- 
res Miguel, a doença é m ais frequente 
em hom ens, a partir dos 30 anos. No 
começo, o pterígio pode ser tratado 
com colírios, m as em  alguns casos a 
cirurgia é recom endada.
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Opinião FRASE
• "Estas pessoas não exercem diretamente algum cargo 
de responsabilidade no município. Então, elas usam 
outras pessoas para prejudicar Macatuba"

prefeito de Macatuba, Tarcisio Abel.

PARA PENSAR
• "O escritor é um homem que, 
mais do que qualquer outro, 
tem dificuldade para escrever."

Thomas Mann

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

Governar não é fácil
Observando de longe, até parece fácil, 

mas nem sempre é simples assumir o 
posto de quem governa uma cidade, 

um estado, uma nação. Pequena ou grande, 
todas as gestões têm seus desafios. Quase 
sempre, uma decisão administrativa gera 
consequências que impactam negativa
mente na vida de parte dos cidadãos e isso 
resulta em resposta quase que imediata.

O exemplo mais evidente do momento 
é a crise de receita que assombra Macatuba 
e Lençóis Paulista, conforme se antevê para 
o ano que vem. A Câmara de Vereadores 

de Macatuba rejeitou, na segunda-feira 
2, três projetos que gerariam alguma 
receita municipal, a que o Executivo 
defendia como compensatórias para 

suprir o cobertor curto de 2014. Em 
situação similar, Lençóis Paulista se
gue no mesmo trilho. O Executivo 
lençoense tem projetos relacionados 

à geração de receita ainda em trami
tação no Legislativo, sem saber se a luz 

no fim do túnel será um refresco para 
o caixa espremido ou um trem que

vem de encontro.
Em meio a tudo isso, uma parte menos 

nobre da sopa política sempre se aprovei
ta do momento dramático que desafia os 
gestores públicos para acender o pavio que 
leva ao barril no paiol cheio de explosivos. 
Depois de incendiar o mundo, senta-se em 
local privilegiado para assistir à explosão 
como quem vê o espetáculo da queima de 
fogos de artifício.

Governar não é fácil. Exige capacidade, 
competência e engenhosidade para superar 
as crises, garantindo que o município siga 
nos trilhos -  apesar de tudo e de todos que 
jogam contra, que torcem e até trabalham 
para o pior. Claro, seria melhor para todos se 
o princípio cidadão estivesse acima do indi
vidualismo político de quem se entrincheira 
na oposição. Não está e é isso que incensa o 
velho e batido "tanto pior, melhor".

Mas o tempo julga os atos e as inten
ções. O propósito que propulsiona a energia 
de cada um, cedo ou tarde, vem à luz. E aí é 
chegada a hora de o eleitor fazer também o 
seu julgamento sereno e exigente.
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Pra lá e pra cá
Fernando Darcíe
é empresário e publicitário.

A
s convicções ideológicas das pessoas, 
suas opiniões e princípios "teimosa
mente imutáveis" de moral e do cami

nho para a solução dos problemas nacionais 
e globais, são tão vulneráveis às condições 
ambientais quanto simples reflexos compor- 
tamentais. Daí que mudar de opinião quando 
o problema está no quintal de casa é tão co
mum quanto detestarmos um determinado 
alimento que até então adorávamos após 
uma indisposição alimentar, ou o susto preco
ce que vítimas de acidentes automobilísticos 
têm ao presenciar situação de possível perigo. 
Em outras palavras, quando algo que julgamos 
de uma maneira acontece na nossa frente ou 
com pessoas de nosso convívio, tendemos a 
reagir de maneira diferente de como reagiría- 
mos ao vermos uma notícia similar à distância 
(no jornal, no "ouvi dizer", etc.).

Cicrano se diz de esquerda. Acredita 
que todo ser humano merece uma segun
da chance, que o governo deve ajudar cri
minosos a se recuperar e se desenvolver, e 
que cada um é uma vítima do sistema social 
no qual está inserido. Num fatídico dia, sua 
irmã é assaltada e estuprada por um sujei
to. Cicrano fica naturalmente enfurecido. Ele 
pode não falar isso aos quatro ventos, mas 
no fundo de sua alma ele irá querer que o 
assaltante-estuprador seja, no mínimo, tão

violentado quanto sua irmã fora, indepen
dente dos motivos que levaram o tal sujeito 
a cometer este crime.

Já Fulano, um conservador de direita, pen
sa que bandido bom é bandido morto, que 
todo assaltante deveria ter suas mãos ampu
tadas e que usuários de drogas são "nóias" 
e merecem apodrecer na cadeia. Em outro 
fatídico dia (ah, esses dias fatídicos!) o sobri
nho de Fulano é preso -  bêbado e drogado -  
após atropelar uma pessoa. Fulano irá achar a 
prisão do rapaz "que estuda e trabalha" uma 
baita injustiça, que ele é apenas um menino e 
ainda não tem noção das coisas, e que errou 
agora para só acertar daqui para frente e para 
o resto da vida. Nunca, jamais, ele irá querer 
ver seu sobrinho na mesma câmara de gás 
que ele disse que um outro atropelador bê
bado, que passou no jornal, merecia.

Dá para entender o porquê da reação 
tendenciosa em ambos os casos, não dá?

Por isso, acredito que uma visão equilibra
da, complexa e compreensiva de cada situação, 
cada contexto e cada reação individual seja pri
mordial ao entendimento humano e à nossa 
própria saúde social e mental. Raiva e piedade 
são sentimentos normais, naturais, e não há 
nada de errado em senti-los com força em de
terminadas situações. Mas polarização radical 
e a rotulação maniqueísta de toda e qualquer 
situação podem vir como um bumerangue con
tra nós mesmos e, por isso, são tão prejudiciais 
quanto a ignorância e omissão total.
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Preconceito, nunca!
M arcos A parec ido  de Toledo
é advogado, empresário e teólogo.

I
nfelizmente, esse é um mal que atinge a to
dos. É difícil quem não esbarre em algum tipo 
de preconceito. Existe o preconceito religioso, 

racial, opção sexual, time de futebol, crença, 
partido político, agremiação ou associação e 
tantas outros que vêm causando brigas, dis
cussões, ódio e até crimes contra a vida.

O ser humano, sem querer, às vezes, 
acaba praticando algum tipo de preconcei
to. Na verdade o preconceito é uma ideia 
preconcebida, uma opinião formada anteci
padamente quase sempre sem ponderação 
ou conhecimento dos fatos. Esse sentimento 
tem gerado ódio irracional, suspeita, intole
rância ou aversão às pessoas que têm sua 
maneira de ser e pensar diferente da nossa.

O preconceito religioso tem sido mais co
mum em nossos dias. A humanidade, ao lon
go de milênios, adotou para si muitos deuses 
por meio de suas inúmeras religiões. O certo 
é que convivemos num mundo globalizado 
onde as informações voam como o vento e 
chegam a todos de forma imediata.

Nesse contexto, estamos sempre sujeitos

a encontrar pessoas que pensam e praticam 
credos diferentes e precisamos respeitar 
essas pessoas, porque a liberdade religiosa 
é uma estrada de duas mãos. Se forçarmos 
outras pessoas a adotarem a nossa crença, 
damos a essas pessoas o direito de forçarem 
outras pessoas a adotarem suas crenças.

Por essas razões, nós, como cristãos, de
vemos em primeiro lugar e pelo nosso teste
munho, mostrar a razão e o fundamento da 
nossa fé para despertar em nosso próximo o 
desejo de conhecer e de praticar a doutrina 
religiosa que modificou nossa vida.

