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Lençóis mobiliza forças para ajudar Hospital
Liderado por Bel, Marise e Edenilson Grecca, grupo faz operação coordenada para levantar recursos e cobrir despesas de final de ano na entidade

Como todos os hospitais que têm o SUS 
como principal cliente, o Hospital Nossa 
Senhora da Piedade enfrenta dificuldades 
para fechar as contas de final de ano. Os nú
meros ainda não foram confirmados oficial
mente, mas estima-se uma cifra na casa dos 
R$ 4 milhões, sendo R$ 1,5 milhão urgen

tes. Para não comprometer o atendimento 
ao usuário, um amplo grupo de lideran
ças locais está mobilizado para capitalizar 
a entidade e garantir o funcionamento do 
Hospital que atende pacientes das cidades 
no entorno de Lençóis Paulista. O grupo 
envolve os voluntários que administram o

Hospital, empresários que sempre socor
rem a entidade e agentes políticos, como a 
prefeita Bel Lorenzetti, o vice José Antonio 
Marise e a bancada de vereadores alinhada 
com a administração. Na semana passada, 
o empresário Edenilson Grecca, presiden
te do conselho do Hospital, participou de

reunião no Palácio dos Bandeirantes (foto 
abaixo, à esquerda), em São Paulo, e expôs 
a situação ao subsecretário da Casa Civil, o 
médico pederneirense Rubens Cury. Voltou 
da reunião com a promessa de liberação 
de R$ 900 mil (anunciada na segunda-feira 
na Câmara pelos vereadores da situação) e

com o compromisso de melhores notícias 
para janeiro. A articulação envolve diversas 
lideranças e o grupo evita antecipar detalhes 
antes da ajuda confirmada. A expectativa é 
que o resultado do esforço dessas lideranças 
seja anunciado nos próximos dias, o que da
ria um alívio ao Hospital ainda neste mês.
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ORÇAMENTO 2014

Vereadores dizem 
não às emendas 
de Humberto Pita
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Os vereadores de Lençóis Pau
lista rejeitaram 12 das 13 emendas 
propostas pelo presidente da Câma
ra, H um berto José Pita, ao projeto 
de lei do orçamento m unicipal para 
2014. As emendas redirecionariam  
verbas de diversas diretorias da 
Prefeitura para o Hospital Nossa 
Senhora da Piedade, mas compro- 
m eteriam  serviços essenciais à  po
pulação. Apesar da defesa feita pelo 
republicano, a votação impôs um a 
derrota política a Pita. Ontem, ele 
anunciou através de sua assessoria 
que não vai devolver dinheiro à Pre
feitura em 2013. No início do ano, o 
presidente prom etera devolver R$ 1 
milhão aos cofres municipais.

COQUELUCHE

Grávidas terão nova 
vacina em 2014 ®

FINAL DE ANO

Saúde muda horário 
de atendimento ®
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Confira a program ação  
da Facilpa 2014

FEIRA 2014

Facilpa divulga 
programação

Na noite de terça-feira, foi divulgada pela 
Associação Rural de Lençóis Paulista a grade de 
shows da 37^ Facilpa. O primeiro dia de even
tos será em 1° de maio, com a cantora Bruna 
Viola e a dupla André & Matheus. Nomes como 
Milionário & José Rico, Fernando & Sorocaba, 
Claudia Leitte e Daniel, que compõem o quadro 
do programa The Voice Brasil, também estão na 
lista. Conforme antecipado pelo O ECO, Luan 
Santana, um  dos mais solicitados, segundo José 
Oliveira Prado, promete um a megaestrutura 
para o show do dia 9 de maio.

1° d e  m a io
Bruna Viola e
André & Matheus - gratuito

2 d e  m a io
Milionário & José Rico -  pago

3 d e  m a io
Fernando & Sorocaba - pago

4 d e  m a io
João Bosco & Vinícius - 
gratuito

5 d e  m a io
bandas: Awake /  Alpharock /  
Renovados -  gratuito

6 d e  m a io
Israel & Rodolffo - gratuito
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7 d e  m a io
Fernandinho - gratuito

8 d e  m a io
Jads & Jadson - pago

9 d e  m a io
Luan Santana - pago

10 d e  m a io
Claudia Leitte - pago

11 d e  m a io
Daniel - gratuito

O ECO 
traz hoje 
Revista 
Gente
Chega às ruas hoje mais um 
produto editorial do Jornal O 
ECO: a Revista Gente. Pensada 
para abordar assuntos do 
cotidiano das pessoas - como 
moda, saúde, comportamento 
e decoração -, a publicação 
também pretende destacar os 
profissionais que estão por trás 
das empresas e que têm uma 
história inspiradora de sucesso 
para contar. Exatamente, por 
isso, a publicação foi batizada 
de Revista Gente. Aqui são 
as pessoas que merecem o 
destaque. A revista circula hoje 
com uma edição especial de 
lançamento e começa a circular 
mensalmente a partir de fevereiro 
de 2014, mês de aniversário do 
Jornal O ECO. A equipe espera 
que todos gostem. Boa leitura!

SERVIDOR

ASP em Ação 
reúne mais de 
1 mil pessoas

O evento ASP em Ação, que 
m arcou o encerram ento da progra
mação 2013 no Recanto do Café, le
vou mais de 1 mil pessoas ao local. 
D urante todo, o dia os associados, 
familiares e com unidade tiveram  
atividades culturais, shows e expo
sições. U m  dos destaques da festa, a 
Exposição de Carros Antigos contou 
com a participação de 70 exposito
res da cidade e região.
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ASP em Ação supera expectativa e leva 
mais de mil pessoas ao Recanto do Café

Mais de mil associa
dos, familiares e comuni
dade marcaram presença 
nas atividades promovidas 
dentro da programação do 
ASP em Ação, evento rea
lizado em dezembro, para 
marcar o encerramento da

programação 2013 no Re
canto do Café.

Durante todo o dia, ativi
dades culturais como shows 
e exposições, marcaram o 
evento. A Manhã do Rock 
abriu o evento com a Banda 
One Cash. À tarde, os convi-

dados assistiram aos shows 
de Ana Kelly e Alexandre e 
a roda de samba com o Gru
po Samba Mais.

Um dos destaques da 
festa, a Exposição de Car
ros Antigos, contou com a 
participação de 70 expo-

sitores dos municípios de 
Lençóis Paulista, Macatu- 
ba, Botucatu, Jaú, Avaré, 
Pirajuí, Torrinha, Bauru e 
Barra Bonita.

A animação foi uma 
das marcas registradas do 
evento. A alegria e des-

contração dos associados, 
familiares e demais con
vidados foi contagiante. 
“Quero agradecer o em
penho de todas pesso
as envolvidas, de nossos 
parceiros e colaboradores. 
Tivemos um retorno extre-

mamente positivo dos as
sociados”, destacou o pre
sidente da ASP, Jonadabe 
José de Souza, o Jonas.

Mais de 200 litros de leite 
foram arrecadados e doados 
para a Casa Abrigo Amora- 
da de Lençóis Paulista.

O S A B O R O B S ^  '

ANIMAÇÃO -  Confira alguns cliques do evento ASP em Ação que encerrou as atividades de 2013

Muitos peixes e diversão
O torneio de pesca orga

nizado pela ASP no domin
go, dia 8, no Recanto do Café 
garantiu momentos de cal
maria e muitos peixes fisga
dos pelos competidores. Com 
38 pescadores, quem sagrou
-se vencedor foi Benedito 
Augusto de Andrade, que

conseguiu pescar quase 20 
quilos de peixes em 4 horas 
de competição. José Valdir de 
Andrade, “Fininho” e Rodri
go Matheus de Oliveira, con
quistaram o 2° e 3° lugares 
respectivamente. O campeão 
recebeu R$ 200,00, o vice, R$ 
100,00 e o 3° lugar, R$ 50,00.