Ora, se é pelo fruto que se conhece 
uma árvore, também é pelo comporta
mento ético, moral e religioso que se co
nhece uma pessoa. O certo é que, para 
se viver num mundo de paz e harmonia, 
é preciso deixar o preconceito de lado. 
Devemos abandonar todo e qualquer tipo 
de preconceito, seja sobre nação, raça, 
religião, crença, partido político, time de 
futebol, opção sexual ou quaisquer ou
tros. O evangelho ensinado por Cristo 
Jesus nos leva a pregar e praticar algo 
diferente: "Vivam em paz uns com os ou
tros." (Marcos 9:50).

i - ç l

Vereador macatubense terá gabinete móvel
Marcos Rogério Soares de Góes (PP) quer inovar em seu trabalho par

lamentar e volta às origens da função de vereador. Só que mais equipado! 
Etimologicamente, a palavra vereador deriva de verear, que significa an
dar pelas veredas, correr o trecho, percorrer as ruas da cidade. Nas redes 
sociais já é possível visualizar o protótipo do gabinete móvel, montado 
sobre um trailer. A imagem é sucesso de comentários. Góes confirma sua 
intenção de, em 2014, circular com seu gabinete itinerante pelas ruas de 
Macatuba em busca de contato mais próximo com os eleitores.

FOTO: DIVULGACAO
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GABINETE SOBRE RODAS
Vereador Marcos Goes pretende 

rodar as ruas de Macatuba em 2014 
dentro de seu escritório móvel

Degola
Conforme matéria em O ECO de 

hoje, o prefeito Tarcísio Abel (PP) es
tuda cortar cargos de confiança na 
Prefeitura de Macatuba para am e
nizar os efeitos da perda de arreca
dação que assombra a cidade. Nos 
bastidores, circula a informação de 
que há uma lista de nomes já pronta 
há algum tempo. Resta saber quando 
será o anúncio.

Crise de confiança
Em Macatuba, os nervos aflora

ram após a sessão legislativa da se 
gunda-feira 2, que rejeitou reajuste 
nos impostos no município. Vereado
res chegaram a bater boca. Surpreen
deu o Executivo os votos contrários 
de Sebastião Cândido de Moraes (PT) 
e de Marcos Goes, ambos governistas 
e tidos como favoráveis aos projetos.

Fachada
As perspectivas financeiras para 

2014 não são boas. Comenta-se, al
guns vereadores da situação votaram 
contra os projetos pressionados por 
populares e familiares. A tensão foi 
tanta que teve parlamentar que re
correu aos calmantes. O presidente 
Júlio Cesar Saes (PP) encurtou a ses
são, encerrada sem palavra livre. No 
fim, a plateia aplaudiu o resultado.

Novela das 21h
Na Câmara de Lençóis Paulista, o 

diretor de Recursos Humanos, Marcos 
Norabele, compareceu à sessão do 
dia 2 e respondeu às perguntas dos 
vereadores. A maior parte delas par
tiu de Aílton Tipó Laurindo (PV) e de 
Jonadabe José de Souza(SD D )̂  consu
mindo grande parte do tempo. A pla- 
teia, que tinha bom público, evaziou- 
-se aos poucos.

Unha e carne
Os primos Alexandre e João Vic- 

tor, jogadores do Alba/Lençóis, não 
se largam dentro e fora das quadras. 
Além de treinarem todos os dias, eles 
também vão juntos à academia para 
reforçar a parte física. O Alba se pre
para para enfrentar o Clube Esperia 
pela segunda partida da final da série 
Prata do Campeonato Paulista. O jogo 
vale título.

M ade in Lençóis
Outro que corre atrás do sucesso 

é o rock instrumental do lençoense 
Aleksander Silva Junior, o Juninho Sil
va. Recém-contratado pela gravadora 
australiana Twin Peak Records, ele e 
seu parceiro, Hernane Júnior, correm 
atrás de passaportes para levar a 
banda Mazze para um tour pela Am é
rica do Norte no ano que vem.

É festa!
Começa hoje, em Agudos, a pro

gramação do Natal da Família. O tra
dicional evento que acontece todos 
os finais de ano na cidade terá aber
tura do cantor Danilo Vieira, às 20h, 
na praça Tiradentes. Amanhã, quem 
sobe ao palco na festa agudense é 
Lucas Ferreira. O artista lençoense se 
prepara para gravar CD ao vivo ainda 
este mês.

Eclético
O prefeito Everton Octaviani 

(PMDB) destacou a programação di
ferenciada do Natal da Família, que 
conta com atrações musicais para to
dos os gostos. Exemplos disso são os 
shows do grupo Karametade, no dia 
12, e Tributo aos Beatles, no dia 23. 
"Buscamos atrações ecléticas para 
satisfazer aos mais variados e exi
gentes gostos", disse.
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Cidades BASQUETE
No domingo, a equipe de Basquete sub 14, de 
Macatuba, conquistou o 3  ̂ lugar no campeonato 
realizado pela LBC (Liga de Basquete do Centro Oeste 
Paulista), em Lençóis Paulista. A equipe jogou contra 
Barra Bonita, o placar ficou em 64 x 47 Macatuba.

. S » T / FOTO: ANGELO NETO/O  ECO

EDUCAÇÃO
Na quinta-feira, o prefeito de 

Macatuba Tarcisio Abel esteve na 
Diretoria Regional de Ensino para 
manter a sala do Ensino Médio 
no período noturno, em 2014. Na 
reunião estiveram o coordenado 
do Cemp (Centro Municipal Profis
sionalizante) Antonio Carlos Dias e 
a diretora da escola E. E Fernando 
Valezi, Taísa Chiari.

c o n c l u íd a s

A Prefeitura de Lençóis Paulista 
concluiu nesta semana, as obras de 
pavimentação e implantação de 
guias e sarjetas no Distrito Empre
sarial. Foram investidos R$ 440,6 
mil entre as ruas Oceania, José 
Brandi, Julio Andreoli, Projetada I e 
dispositivo de acesso.

BIKE &  SAÚDE
No próximo domingo acontece 

o 12° Passeio ciclístico Natal Família, 
em Lençóis Paulista. Interessados 
devem doar 2 litros de óleo de soja, 
na diretoria esportiva, que fica no 
Tonicão. O percurso tem cerca de 10 
km e no final tem apresentação da 
Orquestra Municipal de Sopros.

CAMPANHA DE NATAL
A Prefeitura Municipal de Pe

derneiras, através do Fundo Social 
de Solidariedade, realiza até o dia 
17, a Campanha "Natal dos Sonhos 
-  Criança é pra brincar". As doações 
de brinquedos novos ou usados 
em bom estado de conservação 
devem ser feitas na Secretaria Mu
nicipal de Assistência e Desenvolvi
mento Social, Prefeitura Municipal, 
Polícia Militar e empresas colabora- 
doras da Campanha.

PELA SEGURANÇA - Na segunda-feira, a diretoria da Acilpa reuniu seus 
associados para discutir sobre segurança pública. Durante o encontro o tenente da 
Polícia Militar, André Arashiro deu dicas para os comerciantes se protegerem de 
crimes comuns para essa época do ano.

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

FRASE
"Sabemos que tem uma oposição rançosa, 
oposição que não quer ver o bem de Macatuba" 
Tarcisio Abel, p re fe ito  de M acatuba, sobre a 
derrota na votação dos projetos de revisão de 
IPTU, ITBI e criação da CIP

Educação: Brasil 
está entre os piores

O Brasil figura entre os piores no ranking de Educa
ção. A conclusão é do Programa Internacional de Avalia
ção de Estudantes, o Pisa, que coloca o País na posição 
de número 58 entre 65 países avaliados. Uma queda de 
4 posições na comparação com o resultado obtido em 
2009, quando o Brasil ficou na colocação de número 54. 
Apesar do resultado, os números indicam que houve 
avanços desde 2003. Isso porque, naquele ano, a média 
do desempenho dos estudantes brasileiros foi de 356 
pontos. Já em 2012, a pontuação saltou para 391. O Pisa 
é uma avaliação feita a cada três anos pela Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico com jo 
vens de 15 anos de idade. A pesquisa mede o desempe
nho dos estudantes em três áreas: leitura, matemática e 
ciências. No ano passado, 510 mil alunos em 60 países 
fizeram 0 Pisa. Só aqui no Brasil, 0 exame foi aplicado a 
19 mil 877 alunos de 837 diferentes escolas.

Mais de 800 mil pessoas têm o vírus da Aids 
no Brasil, e pelo menos cem mil não sabem 
que estão infectadas. É o que apontam da
dos do Ministério da Saúde.Para incentivar 
a população a realizar o diagnóstico, farmá
cias de todo o país começam a vender o 
teste caseiro para diagnóstico de HIV.

Ele vai custar em média R$ 8 ao consumi
dor. O exame, desenvolvido pela Fundação 
Oswaldo Cruz, é feito com base na anáíise 
da saliva coletada pela própria pessoa. Um 
teste similar é vendido nas farmácias dos 
Estados Unidos há cerca de dois anos.

O Ministério da Saúde afirmou que o tes
te é completamente eficaz para identificar 
exclusivamente a presença do vírus da 
Aids. Ele não serve, portanto, para outras 
Doenças Sexualmente Transmissíveis ou 
hepatites virais.

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

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
COMUNICADO

O GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TORNA PÚBLICA
A Relação de estabelecimentos que receberam Licença de Funcionamento para exercício de suas atividades profissionais no mês de Novembro de 2013, com validade 
de 1(um) ano, estabelecimentos que receberam Cadastro por tempo indefinido e estabelecimentos que foram multados por Falta de Licença de Funcionamento.

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
1) Cassia Aparecida Covre Coimbra, r. Geraldo Pereira de Barros n° 398, Centro, Cons. Odontológico; 2) Luiz Correa Puga ME, r. Luiz Vaz Pinto n° 466, Jd. 

Príncipe, Mercearia; 3) Rubens Moreno ME, r. Borba Gato n° 321, Jd. Ubirama, Açougue; 4) Comércio de Sorvetes Grifanti Ltda ME, Av. Maestro Alfredo de 
Oliveira Capucho n° 197, Júlio Ferrari, Lanchonete; 5) Antonio Souza Diacis -  ME, r. Maestro Agostinho Duarte Martins n° 80, Júlio Ferrari, Mercearia; 6) A. L. 
Ribeiro Lençóis Pta ME, r. Rio Grande do Sul n° 261, Jd. Cruzeiro, Restaurante; 7) Jupira Pereira Duarte Inocenti 21272317838, r. Colômbia n° 335, Jd. Nações, 
Comércio Varejista; 8) Coelho Pereira & Vilas Boas Ltda ME, r. Antonio Castelhano n° 100, Jd. Monte Azul, Comércio Varejista; 9) Renata Helena da Silva, r. 
Cel. Virgílio Rocha n° 614, Centro, Fisioterapia; 10) Fabiano Peres Miguel, r. Sete de Setembro n° 735, Centro, Consultório Médico; 11) Luiz Fernando Lellis 
de Andrade, r. Geraldo Pereira de Barros n° 460, Centro, Consultório Médico; 12) D. Fernandes Mercearia ME, r. Vergílio Boranti n° 171, Jd. Caju I, Mercearia; 
13) Murilo Pavanello Rodrigues Moraes, r. Treze de Maio n° 482, Centro, Consultório Médico; 14) Auristélia Cardoso Pachoarelli ME, r. Vinte e Oito de Abril 
n° 378, Jd. Morumbi, Comércio Varejista; 15) Maria Francisca Machuca Belphman, r. Anita Garibaldi n° 643, Centro, Fonoaudiologia; 16) Carla Regina dos 
Santos Mercearia -  ME, r. Luiz Baptistela n° 297, N. H. Luiz Zillo, Mercearia; 17) Valério Antônio Casagrande -  ME, r. Dr. Antonio Tedesco n° 16, Centro, 
Lanchonete; 18) Débora Sacilotto Paccola, r. Cel. Joaquim Anselmo Martins n° 1241, Centro, Cons. Odontológico; 19) Magda Ghirotti Brega Ming, r. Geraldo 
Pereira de Barros n° 357, Centro, Cons. Odontológico; 20) Irene Alcídia da Costa Andrade, r. Geraldo Pereira de Barros n° 460, Centro, Consultório Médico; 
21) Josiane Boso, r. Cel. Virgilio Rocha n° 221, Centro , Fisioterapia; 22) Serviço Social da Industria SESI, Av. Pref. Jacomo Nicolau Paccola n° 1829, Rondon, 
Refeitório; 23) C. R. Pramio e Cia de Fisioterapia LTDA, r. Bahia n° 492, Jd. Cruzeiro, Fisioterapia; 24) Marcos Javier Llobet Villas & Cia Ltda EPP, Av. Padre 
Salústio R. Machado n° 1380, Jd. Ubirama, Lanchonete; 25) Adilson Pelegrin Mercearia -  ME, r. Henrique Losinskas Alves n° 249, Cecap, Mercearia; 26) Clube 
de Convivência da 3® Idade “Viva a Vida” de Lençóis Pta, Av. Carlos Drumond de Andrade n° 275, Cecap, Comércio Varejista; 27) Laércio Costa Martins Júnior -  
ME, r. Pedro Natálio Lorenzetti n° 76, Centro, Mercearia; 28) Patrícia Orsi Dutra Castiglioni Pascon, r. Ignácio Anselmo n° 418, Centro, Cons. Odontológico;29) 
Aparecida Frias de Oliveira Bar & Mercearia ME, r. São Thiago n° 656, Zona Rural -  Ch. São Judas, Mercearia; 30) Alcidino N. de Campos ME, r. Nicola Aiello 
n° 134, N. H. Luiz Zillo, Comércio Varejista; 31) Mylena Soares Amado, r. Ignácio Anselmo n° 418, Centro, Cons. Odontológico; 32) Edilson Braga Lençóis 
Pta ME, Av. Brasil n° 1333, Jd. Marimbondo, Comércio Varejista; 33) Robert Muller ME, r. Geraldo Pereira de Barros n° 392, Centro, Comércio Varejista; 34) 
Cardoso & Oliveira Comércio de Prods. De Secos e Molhados Ltda -  EPP, Av. das Araras n° 349, Jd. América, Supermercado; 35) Inês Felix Zeferino ME, Av. 
Mal. Dutra n° 420, Jd. Ubirama, Padaria; 36) Rosileide Ribeiro -  ME, Av. Mal. Castelo Branco n° 357, Jd. Ubirama, Comércio Varejista; 37) Odete da Silva 
Cardoso Padaria ME, Av. Dr. Hermínio Jacon n° 624, Jd. Nova Lençóis, Padaria; 38) José Simão Arcanjo ME, r. Amazonas n° 630, Jd. Alvorada, Restaurante; 
39) J. Ferreira de Araújo Bar ME, r. Prof. Joaquim Theodoro de Morais n° 160, Jd. Monte Azul, Mercearia; 40) Luciana Maria da Silva Cortez, r. Piedade n° 465, 
Centro, Cons. Odontológico; 41) José Carlos Martinelli Leite ME, r. Rodrigues Alves n° 265, Vila Contente, Comércio Varejista; 42) Cira M. da Cruz Nocheli 
Espetinhos ME, r. Henrique Losinskas Alves n° 398, Cecap, Lanchonete; 43) Marisa Moretto, r. Geraldo Pereira de Barros n° 398, Centro, Consultório Médico; 44) 
Drogal Farmacêutica Ltda, r. Piedade n° 240, Centro, Drogaria; 45) Rodrigues e Estrada Cantina Ltda ME, r. João Carneiro Geraldes n° 600, Jd. Ubirama, Cantina; 
46) Alencar Correa de Lima & Cia Ltda, Av. Vinte e cinco de Janeiro n° 269, Centro, Comércio Varejista; 47) Kleber José Soares Melo, Av. Nove de Julho n° 467, 
Centro, Consultório Médico; 48) Danielle Regina da Silva Lençóis Pta ME, Av. Luiz Boso n° 75, Jd. Primavera, Comércio Varejista; 49) A. José da Silva Bar ME, 
Av. Ubirama n° 450, Centro, Comércio Varejista; 50) M. R. B. De Ponte Mercearia -  ME, Av. Domingos Giovanetti n° 179, Júlio Ferrari, Lanchonete; 51) Sapore 
S.A,. Rod. Mal. Rondon SP 300 KM 289, Zona Rural, Fornecimento de Alimentos para Empresas; 52) Ana Maria Rocha Camargo Cantina ME, r. José Paulino da 
Silva n° 61, Jd. Marimbondo, Cantina; 53) Comercial Santa Catarina de Secos e Molhados Ltda, Av. Brasil n° 650, Centro, Supermercado.