DIVERSÃO -  Tornei de pescaria reuniu 38 participantes

PALAVRA D O  PRESIDENTE
Colegas servidores

Com muitos esforço 
e organização, o even
to ASP em Ação foi um 
grande sucesso. A festi
vidade marcou o encer
ramento das atividades 
no Recanto do Café em 
2013. Além da progra
mação cultural, os mais 
de 200 litros de leite ar
recadados foram doados 
à Casa Abrigo Amorada, 
algo que nos deixa extre
mamente felizes.

Já estamos pensando 
em 2014 e finalizando o 
cronograma de eventos 
realizados pela ASP. Os 
mínimos detalhes estão 
sendo pensados para ga
rantir diversão e conforto 
para nosso associados.

Além dos eventos, 
diversas melhorias serão 
apresentadas aos nossos 
associados e às empresas 
parceiras da ASP.

Quero agradecer tam
bém o trabalho desenvol
vido em 2013 pela direto
ria da ASP e pela equipe 
da ASP: Flávio, Laine, 
Josi, Tamara, Jussara e 
Marcony.

A todos os meus co
legas servidores, meu 
abraço e o desejo de mui
to sucesso, realizações, 
prosperidade e bençãos 
em 2014!

Jonadabe José de Souza 
Presidente da ASP

http://www.aspLp.com.br
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O pinião í
F R A SE
• "Nosso orçamento de R$ 4 milhões em 2014 é o equivalente 
ao IPTU pago pela cidade inteira. Aí o povo pergunta: onde está 
o meu dinheiro? Ele está vindo aqui, para a Câmara"

Émerson Carrit Coneglian, vereador

P A R A  P E N S A R
• "O universo é 
um a harm onia 
de contrários" 
Pitágoras
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Política, sim. Politicagem, não!

A
atividade política é nobre em sua es
sência. Escreve-se política com P mai- 

iúsculo quando o agente se mantém 
fiel à missão e à arte da boa governança, da 
liderança cidadã, da ação comunitária que 
visa ao bem comum. O que tira a grandeza 
da atuação política é uma forma particular 
de fazê-la, é quando a política é exercitada 
pelos individualistas que lançam mão da po
sição de políticos para fazer a politicagem.

Política com P minúsculo é politica
gem, prática nefasta para a população, 
a cidadania e a democracia. Infelizmen
te, em meio à política existe a politica

gem, atividade menor que privilegia 
os interesses pessoais, contempla a 
troca de favores, valoriza realizações 
insignificantes após maquiadas como 
se fossem de interesse público, sem 
sê-lo na verdade.

Dada a proliferação da banda podre 
no exercício da atividade política, mui
tas vezes fica difícil distinguir quem 
faz política com P maiúsculo e quem 

pratica a politicagem miúda. Algumas

vezes, tais práticas ficam evidentes e fica 
fácil separar o que é trigo e o que é joio 
neste meio.

Trigo e joio têm características próprias 
e que ficam visíveis à medida em que cada 
planta evolui no mesmo campo, uma do 
lado da outra. É política séria a atuação que 
assume a responsabilidade de empenhar 
toda energia possível para resolver o pro
blema que afeta a população, sobretudo 
aquela mais necessitada do Poder Público. É 
politicagem embarcar no negócio pensando 
em obter vantagens pessoais, sonegando 
sua contribuição individual para sanar o pro
blema de fato.

É especialmente triste quando política 
e politicagem digladiam em cima de temas 
caros à população: saúde, educação, em
prego, desenvolvimento, etc. Leitor, eleitor 
e cidadão que acompanha o desenrolar 
dos fatos sobre o Hospital Nossa Senhora 
da Piedade, esteja atento aos movimentos 
para entender bem quem faz política volta
da para a saúde pública e quem usa o tema 
para fazer politicagem.
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Um natal de verdade
Padre Beto
é radialista, teólogo e professor de 

filosofia

Em todas as grandes religiões o sen
timento de amor é o caminho para a 
salvação. Para os hindus, a palavra 

"bhakti" expressa este sentimento que 
salva o homem de fé. No livro Bhagavad 
Gitã ao lado do caminho do conhecimento 
está o caminho do amor a Deus. No capítu
lo 11, Krishna diz a Arjuna: "Quem tudo faz 
em Meu nome; quem Me reconhece como 
alvo de todos os seus mais nobres esfor
ços; quem Me adora, livre de apegos e sem 
odiar a ninguém, esse chegará a Mim".

Através do amor a Deus, as ações huma
nas deixam de ser destrutivas e passam a ser 
uma expressão de respeito, de carinho aos 
semelhantes e ao universo. Para os budistas, 
a palavra "Metã" significa a virtude de todo 
o bem. Metã está intimamente associada às 
expressões compaixão (karuna) e amor ao 
próximo (dana). O seguidor de Buda se identi
fica com o sofredor e o mais pobre. Quando o 
amor ao próximo e a ação concreta tornam-se 
uma unidade, encontramos o caminho para 
dissolver o sofrimento e completar nosso ser 
com a alegria. Em outras palavras, o amor ao 
próximo no budismo não é imaginável sem 
uma ação concreta de solidariedade.

No cristianismo, toda a lei de Deus é resu
mida por Jesus em dois mandamentos: amar 
a Deus de todo o teu coração, de toda a tua 
alma e de todo o teu entendimento e amar 
o próximo como a ti mesmo (Mt 22, 34-40). 
Cumprir um dos mandamentos compreende 
a realização automática do outro, afinal Ma
teus deixa claro o critério de salvação: tive 
fome e me destes de comer, tive sede e me

destes de beber, era forasteiro e me recolhes
tes... (Mt. 25, 31-46).

Aproximar-se de Deus, ou seja, viver no 
Reino dos Céus expressa-se em uma vida 
de fraternidade. Esta, porém, não significa a 
simples prática de uma caridade forçada ou 
esporádica. Um ato de caridade motivado 
por sentimentalismo, medo de Deus ou sa
tisfação pessoal não é expressão de amor, 
cria dependência e acaba caindo no vazio. 
Na verdade a realização dos dois manda
mentos cristãos depende do surgimento de 
uma nova consciência. A consciência de que 
todos os seres humanos são filhos de Deus, 
todos são amados por Deus, todos possuem 
o direito à felicidade e à realização pessoal. A 
partir desta consciência de que somos todos 
irmãos é possível surgir uma ação de verda
deira solidariedade, uma sólida fraternidade. 
A partir desta consciência, a ajuda ao outro é 
autêntica, espontânea e não artificial, forçada. 
A solidariedade surge não somente em oca
siões como Natal ou Páscoa, mas a qualquer 
momento e em qualquer lugar. A caridade 
não é mais um ato de mero assistencialismo, 
mas expressa a vontade sincera de que o ou
tro resgate sua dignidade e possa lutar pela 
vida com suas próprias forças. O surgimento 
desta nova consciência significa viver o Natal, 
ou seja, o nascimento do menino Deus é ver
dadeiramente celebrado quando sentimos o 
prazer e a necessidade de construirmos uma 
concreta vida de fraternidade. A coisa mais 
importante da vida não é a situação em que 
estamos, mas a direção na qual nos move
mos. Reflita sobre isso, reflita sobre a direção 
de sua vida e qual o sentido de sua caminha
da nesta existência. Que o Natal seja o inicio 
de uma caminhada que perdura. Um feliz e 
Santo Natal a todos! www.padrebeto.com.br

ym m m m íím m m m m m m m m m m íím m m m m m m m m m m íím m m m m ím

CM
O
D

<

Amarás ao teu próximo...
Marcos Aparecido de Toledo
é advogado, empresário e teólogo.