ESTABELECIMENTOS QUE RECEBERAM O CADASTRO POR TEMPO INDEFINIDO
1) J. J. Paccola -  ME, r. José do Patrocínio n° 1040, Centro, Academia; 2) Gilmar Antônio Viana 28612834830, r. Mário de Souza n° 71, Jd. Caju, Cabeleireiro; 
3) Clube Esportivo Marimbondo, Av. Brasil n° 1039, Centro, Academia; 4) Marlene da Silva 18096674889, Av. Dante Andreoli n° 80, Jd. Monte Azul, Comércio 
Varejista; 5) Geobert Prosper Jerônimo, Av. Padre Salústio R. Machado s/n, Centro, Ambulante; 6) Luiz Rodrigues Fernandes, r. Orlando Coneglian n° 73, Jd. 
Monte Azul, Transporte de Cargas; 7) Letícia Galego Morales 43705831879, Av. Brasil n°515, Centro, Depiladora; 8) Graciele Vieira Rodrigues 42197865897, 
Av. Brasil n°515 Centro, Manicure; 9) Aline Goulart Julião 30126728852, r. Pedro Natálio Lorenzetti n° 424, Centro, Cabeleireira; 10) Espaço Taíse Coneglian 
Estática, r. Richieri Jacomo Dalben n° 146, Jd. Marimbondo, Outras atividades de Beleza; 11) Josiane Rodrigues Fonseca 23081068835, r. Edgar Príncipe Penhafiel 
n°233, Jd. Príncipe, Cabeleireira.

Lençóis Paulista, 04 de Dezembro de 2013.
Murilo Santiago de Freitas Picarelli 
Encarregado de Vigilância Sanitária

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 166/2013 -  Processo n° 291/2013

Objeto: Aquisição de um veículo de passeio, zero quilômetro para 
Diretoria de Planejamento. Tipo: Menor preço -  Recebimento das 
propostas e sessão de lances: 17 de dezembro 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, 04 
de dezembro de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  Diretor de 
Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 167/2013 -  Processo n° 292/2013

Objeto: Aquisição com colocação de adesivo, para envelopamento de carreta 
da Sala Móvel do Empreendedor. Tipo: Menor preço -  Recebimento das 
propostas e sessão de lances: 17 de dezembro 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, 04 de dezembro 
de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de dezembro de 2013. Na página A4.Valor da publicação R$ 351,8
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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 4547 de 4.12.2013..............Autoriza a celebrar convênio com a
Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade, visando o 
repasse de recursos financeiros para ocorrer com as despesas de custeio da 
entidade.
Lei 4548 de 4.12.2013..............Autoriza reabrir crédito especial para
utilização dos recursos provenientes do Ministério da Saúde, autorizados 
pela Portaria n.° 2.198/09-MS, para ocorrer com as despesas de aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes para a unidade ESF -  Estratégia de 
Saúde da Família do bairro Jardim do Caju.
Decreto 420 de 4.12.2013..............Dispõe sobre a nomeação do Conselho
Municipal de Assistência Social de Lençóis Paulista.
Decreto 421 de 4.12.2013............. Dispõe sobre a organização de unidades
escolares pertencentes ao sistema de ensino do Município de Lençóis 
Paulista .
Decreto 422 de 4.12.2013............. Reabre, nos termos da Lei Municipal
n.° 4.548, de 4.12.2013, crédito especial no valor de R$ 17.850,00 visando 
ocorrer com as despesas de aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para a unidade ESF -  Estratégia de Saúde da Família do bairro 
Jardim do Caju.
Portaria 1507 de 3.12.2013............. Designa José Carlos Correa para exercer
a função gratificada de Encarregado de Limpeza Pública no período de 6 a 
20.01.2013.
Portaria 1508 de 4.12.2013..............Nomeia Luciana Cristina de Almeida
Pini para o cargo de Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1509 de 4.12.2013..............Nomeia Diego Fernando de Moraes para
o cargo de Agente Comunitário de Saúde -  Subárea 4B.

Lençóis Paulista, 4 de dezembro de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

NOTIFICAÇÃO
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, NOTIFICa D o S 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, 05 de Dezembro de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
Nome Endereço Cadastro

imobiliário
Gilmar Gomes Pereira 

e Adriana de Lima
Rua Ernesta Paccola 

L361 Q11 Sta Terezinha
26370/4273

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de dezembro de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 97,25.
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T. I  ./ Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

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

Antonio Marcos Martins, Diretor do Instituto de Previdência Municipal de 
Lençóis Paulista - IPREM, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a ’ do 
artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos 
oficiais:
Portaria n.° 030/2013 de 04.12.2013......Concede Aposentadoria Voluntária
por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, à 
funcionária da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Sra. ELENA 
TOMAZI, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais III, com início do 
benefício em 06.12.2013.
Portaria n.° 031/2013 de 04.12.2013......Concede aposentadoria voluntária
por tempo de contribuição, com proventos integrais, à funcionária da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Sra. VERA LUCIA PEDRECA 
ROSSI, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais III, com início do 
benefício em 06.12.2013.

Lençóis Paulista, 04 de Dezembro de 2013.
ANTONIO MARCOS MARTINS 

Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de dezembro de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 47,59.
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Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS 
DE LENÇÓIS PAULISTA 

EXTRATO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO N° 38/2013 - PROCESSO 52/2013 - 
CONTRATANTE: SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA - CONTRATADO: 
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. - VALOR: R$ 69.000,00 - 
ASSINATURA: 11/11/13 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA IMPRESSÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO - VIGÊNCIA: 
12 MESES - MODALIDADE: CARTA CONVITE N° 18/2013.
EXTRATO DO CONTRATO N° 39/2013 - PROCESSO 48/2013 - 
CONTRATANTE: SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA - CONTRATADO: 
RHS CONTROLS RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA 
EPP. - VALOR: R$ 145.777,00 - ASSINATURA: 21/11/13 - OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR 
DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS 
PAULISTA - VIGÊNCIA: 12 MESES - MODALIDADE: CARTA 
CONVITE N° 15/2013.

EXTRATO DE ADITIVOS
Extrato do Aditivo II, do Contrato n° 29/2012 - Processo 23/12 - Modalidade: 
Tomada de Preços n° 02/2012 -  Contratante: SAAE de Lençóis Paulista - 
Contratado: VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA. -  Motivo 
do Aditamento: Prorrogação de prazo de execução do objeto, previsto no 
instrumento primitivo, pelo período de 3 meses - Assinatura: 14/11/13.

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de dezembro de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 51,73.

Regional PREVISÃO
Após um terceiro trimestre frustrante e com o PIB em queda 
superior à prevista pelo governo, a economia começa a dar 
sinais de reação. O primeiro indicador positivo é o crescimento da 
produção da indústria em outubro, que veio um pouco melhor do 
que as expectativas de mercado.

M A C A T U B A

Tarcísio admite corte de cargos em 2014
Após Câmara 
rejeitar reajuste nos 
impostos, prefeito 
busca alternativas

A n g e lo  N e to _ _ _ _ _ _ _ _

Q  prefeito de Macatuba, Tarcí
sio Abel (PP), admitiu esta 
semana que estuda a pos

sibilidade de reestruturar o setor 
administrativo da Prefeitura em 
2014. A confirmação veio após os 
vereadores rejeitarem -  por maio
ria de votos (8 a 2) -  os projetos 
de lei que reajustariam os impos
tos na cidade. Sem ter aprovadas 
as matérias e a previsão de queda 
na arrecadação, a expectativa é de 
que 2014 seja um ano ainda mais 
complicado.

Tarcísio recebeu a equipe do 
jornal O ECO em seu gabinete 
na terça-feira 3, um dia após a 
rejeição dos reajustes pelos verea
dores. Logo em seguida, o prefeito 
se reuniu todo o seu secretariado 
para discutir as diretrizes para 
2014. "Em todas as reuniões, peço

F0T0:ANGEL0 NET0/0 EC0

TEMPO QUENTE -  Projeto de lei que reajustaria o IPTU de Macatua foi 
rejeitado na segunda-feira 2; Tarcisio disse que haverá cortes

para fazermos o melhor possível, 
para não haver desperdícios e que 
haja o uso racional dos recursos. 
Vamos fazer isso e a população vai 
reconhecer que estamos pensando 
no cidadão e no município de Ma- 
catuba”, argumenta.

Questionado sobre a possi
bilidade de corte de gastos e de
missões de cargos de confiança, 
o chefe do Executivo foi claro: as 
medidas serão necessárias. "Exis
te esta possibilidade, sem dúvida 
alguma. Temos que trabalhar de 
acordo com o orçamento. Quan-

do formamos a equipe, pensamos 
minuciosamente em colocar o es
tritamente necessário. Macatuba 
tem uma estrutura administrativa 
municipal grande. Temos que fo
car no que é mais importante e 
essencial para o cidadão e fazer o 
possível para eliminar as despe
sas desnecessárias”.

Com a previsão de um 2014 
complicado financeiramente, 
Tarcísio disse que vai "acelerar 
o ritmo de trabalho” para que o 
município supere as dificuldades. 
"Contem comigo. Estou trabalhan-

Vereadores sabiam da necessidade 

dos projetos, afirma Tarcísio
Surpreso com alguns vo

tos, principalm ente de vere
adores considerados até en
tão da situação, o prefeito de 
M acatuba reafirm ou que os 
parlam entares tiveram  tem 
po hábil para tira r qualquer 
dúvida em relação aos pro
jetos de lei e a situação do 
m unicípio no próximo ano.

"Da nossa parte, tenho 
m inha consciência tranqu i
la. Fizemos o que foi pos
sível para esclarecer e elu
cidar a questão. Conversei 
pessoalm ente com a m aio
ria dos vereadores. Alguns 
ligaram e alegaram que não 
poderiam  te r esta conversa.

Foi passada toda a situação 
e dificuldade do m unicípio. 
Diálogo não faltou. Não po
demos alegar ignorância. O 
projeto ficou quase um mês 
na Câmara. O regime de 
urgência tam bém  foi apro
vado (por unanim idade)”, 
disse Tarcisio Abel (PP).

Dois vereadores foram 
favoráveis às matérias: 
N orberto G abani (PT) e 
W ilson Barbirato (PPS). 
Sem citar nomes, Tarcí
sio criticou a postura de 
alguns parlam entares que 
teriam  votado contra os 
projetos levando em consi
deração o posicionam ento

de outros com panheiros no 
m om ento da apreciação.

"Isso não é um a pos
tura mais indicada para 
quem  exerce um cargo de 
tam anha responsabilida
de, como é o de vereador. 
Tenho que ressaltar a co
ragem dos vereadores Nor- 
berto e W ilson Barbirato 
de realm ente adotar um a 
postura independente de 
resultado. Os vereadores 
têm  responsabilidades. A 
população os escolheu para 
que exerçam o Poder com 
m uita responsabilidade e 
bom  senso”, com pletou 
o prefeito m acatubense.

do bastante e iremos imprimir um 
ritmo ainda maior. Vamos assumir 
este desafio de trabalhar bastante 
com o orçamento reduzido”, pro
meteu.

BOATOS
O prefeito também fez ques

tão de desmentir boatos sobre os 
projetos de lei rejeitados na Câma
ra. "Foi ventilado que o imposto 
iria subir na cidade em torno de 
1000%. É uma grande mentira. 
Temos uma defasagem do IPTU 
(Imposto Predial, Territorial e 
Urbano) e uma enorme e gritante 
injustiça tributária. Proporcional
mente, uma pessoa mais humilde 
é mais penalizada se comparada 
com uma pessoa que tem uma 
casa de elevado padrão”.

Tarcísio revela que o muni
cípio trabalha com prejuízo. "Se 
computarmos os gastos que temos 
com serviços no município, não 
conseguimos cobri-los e depende
mos de outros recursos, como por 
exemplo, a arrecadação do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços), que tam
bém deve cair em 2014”, finaliza.

Para prefeito, 
oposição 
trabalha forte 
nos bastidores

"Existe uma oposição muito 
rançosa e que realmente não quer 
ver o bem da cidade”. É desta for
ma que Tarcisio Abel (PP) define a 
oposição ao seu governo.

Segundo ele, oposicionistas 
trabalham nos bastidores e mani
pulam algumas pessoas, inclusi
ve vereadores. "Estas pessoas não 
exercem diretamente algum car
go de responsabilidade no mu
nicípio. Então, elas usam outras 
pessoas para prejudicar Macatu- 
ba. Para eles, quanto pior, me
lhor, para buscar o êxito político 
na próxima eleição. Este é mais 
um caso clássico de quem escon
de a cara e não tem coragem de 
se expressar diretamente”.