Na parábola do bom Samaritano, levan
tou-se um certo doutor da lei e, que
rendo pôr JESUS a prova, perguntou

-lhe: "Mestre, o que farei para herdar a vida 
eterna?". E Ele respondeu: "...Amarás ao teu 
próximo como a ti mesmo"(Lucas 25 a 28). 
Uma das maneiras de demonstrar amor ao 
próximo é compreender seus erros.

O que mais se faz é apontar o dedo con- 
denatório, como se não incorrêssemos em 
semelhantes erros. Esse é o retrato bem 
preciso da nossa sociedade. Primeiro con
denamos e depois não acreditamos que a 
pessoa pode mudar, se regenerar e conver
ter dos seus delitos, isto é, julgamos pelo 
passado: "se a pessoa um dia foi drogada, 
adúltera, homossexual, prostituta e ladra..", 
levará sobre si a marca eterna do descrédito.

Não devemos esquecer que o Rei Davi 
foi adúltero, Jacó foi um enganador, Moisés 
foi um assassino, Sansão foi um tolo, Maria 
Madalena foi pega em flagrante adultério, 
Pedro negou a Cristo e Saulo, nome anterior 
do Paulo foi um perseguidor implacável dos 
cristãos, chicoteando, encarcerando na pri
são e contribuindo na sentença de morte, e

por fim, o caso do ladrão da cruz (homem 
sem nenhum qualificativo), e a Bíblia revela 
que todos herdaram a vida eterna. Ora, se o 
próprio Deus aceita os erros da sua criatura, 
perdoa e oferece a vida eterna, quem somos 
nós para condená-la? Aliás, é importante sa
ber que o julgamento somente a Deus per
tence. A nossa condição é de réu e não de 
juiz, portanto, será ilícito inverter os papéis.

O certo é nos esforçarmos para compre
ender as fraquezas, pois, pouco ou nada sa
bemos das provas que a pessoa tem passa
do com a falta de resolução e poder moral. 
Lastimável é a condição daquele que sofre 
o peso do remorso, é uma pessoa camba- 
leante e perturbada a se afundar nos mares 
revoltos da vida. Tem a mente obscurecida 
e não consegue ver nada com clareza, sem 
saber que passo dar. Está inclusa dentre 
os maus sucedidos, compreendidos e des
considerados, cheios de aflição e angústia, 
ovelhas desgarradas e perdidas na busca 
do Bom Pastor. Não conseguem encontrar 
a Deus e experimentam intenso anseio de 
perdão, amor e paz. Nesse caso, a falta de 
compreensão, perdão, e, sobretudo, amor 
poderá inferiorizar quem julga, a ponto de 
perder a vida eterna. É o que ensinou JESUS 
ao seu questionador.

Nardeli quer proibir comércio em locais públicos
O vereador Nardeli da Silva (PROS) apresentou à Câmara um projeto de lei de 

objetivo nebuloso. Vai dar o que falar entre os comerciantes da cidade. Nardeli 
quer proibir todo comércio de produtos ou serviços que visem lucro e que ocorrem 
em espaços públicos. Ele mesmo menciona as praças, ruas, avenidas e outros es
paço públicos, sem limitar-se aos imóveis municipais. O projeto proíbe, por exem
plo, qualquer tipo de comércio ambulante - inclui os trailers e carrinhos de lanche, 
carrinhos de pipoca e algodão doce, som volante, etc -, mas também os táxis, as 
feiras livres, as lanchonetes do Parque do Povo e da Rodoviária, o uso das calçadas 
por lanchonetes e restaurantes... É difícil entender o propósito do vereador que já 
foi vendedor no Varejão e trabalha com publicidade volante pelas ruas da cidade.

FOTO: O ECO

Gasolina
Projeto de Nardeli da Silva deve 

acender uma polêmica com co
merciantes de diversas atividades.

Dose dupla
Nardeli protagonizou um diz-que- 

-m e-d isse esta semana, ao lado do 
colega Gumercindo Ticianelli Júnior 
(DEM). Os dois votaram contra o go
verno e a favor das emendas ao Orça
mento 2014, proposta pelo presiden
te Humberto José Pita (PR). Dizem, 
a dupla foi pressionada a avalizar as 
emendas ou perderia os cargos de 
confiança que têm na Câmara.

Torniquete
Pita não gostou nem um pouco da 

alternativa encontrada pelos gover- 
nistas, anunciada em plenário na se
gunda-feira 16, para salvar o Hospital 
Nossa Senhora da Piedade da crise fi
nanceira. Visivelmente irritado, o repu
blicano ameaçou pressionar os verea
dores, caso a verba de R$ 900 mil não 
seja liberada pelo Governo do Estado.

Palavra dada
Vale lembrar que o governador Ge

raldo Alckmin (PSDB) garantiu o dinhei
ro ao Hospital ainda para este ano. Por 
isso, o posicionamento dos vereadores 
de votar contrários às emendas de Pita. 
Convenhamos, no formato que queria 
impor, Pita fazia do Orçamento Munici
pal uma colcha de retalhos difícil de ser 
costurada. Quem ganha com isso?

Palavra tirada
Ainda sobre a Câmara, vários verea

dores ficaram frustrados com o balanço 
financeiro do Legislativo este ano. Com 
orçamento anual de R$ 3,6 milhões, a 
Câmara presidida por Pita gastou toda 
essa dinheirama. No iníciodo a no,Pita 
prometia economizar R$ 1 milhão em 
2013, mas fecha o ano sem cumprir a 
palavra dada aos colegas de legislatura.

Afiado
Costumeiramente, os discursos 

de Emerson André Carrit Coneglian 
(PSDB) na tribuna da Câmara são elo
giados pelos que acompanham o tra
balho do Poder Legislativo de perto. 
Na segunda-feira 16, o tucano mais 
uma vez justificou a fama de bom 
orador. Em dez minutos, resumiu 2013 
e arrancou aplausos do público.

Feitiço x feiticeiro
Emerson aproveitou a transmissão 

da sessão pela TV Preve para cobrar 
economicidade da Mesa Diretora. 
"Vamos aproveitar que a TV está aqui 
e dizer: trouxemos, sim, a solução. 
São 4 0 %  a mais do que foi indicado 
pelo presidente. Vamos também fir
mar nosso compromisso perante o 
povo para o próximo ano e economi
zar mais".

Cutucão eleitoral
Na sessão da segunda-feira 16, Jo- 

nadabe José de Souza (SDD) voltou à 
forra e disparou contra o deputado fe
deral Milton Monti (PR). "Ele é o maior 
prometedor de verbas desta cidade. 
Prometeu um viaduto para Lençóis na 
linha férrea e, até agora, nada. Temos 
que começar a cortar esses paraquedis- 
tas que vêm no município", discursou.

Círculos
Pita, que é do mesmo partido de 

Milton Monti, até tentou defender o 
companheiro de sigla, mas o tiro veio 
no pé. O presidente culpou o Governo 
Federal que, segundo Pita, é o grande 
responsável por não liberar as em en
das aos municípios. É bom lembrar: o 
PR de Pita e Monti está na base do 
governo Dilma Rousseff (PT).
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C idades EM OBRAS
Começou nesta semana o serviço de 
terraplenagem para construção de calçamento 
ao lado dos vestiários do campo da Sidelpa. Já a 
operação tapa buracos está programada para as 
vias do Jardim Morumbi.

FOTO DIVULGAÇÃO

MUTIRÃO ODONTOLOGICO
Hoje e amanhã, o Mutirão 

Odontológico atende, em Len
çóis Paulista, na escola Maria 
Zélia Prandini Camargo, no Júlio 
Ferrari das 12h às 17h. Na escola 
Ézio Paccola, no Jardim Primave
ra hoje, a equipe atende das 14h 
às 16h e das 18h às 20h e ama
nhã das 14h às 16h.

HORÁRIOS NO FERIADO
Em Macatuba, por causa dos 

feriados de final de ano, no dia 
24, o serviço público está sus
penso e o expediente volta no 
dia 26, às 13h. Nos dias 30 e 31, 
também ponto facultativo, os 
serviços não funcionam e vol
tam no dia 2 de janeiro, às 13h. 
Setores, como limpeza pública, 
distribuição de medicamentos e 
assistência médica, funcionam 
em sistema de plantão.

LENÇÓIS PAULISTA
Em virtude da realização de 

procedimentos para o descarte e 
classificação de materiais, equi
pamentos e documentos, não 
haverá atendimento ao público 
no Paço Municipal, na segunda, 
23. No dia 26, o atendimento tem 
início às 13h, no somente no se
tor de Medicina do Trabalho e 
Diretoria de Tecnologia. Nos dias 
24 e 31 de dezembro, não haverá 
expediente no Paço Municipal e 
demais setores. O SAAE também 
vai manter equipes de plantão 
neste final de ano.

F R A S E
"No ano que vem, na hora certa, voltamos a 
debater o assunto." Bel Lorenzetti, prefeita de 
Lençóis, sobre projeto que autoriza crédito de 
R$ 2,1 milhões para municipalizar iluminação 
pública, não votado neste final de ano

BOA AÇÃO- No dia 1° de dezembro, o Lions Clube organizou um almoço, na sua 
sede, para os idosos do asilo. Cerca de 50 pessoas participaram. Para aqueles que 
não pode ir teve almoço também no Lar Nossa Senhora dos Desamparados. Após 
a refeição houve integração com música, dança e partidas de truco.

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.

Facilpa anuncia 
os primeiros das 
paradas de sucesso

A Comissão Organizadora da Facilpa anunciou 
nesta quarta-feira shows com os maiores nomes 
da música da atualidade. A programação está 
sendo elogiada nas redes sociais. Com os artistas 
contratados fomos pesquisar no Paradão Serta
nejo, referência nacional, em que posição está 
cada um dos nomes que se apresentam em Len
çóis Paulista de 1 °  a 11 de maio. Bruna Viola mais 
e mais tem se despontado em São Paulo, não 
somente pela beleza e sim patia, mas pela viola 
que toca e pelas m úsicas que interpreta. André 
& Matheus estão com CD no forno, pronto para 

ser lançado estrategicam ente no mês de feve
reiro. M ilionário & José Rico fazem 20 shows 

por mês. A dupla Fernando & Sorocaba está 
com duas músicas nas paradas. Gaveta e Mô.

Um Lugarzinho na Sua Cama é uma das m ú
sicas mais executadas no país. Aparece em 1 7 °  
lugar nas paradas e em ascensão. Israel & Ro- 

dolffo também estão nas paradas com a música 
Não Me Aceito Sem Você. Fernandinho é um dos 

cantores gospel mais disputados do país. Jads 
& Jadson é a nova mania sertaneja com Pla
nos Im possíveis e Jeito Carinhoso. Luan Santana 

dispensa comentários. O novo CD tem no mínimo 
três m úsicas tocando nas rádios e ocupa 1 °  lugar 
das paradas com Tudo Que Você Quiser. Cláudia 
Leite é show inédito na região e Daniel sempre 
foi considerado quase que de casa. Programação 
nota 10. A diretoria acertou em cheio.

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

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista $

M U L T A

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

Lençóis Paulista, 19 de Dezembro de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário

Valor

Idomeia Gomes 
Pereira

Rua Ernesta 
Paccola L362 Q11 

Sta Terezinha

26371/4274 R$118,00

Gilmar Gomes 
Pereira e Adriana de 

Lima

Rua Ernesta 
Paccola L361 Q11 

Sta Terezinha

26370/4273 R$220,00

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de dezembro de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 49,66.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DO AÇÚCAR DE 
MACATUBA

Alameda Tiradentes, 1-34 -  Vila Azevedo -  Macatuba -  SP 
CNPJ 02.694.806/0001-52

RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2014 
APROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DO DIA 03/12/2013

RECEITA R$

Renda Tributária 40.000,00

Renda Social 173.000,00

Renda Patrimonial 1.400,00

Renda Financeira 7.600,00

Renda Extraordinária 25.000,00

TOTAL DAS RECEITAS 247.000,00

DESPESAS R$

Administração Geral 75.100,00

Assistência Técnica 5.300,00

Serviços Sociais 58.000,00

Outras Despesas Sociais 5.000,00

Contribuições Regulamentares 40.600,00

TOTAL DAS DESPESAS 184.000,00

Aplicação de Capitais 63.000,00

TOTAL GERAL 247.000,00

Dijair Martins Pereira -  Presidente 
Antonio Francisco da Silva - Tesoureiro 

Laércio Pafetti -  CT -  CRC 1SP115200/O-4

Centro Municipal de Formação 
Profissional “Prefeito Ideval Paccola”

CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
“PREFEITO IDEVAL PACCOLA”

PORTARIA 22/2013

Wanderley Francatti, Diretor Administrativo do CMFP 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:

Portaria n°. 22/2013 de 18 de dezembro de 2013. Prorroga o afastamento para 
tratamento de saúde a funcionária Luciana Bueno Dias Barbosa de 18/12/2013 até 
26/12/2013.

Lençóis Paulista, 18 de dezembro de 2013.

Wanderley Francatti 
Diretor Executivo

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de dezembro de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 39,31.
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AUTO POSTO 303 LTDA, torna público que requereu na CETESB a 
Renovação da Licença de Operação N°7004927, válida até 17/12/2018 
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, sito a Rua Argentina, 

295, Jardim das Nações, CEP 18685-720 em LENÇÓIS PAULISTA/SP.

AUTO POSTO 303 LTDA, torna público que requereu da CETESB a 
Renovação da Licença de Operação N°7004921, válida até 17/12/2018, 
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, sito à Rua Argentina, 

295, Jardim das Nações, CEP 18685-720 em LENÇÓIS PAULISTA/SP.

SAAE
PAUUSTA

r  ___

Serviço A utônom o de Á gua e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTÔNOM O DE AGUA E ESGOTOS 
DE LENÇÓIS PAULISTA

EXTRATO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO N° 40/2013 - PROCESSO 56/2013 - 
CONTRATANTE: SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA - CONTRATADO: 
PAVANELLI & PAVANELLO PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA. - VALOR: 
R$ 18.270,00 - ASSINATURA: 09/12/13 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, 
VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A NOVA CAPTAÇÃO DE 
ÁGUA BRUTA NO RIO LENÇÓIS. - VIGÊNCIA: 6 MESES - MODALIDADE: 
CARTA CONVITE N° 20/2013.