E C O N O M IA

Quitar as dívidas com o décimo terceiro é um bom investimento, diz contador

N a hora de comprar, 
qualquer desconto 
acima de 6% é um 
bom negócio

W e lin to n  B a r ro s _____

Usar o décimo terceiro salário 
para quitar ou até antecipar 
parcelas pendentes pode 

ser um bom investimento para 
que o consumidor não comece o 
ano com problemas financeiros. É 
o que diz o professor e contador 
agudense Cleverson Moreira. Em 
entrevista ao ECO 90.1 Notícias, 
ele explicou que a estratégia fi
nanceira dá certo e pode auxiliar 
muita gente.

Em Lençóis Paulista, o bene
fício deve injetar R$ 20 milhões 
na economia, segundo o diretor 
de Geração de Emprego e Renda, 
Altair Toniolo, o Rocinha. A pri
meira parcela do décimo terceiro 
começou a ser paga para quem 
trabalha com registro em carteira, 
no dia 30 de novembro. A parcela

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

DECIMO terceiro  -  Contador indica que quitar dívidas 
com o benefício pode ser um bom investimento

corresponde à metade do benefí
cio, que deve ser pago por com
pleto até o dia 20 deste mês.

Com todo esse dinheiro in
jetado na economia, crescem as 
ofertas e as facilidades de paga
mentos e financiamentos ofereci
das pelo comércio, tudo isso para 
atrair o consumidor e garantir um 
mercado aquecido e competitivo. 
Mesmo com todos esses atrati
vos o consumidor precisa tomar 
cuidado na hora de utilizar este 
dinheiro, principalmente durante 
as compras.

Segundo Moreira, a melhor 
forma de investimento é quitar di
vidas em atraso para garantir um 
começo de ano mais tranquilo, já 
que em janeiro outras contas como 
IPTU (Imposto Predial Territorial 
Urbano), IPVA (Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automoto
res), e até mesmo o material esco
lar, podem formar um aglomerado 
de dívidas que irão representar dor 
de cabeça para o consumidor.

"O importante é dar priorida
de para aquilo que seria de mais 
urgência na vida desse cidadão.

As famílias hoje em dia estão en
dividadas, quase 60% das famí
lias brasileiras estão com dívidas. 
Muita gente irá utilizar o benefício 
para pagar algumas contas e, essas 
contas, a critério serão as que se 
paga mais juros, como por exem
plo, o cartão de crédito”, disse.

Ele explicou que não é necessá
rio deixar de comprar, mas a caute
la e pesquisa por melhores preços, 
evita prejuízos futuros. "Eu sou 
contra cancelar cartões de crédito e 
deixar de comprar, mas é importan
te que a pessoa tenha cuidado e crie 
o hábito de pesquisar por melhores 
preços”, explicou. Ele afirma que 
qualquer desconto acima de 6% 
representa um ótimo negócio para 
o bolso do consumidor.

Para quem está sem dívidas, 
poupar se torna outro fator interes
sante financeiramente. A econo
mia permite ao consumidor, que 
no início do ano as dívidas tradi
cionais sejam quitadas com faci
lidade. Guardar pelo menos uma 
parte do décimo terceiro salário é 
uma ótima precaução para come
çar 2014 com dinheiro no bolso.

http://www.uniontecnologia.com.br
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Regional M ARCO C IV IL
A ministra Ideli Salvatti (Relações Institucionais) afirmou ontem 
que "não há menor hipótese" de o Palácio do Planalto retirar a 
urgência no Marco Civil da Internet, o que garante prioridade 
da matéria na pauta de votações da Câmara. O projeto corre o 
risco de ficar só para 2014, devido a divergências no texto.

A G U D O S

Obras do Minha Casa, Minha Vida são retomadas

Mais de 60 famílias 
esperam pelos 
imóveis que estão 
em obras desde 2010

W e lin to n  Barros_______

As obras do projeto Minha 
Casa, Minha Vida, do Go
verno Federal, em Agudos, 
foram retomadas pela terceira vez 
em três anos. Os imóveis começa

ram a ser construídos no final de 
2010 e até agora não foram entre
gues aos moradores. O prefeito 
Everton Octaviani (PMDB) esteve 
em São Paulo no final de outubro 
para se verificar qual era a situa
ção do programa na cidade e o 
motivo do atraso. Alvo de ações 
no Ministério Público, o canteiro 
de obras do projeto social que irá 
beneficiar 60 famílias estava aban
donado até a semana passada.

As casas estão sendo construí
das em terrenos doados pela Pre
feitura ao Governo Federal. Loca
lizadas no Jardim Santa Cândida, 
as casas ficaram abandonadas por

FOTO: PAULO FRANCO/O ECO

RETOMADA -  Obras são retomadas pela terceira vez em três anos

meses em meio ao mato alto. O 
local escuro se transformou em 
abrigo para traficantes, além de 
ser alvo de depredações e furtos 
constantes de materiais de cons
trução.

A obra faz parte de um convê
nio entre a Prefeitura, União e o 
agente financeiro Bicbanco, assina
do em 2010. A construtora Vertical 
foi contratada para realizar o servi
ço, mas após problemas financeiros 
abandonou a obra, que deveria es
tar concluída até outubro de 2011. 
Segundo o prefeito, as obras foram

retomadas no dia 25 de novembro.
“Eu e mais alguns vereadores 

estivemos em São Paulo cobran
do do Bicbanco a finalização das 
obras, que já se arrastam por qua
se três anos e a população aguarda 
ansiosamente a conclusão, já que 
existem sessenta contemplados 
com essas casas. Nós tivemos a 
satisfação de saber que as obras 
foram retomadas e estaremos fis
calizando de forma intensa esta 
execução", ressaltou Everton.

O prefeito já havia organizado 
uma manifestação que aconteceria

neste mês, com as 60 famílias em 
São Paulo. “Nós estávamos organi
zando uma manifestação em São 
Paulo com as famílias contempla
das, já tínhamos agendado ônibus 
e iríamos fazer um manifesto em 
frente a sede do Bicbanco, para 
que eles pudessem se sensibilizar 
e finalizar a construção da obra", 
disse. Everton adiantou que caso 
as obras fiquem paralisadas nova
mente, a manifestação ocorrerá.

Das 60 casas que devem ser 
entregues aos beneficiados pelo 
programa, 40 já estão em lase de 
acabamento. Outras 20 residências 
ainda estão com as construções na 
etapa inicial. Segundo o Bicbanco, 
as obras devem ser concluídas ain
da este mês, mas Everton descar
tou a hipótese, já que faltam várias 
coisas a serem feitas em um curto 
espaço de tempo. “Eles anuncia
ram que iriam concluir as obras 
até o final deste ano, o que eu vejo 
como totalmente impraticável, até 
pelo estágio em que as obras se en
contram. Eu quero um resultado 
prático e se eles entregarem essas 
casas em dois meses e meio já nos 
gratificará bastante", finalizou.

Estádio e rodoviária ficam prontos no ano que vem
As obras do Estádio Muni

cipal Antonio Maury da Silva, o 
Picão, e da rodoviária de Agudos 
devem ser concluídas até o final 
do ano que vem. A rodoviária que 
está sendo construída próxima a 
avenida Richard Freudenberg re
cebeu sua cobertura no mês de 
outubro. Segundo o prefeito Ever- 
ton Octaviani (PMDB), o Execu-

tivo aguarda verba do Governo 
do Estado para continuar com a 
construção do terminal.

“É importante frisar que a 
prefeitura está recebendo dez par
celas do valor correspondente da 
obra da rodoviária, nós inclusive 
já adiantamos a contrapartida 
para que a obra possa caminhar 
de forma mais dinâmica", disse.