EXTRATO DAATADE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2013 -  PROCESSO 58/13
-  CONTRATANTE: SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA -  REGISTRADA: ODAIR 
JOSÉ FERNANDES GUIGUEN ME. -  VALOR: R$ 38.359,20 -  ASSINATURA: 
12/12/13 -  OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE 
IMPRESSÕES GRÁFICAS DE INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS, DE 
ACORDO COM AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA -  VIGÊNCIA: 12 
MESES -  MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2013.

EXTRATO DE ADITIVO
Extrato do Aditivo I, da Ata de Registro de Preços n° 02/2013 -  Processo 05/13
-  Modalidade: Pregão Presencial n° 01/2013 -  Contratante: SAAE de Lençóis 
Paulista -  Registrado: Auto Posto Tubarão de Lençóis Paulista Ltda. -  Motivo e 
Valor do Aditamento: Restabelecer o equilíbrio financeiro do objeto, previsto no 
instrumento primitivo, passando o valor da Gasolina de R$ 2,678 para R$ 2,785
-  Assinatura: 12/12/13.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
JOSÉ ANTONIO MARISE, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos 
de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas por 
Lei, e para efeitos de cumprimento do artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93, 
RATIFICA a contratação da empresa “EBARA INDÚSTRIAS MECÂNICAS E 
COMÉRCIO LTDA” ., CNPJ n° 46.138.319/0001-89, para a prestação de serviços 
de manutenção de conjunto motobomba submersa de poço tubular profundo, 
no valor total de R$ 10.580,45 (dez mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e 
cinco centavos), cuja despesa correrá por INEXIGIBILIDADE N° 07/2013, com 
fundamento no artigo 25, da Lei Federal n° 8.666/93 a suas alterações posteriores.

Publique-se, como condição de eficácia do ato.
Lençóis Paulista, 16 de Dezembro de 2013.

JOSÉ ANTONIO MARISE 
Diretor

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
JOSÉ ANTONIO MARISE, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos 
de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas por Lei, 
RATIFICA a contratação da empresa HIDROCOELHO MANUTENÇÃO E 
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n° 09.633.422/0001-79, cujo objeto é a prestação de serviços para retirada e 
instalação de conjuntos motobomba localizados na área de captação, tratamento 
e distribuição de água do almoxarifado da Prefeitura Municipal, no valor total de 
R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), formalizada através de DISPENSA 
DE LICITAÇÃO n° 14/2013, Processo n° 60/13, com fundamento no artigo 24, 
inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93.
Publique-se, como condição de eficácia do ato.

Lençóis Paulista, 17 de Dezembro de 2013.
JOSÉ ANTONIO MARISE 

Diretor

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de dezembro de 2013. Na página A4. Valor da publicação R$ 115,90.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista 
Publicação de Atos Oficiais

RESOLUÇÃO N° 28/2013 -  de 17 de dezembro de 2013 -  “Institui a 
Tribuna Livre da Câmara Municipal de Lençóis Paulista e dá outras 

providências.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 17 de dezembro de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA 
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
Em 17 de dezembro de 2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de dezembro de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 25,64.

NEXUS PARTICIPAÇÕES LTDA que através de alteração do contrato social 
mudou a razão social para NDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 
03.456.005/0001-11, 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 no JARDIM GRAJAÚ situado em Lençóis Paulista/ 
SP.

Quadra e Lote Contrato Nome

F/29 140 Aguinaldo Amarildo Oliveira

NEXUS PARTICIPAÇÕES LTDA que através de alteração do contrato 
social mudou a razão social para NDI DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIARIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob n° 03.456.005/0001-11, 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 no JARDIM GRAJAÚ situado em Lençóis 
Paulista/SP.

Quadra e Lote CTR Nome

E/37 1023 Lucinara Barbosa

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
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Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A D iretora 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 4549 de 17.12.2013................Autoriza abrir crédito especial para
execução do convênio celebrado com a Secretaria da Habitação, objeto do 
Processo SH 643/05/2013, visando a transferência de recursos financeiros 
para reforma do Centro Comunitário do Conjunto Habitacional Maestro Jú
lio Ferrari.

Lei 4550 de 17.12.2013................Estima a receita e fixa a despesa do
município para o exercício de 2014.

Decreto 445 de 10.12.2013................Dispõe sobre a suplementação de
verbas no valor de R$ 110.000,00 para o Serviço Autônomo de Água e Es
gotos -  SAAE.

Decreto 446 de 12.12.2013................Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 22.581,91.

Decreto 447 de 12.12.2013................Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 66.306,38.

Decreto 448 de 12.12.2013................Autoriza receber em doação, sem
encargos, de Sérgio Pelegrin Marun e M aria Lúcia Zillo Marun, dois lotes 
de terreno urbano, com área total de 531,80m^ localizados no Jardim Grajaú, 
nesta cidade.

Decreto 449 de 12.12.2013................Dispõe sobre a suplementação de
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 132031,54.

Decreto 452 de 17.12.2013................Abre, nos termos da Lei Municipal
4549, de 17.12.2013, crédito especial no valor de R$ 120.000,00 visando a 
transferência de recursos financeiros para reforma do Centro Comunitário do 
Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari.

Portaria 1557 de 16.12.2013...............Declara vago o cargo de Professor
de Ensino Fundamental I em razão da aposentadoria de Luciana Zan.

Portaria 1558 de 17.12.2013...............Suspende funcionário público mu
nicipal em razão de sentença proferida em processo administrativo.

Portaria 1559 de 17.12.2013...............Concede licença gestante a Bruna
Santos de Barros, Professor de Ensino Fundamental I.

Portaria 1560 de 17.12.2013...............Afasta, por motivo do acidente de
trabalho, Patrícia Marina Zillo Giovanetti Chiari, Professor Substituto de 
Educação Infantil.

Portaria 1561 de 17.12.2013...............Prorroga o afastamento concedido
a Érica Fernanda Bertoli Ribeiro, Agente de Serviços Gerais.

Portaria 1562 de 17.12.2013...............Prorroga o afastamento concedido
a Ana Cleide de Almeida Esperandio, Agente de Serviços Gerais.

Portaria 1563 de 17.12.2013...............Prorroga o afastamento concedido
a Leila Aparecida Poloni Castelhano, Agente Comunitário de Saúde.

Portaria 1564 de 17.12.2013...............Prorroga o afastamento concedido
a Ercílio Luiz Barreto, Agente de Serviços Gerais.

Portaria 1555 de 17.12.2013...............Concede licença gestante a Aline
Aparecida Ribeiro Farias, Professor Substituto de Ensino Fundamental II e 
Professor de Ensino Fundamental II.

Portaria 1566 de 17.12.2013...............Repreende funcionário público
municipal em razão de sentença proferida em processo administrativo.

Portaria 1567 de 18.12.2013...............Arquiva processo sumário promo
vido em face de funcionária pública municipal.

Lençóis Paulista, 18 de dezembro de 2013.
Silvia M aria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de dezembro de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 97,25.

A empresa Maria Das Graças Grava Leite, CNPJ.08.981.101/0001-00, estabelecida 
na Av. Estados Unidos, 145, Jardim das Nações, Lençóis Paulista-SP,
Comunica o extravio das notas fiscais Série G , de 001 a100 não se responsabilizando 
pelo seu uso indevido .
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CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Publicação de Atos Oficiais

EXTRATO
DE HOMOLOGAÇÃO

Ato da Mesa n.° 128/2013 
Data: 17/12/2013 
Processo: Portaria n.° 034/2013

Homologa o procedimento licitatório Carta Convite n.° 021/2013, do tipo menor 
preço global, referente à aquisição de equipamentos para sonorização da Sala das 
Sessões Mário Trecenti, tendo como vencedora a proposta apresentada pela empresa 
VIPER ELETRÔNICA LTDA. - EPP.

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de dezembro de 2013. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 27,15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
L E I N° 2 5 0 9

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
E AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENÇÃO 
COMPLEMENTAR A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
MACATUBA - APAE.
A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:
Artigo 1°.- Fica o Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal (Lei n° 2466 de 02 de 
janeiro de 2013), um crédito adicional suplementar no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e 
oitocentos reais), em favor dos seguintes órgãos:
Dotação: C/ 152 -  3350.43.00 -  Subvenções Sociais do órgão 17.01.00 no valor de R$ 
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais);
Dotação: C/ 307 -  3350.43.00 -  Subvenções Sociais do órgão 20.01.00 no valor de R$ 
11.000,00 (onze mil reais);
Artigo. 2° - O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior será indicado no 
Decreto de abertura, nos termos do art. 43 da Lei Federal n.° 4.320/64.
Artigo 3° - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder os recursos acima 
mencionados a título de subvenção complementar, no presente exercício à APAE -  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Macatuba.
Artigo 4°. - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Macatuba, 18 de dezembro de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal
SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 18 de dezembro de 
2012, registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação 
aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
L E I N° 2 5 1 0

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER EM DEZEMBRO/2012 UM 
ABONO AOS SEUS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, DA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA E INDIRETA, AOS PENSIONISTAS, AOS SERVIDORES ESTADUAIS 
QUE PRESTAM SERVIÇOS AO MUNÍCÍPIO, AOS AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE, AGENTES DE CONTROLE DE VETORES E OUTROS QUE SE 
ENCONTREM EM SITUAÇÃO SEMELHANTE.
A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:
Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder em dezembro de 2013 um 
abono no valor de até R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) aos seus servidores ativos e 
inativos, da Administração Direta e Indireta, aos pensionistas, aos servidores estaduais que 
prestam serviços ao Município, aos Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Controle 
de Vetores, contratados pela Irmandade da Santa Casa de Macatuba, para execução de 
Programas Governamentais de Saúde, mediante Convênio celebrado com o Município, e 
outros que se encontrem em situação semelhante.
Artigo 2° - Os valores poderão ser repassados por intermédio da Irmandade da Santa Casa 
de Macatuba aos beneficiários, se for o caso, transferindo o Executivo à referida entidade 
o montante devido em parcela acrescida àquela prevista no cronograma de desembolso 
mensal anexo ao Convênio para a execução dos Programas respectivos.
Artigo 3° - O abono não constitui direito adquirido a incorporação em remunerações 
futuras e será concedido por mera liberalidade, respeitando-se as possibilidades financeiras 
e orçamentárias, os percentuais e as demais imposições aplicáveis, previstas na Lei 
Complementar n° 101, de 04 de junho de 2000 e legislação aplicável.
Artigo 4° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
próprias do orçamento vigente, as quais poderão ser suplementadas se necessário.
Artigo 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Macatuba, SP, 18 de dezembro de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL 

Prefeito de Macatuba
SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 18 de dezembro de 
2013, registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação 
aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

Política O RÇAM ENTO
Após uma operação do Palácio do Planalto que envolveu a 
prom essa de liberação de um bônus de R$ 2 m ilhões para obras 
apadrinhadas por deputados e senadores influentes, o Congresso 
aprovou na m adrugada desta quarta-feira (18) o Orçam ento de 2014. 
O texto segue agora para sanção da presidente Dilma Rousseff.

ORÇAMENTO 2014

Emendas impõem derrota 
política a presidente Pita
Presidente da Câmara vê bancada 
governista derrubar 12 das 13 
emendas que propôs ao orçamento 
do município para o ano que vem

Angelo Neto 
e Saulo Adriano

O s vereadores de Len
çóis Paulista rejeitaram 
12 das 13 emendas 

propostas pelo presidente da 
Câmara, Humberto José Pita 
(PR), ao projeto de lei do or
çamento municipal para 2014. 
Somadas, as emendas redire
cionariam R$ 640 mil das di
versas diretorias da Prefeitura 
para o Hospital Nossa Senho
ra da Piedade.

Pita argumentava que a 
operação beneficiaria o Hos
pital (que enfrenta problemas 
para fechar as contas de final 
de ano). Ele afirmou que o de
ver de ajudar o Hospital é da 
Prefeitura e isentou a Câmara 
de responsabilidade no caso. 
”A Câmara tem um orçamen
to que deve ser utilizado pela 
Câmara. Quem deve ajudar 
entidades assistenciais é a Pre
feitura. Estou fazendo minha 
parte como vereador, que é 
apresentar emendas. O Hospi
tal precisa de R$ 1 milhão para 
fechar as contas", anunciou.

Apesar da defesa das emen
das, os vereadores entenderam 
que elas comprometeriam a 
manutenção dos serviços pú
blicos essenciais no ano que 
vem. Além disso, os vereado
res da situação anunciaram 
uma informação que muda o 
cenário do Hospital. Trata-se 
de uma movimentação arti
culada pela prefeita Bel Lo- 
renzetti e o vice José Antonio 
Marise (ambos do PSDB) para 
obter recursos do Governo do 
Estado e ajudar o Hospital. 
O valor, segundo os vereado
res, somaria R$ 900 mil (40% 
acima do que totalizavam as 
emendas de Pita).

Com esse argumento, seis 
dos 12 vereadores votaram 
contra as emendas do presi
dente da Casa. O resultado im
pôs a derrota a Pita porque o 
presidente só vota em caso de 
empate no plenário e porque o 
vereador Ailton Tipó Laurindo 
(PV) não compareceu à sessão 
da segunda-feira 16, quando 
faria um exame médico. O pla
car foi de seis a quatro, pela 
rejeição das 12 emendas. A 
única emenda de Pita aprova
da na segunda-feira transfere 
R$ 40 mil da própria Câmara 
(que terá orçamento de R$ 4

milhões no ano que vem) para 
o Hospital. O valor representa 
1% do orçamento do Legislati
vo previsto para 2014.

Outra notícia que beneficia 
Lençóis, também anunciada 
pelos vereadores da situação 
na segunda-feira 12, é a inclu
são do Hospital Nossa Senho
ra da Piedade no reajuste do 
programa estadual que apoia 
os hospitais filantrópicos e 
Santas Casas. O Governo do 
Estado dará um aumento entre 
R$ 30 mil a R$ 80 mil no re
passe mensal à entidade. Tudo 
isso influenciou na votação das 
emendas ao Orçamento 2014.

Antes de rejeitar as emen
das e aprovar o Orçamento 
2014, vários vereadores defen
deram que a Câmara economi
ze recursos próprios para aju
dar o Hospital. ”No início do 
ano, tínhamos um pacto para 
economizar recursos e repassá
-los ao Hospital e outras enti
dades. Desta forma, iríamos 
cortar da nossa própria carne", 
defendeu André Paccola Sasso 
(PSDB), o Cagarete. O tucano 
lembrou um acordo entre Exe
cutivo e Legislativo para que 
os vereadores não alterassem o 
projeto de lei em troca de man
ter em R$ 4 milhões o orça
mento para a Câmara em 2014.