A obra vai custar R$ 1,2 milhão, 
sendo R$ 800 mil do DER (De
partamento de Estradas e Roda
gem), e R$ 400 mil investidos 
pela prefeitura. A obra deve ser 
inaugurada em junho de 2014.

Para a construção do estádio 
municipal, o Governo do Estado 
já liberou a primeira parcela de 
R$ 250 mil, a segunda parcela

deve ser paga no inicio do ano 
que vem. A Caixa Econômica Fe
deral já assinou convênio com a 
prefeitura e liberou R$ 1 milhão 
que serão investidos na obra, re
cursos do Ministério dos Espor
tes. A obra deve ser finalizada 
em dezembro de ano que vem e 
custará cerca de R$ 2 milhões aos 
cofres públicos.

P O LIC IA

Irmão de segurança morto em baile diz que houve negligência no socorro

Segundo a família, vítima foi encaminhada a Bauru seis horas após dar entrada no hospital

W elin ton  Barros

Dois dias após enterrar o 
próprio irmão, Evandro 
Luiz Soares de Oliveira, 
26 anos, procurou O ECO para 
dar a sua versão sobre o que teria 

acontecido na madrugada de do
mingo 1° de dezembro, em um 
pesqueiro em Pederneiras. Con
forme divulgado por O ECO, o 
segurança Ivan Carlos Soares de 
Oliveira, de 31 anos, foi esfaquea
do durante um baile que aconte
cia no estabelecimento localizado 
no distrito de Vanglória.

O irmão da vítima relatou 
que o segurança teria separado 
uma briga dentro do estabeleci
mento e, no momento em que

segurava um dos envolvidos, foi 
golpeado. Ele teria sido atingido 
três vezes, uma no braço e duas 
nas costas. Evandro alega que o 
atendimento de urgência foi ne
gligente e demorado.

“O meu irmão foi socorrido 
pelos seguranças do pesqueiro, 
não teve apoio do Samu. Ele che
gou no Hospital de Pederneiras, 
teve negligência por parte dos fun
cionários. Ele deveria ser socor
rido assim que chegasse, mas foi 
transferido para Bauru só às 9h. 
No caminho, até estourou o pneu 
da ambulância", disse. Ele relatou 
ainda que o veículo ficou parado 
por aproximadamente 15 minu
tos na rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros (SP-294), até a

chegada da ambulância de resgate 
da concessionária que administra 
a rodovia.

Evandro disse que a adminis
tração do pesqueiro não se impor
tou com o fato de o segurança ter 
sido esfaqueado no local. “A briga 
aconteceu dentro do pesqueiro, 
meu irmão estava trabalhando. 
Nós sabemos que o local foi lava
do, para que acontecesse o baile 
de domingo. Isso é fato. Eles não 
tiveram a mínima consideração. 
Nós sabemos que, lavando o local, 
apagaram as provas", acusa.

As denúncias já foram enca
minhadas à Polícia Civil, que in
vestiga o caso. Segundo o delega
do Eduardo Herreira dos Santos, 
as investigações seguem em sigilo.

“Nós damos prioridade em casos 
de homicídio e, com certeza, logo 
teremos um desfecho para esse 
caso. Por isso, as investigações 
seguem em sigilo para não atrapa
lhar os trabalhos", disse.

A administração da Santa Casa 
de Misericórdia de Pederneiras foi 
procurada para falar sobre o assun
to e adiantou que iria emitir nota 
comentado as declarações. Até o 
fechamento da edição, a redação 
não havia recebido a resposta.

O proprietário do estabeleci
mento foi procurado pela reporta
gem, disse que estava no trânsito 
e impossibilitado de falar. Novas 
ligações foram feitas no final da 
tarde de ontem, mas ele não aten
deu e nem retornou às ligações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO ALTERAÇÃO 04 -  CONTRATO 87-2010 
(Originário do PREGÃO 51-2010). FINALIDADE: Prorrogar o prazo de vigência 
e execução do contrato por mais 12 meses, a iniciar em 01.12.2013, estimando para o 
novo período o valor de R$ 327.600,36. CONTRATANTE: Município de Macatuba. 
CONTRATADO: CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LTDA. OBJETO: Licença de uso de softwares destinados à Administração Municipal, e ao 
atendimento, por esta, ao sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
FUND. LEGAL: art. 57, inciso IV, da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 29.11.2013. 
Macatuba, 29 de novembro de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal

Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Publicação de Atos Oficiais

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: Portaria n.° 032/2013, Data: 02 de setembro de 2013; 
Contratante: Câmara Municipal de Lençóis Paulista, Contratado: ZUM 
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.; Objeto: 

Serviços de confecção e distribuição de jornal/informativo mensal; Valor: 
R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais) mensais; Dotação 

Orçamentária: 3.3.90.39.88 -  Serviços de Publicidade e Propaganda; Data: 
01 de novembro de 2013; Validade: 6 (seis) meses

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: Portaria n.° 043/2013, Data: 15 de outubro de 2013; Contratante: 
Câmara Municipal de Lençóis Paulista, Contratado: 7 CONSTRUÇÕES 
LTDA. -  ME; Objeto: Serviços de reforma e adequação para deficientes 

físicos dos sanitários do Plenário da Câmara Municipal de Lençóis Paulista; 
Valor Total: R$ 58.529,94 (cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e nove 
reais e noventa e quatro centavos); Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.24 -  

Outros serviços de terceiros -  Pessoa Jurídica e 3.3.90.39.16 -  Manutenção 
e Conservação de Bens Imóveis; Data: 25 de novembro de 2013; Validade: 

30 (trinta) dias

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

ATO DA MESA DA CÂMARA N.° 123/2013

Exonera o servidor Sr. Cristiano Dias Andreotti do cargo de Assessor 
Legislativo I.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 02 de dezembro de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA - Presidente 
NARDELI DA SILVA - Vice-Presidente 

GUMERCINDO TICIANELLI JÚNIOR - 1° Secretário 
ANDERSON PRADO DE LIMA - 2° Secretário

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em, 02 de dezembro de 2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 5 de dezembro de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 60,35.

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

de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020

Nome: RG:
Cidade: Fone:
Texto do classificado:

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

CRECI 115143

«Ç/tr IMÓVEIS-/,
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

JARDIM UBIRAMA.

2 dorm, sala, cozinha, WC 
social, 1 vaga coberta e 1 
descoberta, portão fechado 
de correr R$ 115.000,00 não 
aceita financiamento, piso 
frio e forro de madeira.

MARIA LUIZA 4.
Terreno de esquina 238 m^
R$ 25.000,00 + parcelas.

MARIA LUIZA 3.
Terreno 200 m^ vizinho do 
jardim Europa R$ 82.000,00 
não aceita financiamento.

M O N TE A ZU L.
Terreno 200 m  ̂aceita 
financiamento 70 .0 0 0 ,0 0 .

JARDIM  DAS N A Ç Õ ES .
3 Dorm, sala, cozinha, piso 
frio, WC social, edícula no 
fundo R$ 13 0 .0 0 0 ,0 0  aceita 
financiamento

CAS A B E LA  VISTA. + Edícula em 
construção R$ 115 .0 0 0 ,0 0  
não aceita financiamento

JARDIM  GRAJAÚ.
4  Dorm, parte alta, sendo 1 
suíte, WC social, lavanderia 
coberta R$ 180.000 ,00 
aceita financiamento com R$ 
50.000,00 de entrada.

www.pedraoimoveislpta.com
(14) 3264-6418.3264-9769 • 99714-4352 VIVO

http://www.pedraoimoveislpta.com
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Saúde PESQUISA
Levantamento feito pela Caixa Seguros mostra 
que 75%  dos jovens acreditam que a educação 
sexual não deve ser ensinada em casa e 70%  
deles acham que essa formação está associada 
ao estímulo para o início da vida sexual.