Emerson André Carrit 
Coneglian (PSDB) foi mais 
incisivo. "Nosso orçamento 
de R$ 4 milhões em 2014 é o 
equivalente ao IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 
pago pela cidade inteira. Aí 
o povo pergunta: onde está o 
meu dinheiro? Ele está vin
do aqui, para a Câmara. Nós 
temos obrigação de dar o 
exemplo. Se tivesse que tirar 
de algum lugar, teria que ser 
daqui, conforme havia sido 
combinado", disse. O tucano 
criticou a gastança na Casa e 
citou despesas como aluguel e 
obras de adaptação do Palácio 
de Vidro, a compra de dois 
carros de luxo e a reforma do 
Plenário. "Não podemos es
quecer este compromisso com 
o povo", completou.

Emendas de autoria de 
Tipó e de Anderson Prado de 
Lima (ambos do PV) foram 
aprovadas em única votação, 
remanejando recursos para o 
auxílio transporte de estudan
tes, Associação Protetora dos 
Animais e segurança pública.

Declaração de voto
FOTO: TIAGO M ORENO/O ECO

(com base nos discursos dos vereadores sobre as emendas de Pita)

NAO ESTEVE PRESENTE A SESSÃO 
Ailton Tipó Laurindo (PV)

FOTO: TIAGO MORENO/O ECO
VOTO A FAVOR -  A saúde é um saco sem 

fundo. Pensar que os R$ 900 mil e as emendas 
de R$ 640 mil, juntas, vão salvar o Hospital é 
uma mentira. Sou favorável às emendas, pois 

eu entendo que os valores juntos podem ajudar. 
Quando falamos em enxugar custos, falamos do 

Legislativo, mas também do Executivo. 
Anderson Prado de Lima (PV)

FOTO: TIAGO M ORENO/O ECO
VOTO CONTRA - Buscamos soluções para 
que o hospital seja atendido sem prejudicar o 
andamento da adm inistração. Eu, você, todos 
nós estamos ajudando a salvá-lo. Nós pagamos 
os nossos impostos e o Governo Estadual está 
devolvendo agora, através destes R$ 900 mil. 
André Paccola Sasso (PSDB), o Cagarete

VOTO CONTRA -  Se o objetivo das emendas 
era viabilizar o dinheiro para socorrer o Hospital, 

com a solução conseguida através do Governo 
do Estado, as emendas perderam o sentido e o 

problema está resolvido. Desta forma, não há 
necessidade de mexer no dinheiro da Prefeitura.

A solução é imediata.
Emerson André Carrit Coneglian (PSDB)

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO
VOTO CONTRA - O m a io r responsável pelos 
nossos hosp ita is  esta rem  nessas cond ições é o 
Governo Federal. Eu fu i pego de surpresa pelos 
meus am igos d ian te  destas cond ições positivas. O 
nosso H ospita l não vai fechar, pois a verba  está  aí, 
à d ispos ição  da população. Isso fo i gara n tid o  a nós. 
Eu não sou contra  o H ospita l e nunca se re i." 
Francisco de Assis Naves (PSDB), o Chico

VOTO A FAVOR -  Este valor de R$ 900 mil é 
remanejado da ampliação da UTI (Unidade de 

Tratamento Intensivo) e isso é mais urgente do 
que o custeio do Hospital. 

Gumercindo Ticianelli Júnior (DEM), 
o Júnior Dentista

FOTO: TIAGO M ORENO/O ECO

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO
AUTOR DAS EMENDAS (NÃO VOTOU) -  Não
vou lutar nem me indispor com os vereadores.
De R$ 185 milhões (Orçamento para 2014), 
estou pedindo apenas 0,5%. Não vou defender 
o Hospital, até porque não sou diretor. Sou 
vereador e vejo a situação caótica que existe. 
Humberto José Pita (PR)

FOTO: TIAGO MORENO/O ECO
VOTO CONTRA -  Na semana passada, eu era 

favorável às emendas. Diante das notícias de que o 
rombo será coberto com recursos do Governo do Estado, 

me posiciono contrário às emendas. A Prefeitura não 
deve arcar com os problemas do SUS (Sistema Único 

de Saúde). O Governo federal erra e nós temos que 
assumir? Sou totalmente favorável ao Hospital, mas 
devemos votar o orçamento com responsabilidade.

Jonadabe José de Souza (SDD), o Jonas

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO
VOTO A FAVOR -  não justificou voto
José Pedro de Oliveira (PR), o Coroné Bentinho

FOTO: TIAGO MORENO/O ECO
VOTO CONTRA -  Pedi o adiamento da votação 

do orçamento e das emendas na semana 
passada para que as matérias fossem mais bem 

analisadas. Fiquei preocupado, pois elas mexiam 
em várias diretorias. Corremos atrás e trouxemos 

essas boas notícias (repasse do Governo do 
Estado). Não estamos indo contra o Hospital. O 

que pudermos fazer para ajudá-lo será feito.
José Santana (PSDB), o Dodô

FOTO: TIAGO M ORENO/O ECO
VOTO CONTRA -  Cada um de nós tem que fazer 
a sua parte. Consegui, recentemente, através do 
deputado Pedro Tobias, uma emenda parlamentar 
de R$ 100 mil ao Hospital Nossa Senhora da 
Piedade. Se todo vereador buscasse junto ao seu 
deputado federal e estadual uma emenda de R$
100 mil, no ano nós conseguiriamos R$ 2,4 milhões. 
Manoel dos Santos Silva (PSDB), o Manezinho

VOTO A FAVOR -  Nós podíamos vetar a reforma 
do plenário, mas a crise do Hospital veio à tona 

em noventa dias. Hoje, o senhor (Pita) está fazendo 
as emendas. O ano que vem, o senhor (Pita) pode 

fazer economias. Eu tenho que assegurar neste 
momento coisas reais. O que eu tenho de real são 

as emendas ao Orçamento 2014.
Nardeli da Silva (PROS)

FOTO: TIAGO MORENO/O ECO

Com promessa de devolver R$ 1 milhão, Pita gastou todo orçamento
No início deste ano, o presi

dente Humberto José Pita (PR) 
fechou acordo com os vereado
res de que devolveria valores 
aos cofres da Prefeitura quando 
chegasse dezembro. O dinheiro 
- R$ 1 milhão - seria repassado a 
entidades do município, inclusi
ve ao Hospital Nossa Senhora da 
Piedade. O orçamento de Câma
ra de Lençóis Paulista este ano

foi de R$ 3,6 milhões.
Após a locação do Palácio 

de Vidro, das obras de adapta
ção do prédio e da compra de 
equipamentos novos para mobi- 
liar a sede administrativa, Pita 
refez as contas e prometeu em 
outubro que devolveria R$ 200 
mil ao final do ano.

Ontem, Pita confirmou ao 
O ECO que não vai devolver

dinheiro para a Prefeitura em 
2013. "Os recursos orçamentá
rios da Câmara Municipal serão 
utilizados à própria instituição, 
sempre de forma transparen
te, com lisura, zelo, haja vista 
tratar-se de recursos públicos", 
informou o republicano através 
de assessoria de imprensa.