O F T A L M O L O G IA

Excesso de exposição ao sol e fatores 
genéticos podem desenvolver pterígio

FOTO: DIVULGAÇÃO

TRATAMENTO -  No começo 
do pterígio, a doença pode ser 
tratada com colírio, receitado 

pelo oftalmologista; indicação 
da cirurgia é feita quando há 

ameaça rea[da visão

Oftalmologista explica que os sintomas são vermelhidão, ardência e sensação de areia nos olhos

Priscila Pegatin

O  pterígio, aquela pele de 
cor rosada que começa a 
crescer a partir do canto 

interno do olho, pode surgir 
por fatores genéticos ou exposi
ção excessiva ao sol, sem prote
ção. "Se seus pais, irmãos, têm 
pterígio, fique de olho porque 
as chances de você ter são gran
des”, explica o oftalmologista 
Fabiano Peres Miguel.

Entre os sintomas, além da 
pele rosada, o paciente sente 
ardência nos olhos, lacrimeja- 
mento, fotofobia, dificuldade 
em m anter os olhos abertos na 
claridade e sensação de areia 
nos olhos. "O pterígio é mais 
comum em pessoas que re
sidem em regiões com muita 
incidência de luz solar, próxi
mos da linha do equador, e em 
pessoas que trabalham expostas 
ao sol, como pescadores e tra
balhadores rurais”, diz Miguel. 
"Podemos ver que o principal 
fator de risco para o surgimen
to do pterígio é a luz solar, mas 
também há um  fator genético e 
individual”.

Segundo o oftalmologista o

pterígio surge com mais frequ
ência em homens, a partir dos 
30 anos. "Pode prejudicar a vi
são de duas formas. A prim eira 
é tracionando a córnea e, con
sequentemente, distorcendo a 
formação das imagens, causan
do astigmatismo. A outra for
ma é quando ela tam pa o eixo 
visual, isto é, cobre a pupila, 
também chamada de 'm enina 
dos olhos"..

Para o tratamento, nas for
mas iniciais do pterígio apenas 
colírios lubrificantes ou vaso- 
constritores aliviam os sinto
mas e diminui a vermelhidão. 
"Quando a doença aumenta, o 
único tratamento é a cirurgia”, 
explica o oftalmologista. "A in
dicação da cirurgia é feita quan
do há ameaça real à visão, ou se 
já se encontra comprometida. 
Uma vez decidida a remoção 
do pterígio, temos optado pela 
técnica cirúrgica que utiliza o 
transplante conjuntival, que 
abrange a retirada do pterígio e 
a reconstrução com transplante 
de conjuntiva”.

Esta técnica, segundo Mi
guel, proporciona bons resulta
dos estéticos e taxa de retorno

baixa da doença. "Técnicas 
mais antigas, como a conheci
da como raspagem, gera taxa 
de volta elevada da doença, 
que, quando ocorrem, são mo
tivo de grande contrariedade 
para paciente”.

Com anestesia local, a ci
rurgia dura em média de 15 mi
nutos a 30 minutos. "O paciente 
vai para casa no mesmo dia e 
com curativo no olho. Nos pri
meiros dias, o olho fica verme
lho e irritado, mas com o uso

FRASE

dos colírios voltando ao normal 
em alguns dias ou semanas”.

Entre os cuidados pós-ci- 
rurgia estão não fazer esforço, 
evitar muito sol, poeira e vento, 
usar óculos escuros e colírio, 
indicado pelo oftalmologista.

Quanto ao uso de óculos de 
sol, com proteção UV e de qua
lidade é indicado também, para 
prevenir a doença. "A genética 
no pterígio é soberana, mas dá 
para fazer sua parte tam bém ”, 
finaliza Miguel.

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

c "Se seus pais, irmãos, têm pterígio fique de olho, porque as 
chances de você ter são grandes."
Fabiano Peres Miguel, oftalmologista

pterígio

O que é Pterígio?
É uma pele de cor rosada, 
em formato triangular, que 
começa a crescer a partir 
do canto interno do olho 
e pode atingir o centro 
(córnea e pupila).

Sintomas Cirurgia

Trata-se de uma defesa à 
exposição acentuada ao sol.

'Z  Irritação, vermelhidão 
e ardor

Z  Lacrimejamento

Z  Desconforto estético, 
mas não tanto visual

Z  É realizada em 
consultório, com 
anestesia local, 
dependendo do estágio.

Z  Não é indicada para 
pacientes jovens

ww w .saletecortez.com .br

S a le t e  C o r t s a
-----Psicólo^ Clínica

i .á. .'Eííw
:: Pós-graduação pela FMUSP em

S exualidade H um ana e 
especialização em  Pânico e Depressão

:: Psicoterapía ind iv idua l
Terapia de casal

:: O rientação de pais

Dr Bruno de Faria Batista
CRM 113.202-TEOT10487

Ortopedia 
Traumatologia 
Cirurgia do Joelho
Irmandade Santa Casa de Macatuba 
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ATENDIMENTO A PARTIR DA 06:30 DA MANHÃ
PRÓXIMO AO COLÉGIO PAULO ZILLO

http://www.saletecortez.com.br


•  O ECO •  LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUINTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2013

Sociedade Mãe com açúcar
Ana Laura e Maria 
Margarete, no top 
lanches

FOTO: MARCIO MOREIRA/O  ECO

AECIO EM 
BAURU
O encontro "Conversa com 
os brasileiros", ocorrido no 
sábado, 30 de novembro, 
em Bauru, contou com 
a presença de vários 
lençoenses. Na foto, o 
empresário Edenilson 
Grecca, ao lado de Otávio, 
do diretor de Esportes 
de Lençóis Paulista, José 
Lenci Neto, e do diretor 
administrativo do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade, 
Juliano Botero.

I Q • Veide Borin 
Paccola
completou, dia 
4 de dezembro, 
80 anos de vida. 
Parabéns do 
seu marido Uris 
Paccola e filhos.

FOTO: O ECO FOTO: KING STUDIO
• SUPER BIKE
Na Super Bike, o cliente 
encontra bicicletas, 
acessórios e peças, além do 
serviço de conserto. A loja 
fica na avenida Orígenes 
Lessa, 696, na Cecap. Na 
foto, Daiane e Cleber.

mantendo vivo o sonho de Natal

PANIFICADORA E CONFEITARIA

I M I © ®  ® [1
(1 4 ) 3264-4430 <3264-4483

KIT FESTA
BOLO DE 5 KG 
300 SALGADOS 

200 DOCES

GRÁTIS:
100M IN I BENGALINHAS

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

O  Arthur 4 meses.
© Felicidades ao casal Mariana 
e Diego pelo casamento 
realizado no dia 23 de 
novembro, no Santuário Nossa 
Senhora da Piedade.
© Manuela, 1 ano e 6 meses.
O  Parabéns Nicolas pelo 
aniversário de 4 anos 
comemorado no dia 23 de 
novembro no Salão WG. 
Felicidades.
© Maria Luisa, 3 meses.
© Parabéns Vanessa e Everton. 
O casamento foi realizado 
no dia 22 de novembro, no 
Santuário Nossa Senhora da 
Piedade. Felicidades.
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