Em seu discurso na última 
sessão ordinária de 2013, esta se

mana, Pita comentou o assunto. 
"No início do ano, quando faláva- 
mos de um superávit na balança 
orçamentária na Câmara, nós não 
tínhamos projetos de melhorias 
na sede administrativa, tão pou
co do plenário". Considerando a 
previsão inicial, Pita gastou R$ 1 
milhão acima do esperado para 
este ano, ou seja, o orçamento 
integral de R$ 3,6 milhões.



» O ECO » LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, Q U IN TA -FE IR A  19 DE DEZEM BRO  DE 2013 ^

Regional DERROTA
O STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou ontem 
o recurso da Prefeitura de São Paulo que visava 
derrubar a suspensão do aum ento do IPTU, 
determ inada há um a sem ana pelo Tribunal de 
Justiça paulista.

FEIRA

Bruna Viola e André & Matheus 
abrem Facilpa 2014
Grade de shows terá Cláudia Leitte, Jads & Jadson e Luan Santana; exposição começa 
com Missa do Trabalhador e noite de João Bosco & Vinicius terá entrada franca

Carlos Alberto Duarte

A Associação Rural de Len
çóis Paulista (ARLP) di
vulgou no início da noite 

desta terça-feira 17, a grade de 
shows da 37® edição da Facilpa 
(Feira Agropecuária Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista). 
Os shows foram divulgados no 
Facebook oficial da festa, logo 
após a reunião da diretoria, que 
definiu a abertura da exposição, 
1° de maio, Dia do Trabalho, 
com apresentação da cantora 
Bruna Viola e da dupla lençoen- 
se André & Matheus.

A programação segue com 
shows das velha e nova gera
ções da música sertaneja. Na 
sexta-feira, a dupla Milionário 
& José Rico será atração da noi
te. No sábado, Fernando & So
rocaba tocam no palco. Ambos 
têm cobrança de ingressos.

A Facilpa prossegue no do
mingo com show de João Bosco 
& Vinicius e com entrada fran
ca. Segunda-feira se apresentam 
as bandas vencedoras do Festi
val Expovelha: Awake, Alpharo- 
ck e Renovados. Terça-feira será 
a vez da dupla Israel e Rodolffo, 
que vem para Lençóis através 
de uma parceria entre a ARLP e 
a Ventura FM. Na quarta-feira,

show gospel com Fernandinho. 
As três noites terão entrada gra
tuita.

O segundo fim de semana 
da Facilpa 2014 terá shows de 
Jads e Jadson (quinta-feira), 
Luan Santana (sexta-feira) e 
Cláudia Leitte (sábado) com co-

brança de ingressos.
O encerramento da 37® edi

ção da festa terá outro integrante 
do programa The Voice Brasil, 
o cantor Daniel. Como já é tra
dição na festa, o último dia terá 
entrada franca.

O anúncio da grade de sho-

Confira a program ação  
da Facilpa 2014
01/05
Bruna Viola e 
André & Matheus - gratuito

02/05
Milionário & José Rico -  pago

03/05
Fernando & Sorocaba - pago

04/05
João Bosco & Vinícius - 
gratuito

05/05
bandas: Awake /  Alpharock /  
Renovados -  gratuito

06/05
Israel & Rodolffo - gratuito

07/05
Fernandinho - gratuito

08/05
Jads & Jadson - pago

09/05
Luan Santana - pago

10/05
Claudia Leitte - pago

11/05
Daniel - gratuito

ws completa provocou elogios 
nas redes sociais, já que, como 
foi antecipado pelo jornal O 
ECO na última terça-feira, 
a programação é comparada 
à Fapi (Feira Agropecuária e 
Industrial de Ourinhos).

ATENDENDO A PEDIDOS
O coordenador geral da 

Facilpa, José Oliveira Prado, 
disse que os artistas foram 
escolhidos a dedo, atendendo 
aos pedidos do público. Reve
lou que um dos mais solicita
dos foi o cantor Luan Santana, 
que deverá se apresentar em 
Lençóis Paulista com uma 
megaestrutura. Todos os ou
tros artistas também foram 
muito solicitados. Prado des
tacou que pela, primeira vez, 
a comissão conseguiu trazer 
artistas que integram as pa
radas de sucesso com entrada 
franca. Casos de João Bosco 
& Vinicius e Israel & Rodol- 
ffo. Daniel dispensa comen
tários. Além de ser conside
rado praticamente de casa, o 
artista vive um dos melhores 
momentos da carreira, como 
jurado do The Voice Brasil, 
música tema da novela Amor 
à Vida e sucesso com "Fale 
Um Pouco de Você”.

BELEZA E 
TALENTO -

Bruna Viola e 
André & Matheus 

vão abrir a 
37® Facilpa no 

feriado do Dia do 
Trabalhador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
L E I N° 2 5 1 1

ATUALIZA A LEI N.° 2.495, 
DE 15 DE AGOSTO E 2013, QUE DISPÕE SOBRE OS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS DE INTERESSE SOCIAL.

A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1.° - O inciso IV do artigo 2.° da Lei 2.495, de 15 de agosto de 2013, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“IV -  As vias de circulação receberão camada asfáltica e deverão possuir pelo menos 9 
(nove) metros de largura, além das guias, sarjetas e calçadas.”
Art. 2.° - Os incisos XI e XII do artigo 2.° da Lei 2.495, de 15 de gosto de 2013, passam a 
vigorar com a seguinte redação:
“XI -  Nos loteamentos serão reservadas de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) de 
área institucional ou recreativa;
XII -  Além da área especificada no inciso anterior, deverá o empreendimento reservar 
20% (vinte por cento) de área verde, com plantação de uma árvore por lote no passeio 
público.”
Art. 3.° - O inciso I do artigo 3.° da Lei 2.495, de 15 de agosto de 2013, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“I -  A construção inicial a ser edificada terá no máximo 70m2 (setenta) metros quadrados.” 
Art. 4.° - O inciso V do artigo 3.° da Lei 2.495, de 15 de agosto de 2013, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“V -  As calçadas terão no mínimo 2,5 (dois metros e meio) de lai^ura, com declividade 
transversal máxima de 2% (dois por cento), e longitudinal condizente com o topografia 
local, restando proibido qualquer tipo de desnível (lombada) no passeio, inclusive 
desníveis que servem de acesso à garagem dos imóveis.”
Art. 5.° - O Art. 15 da Lei 2.495, de 15 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art. 15 -  Os processos de parcelamento do solo que estiverem tramitando na Prefeitura 
Municipal, na data da publicação desta Lei, deverão adequar-se às suas exigências, 
ressalvados os projetos pré-aprovados, cujas diretrizes urbanísticas serão deliberadas e 
fixadas pela Comissão Municipal de Análise e Aprovação de Parcelamento e Uso do Solo 
Urbano, respeitando-se em todos os casos o requisito do art. 2.°, III, desta Lei.”
Art. 6.° - Revoga-se o inciso III do art. 3.° da Lei da Lei 2.495, de 15 de agosto de 2013. 
Art. 7.° - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Macatuba, SP, 18 de dezembro de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal
SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 18 de dezembro 
de 2013, registrada na Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da 
legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

PREFEITURA M. MACATUBA -  SETOR DE 
LICITAÇÕES -  AVISO DE RETIFICAÇÃO -  Pregão 
Presencial 68-2013.
O Setor de licitações da Prefeitura Municipal de Macatuba, 
leva ao conhecimento dos interessados que o edital do 
PREGÃO PRESENCIAL N° 68-2013, PROCESSO N° 
101-2013, DO TIPO MENOR PREÇO, cujo objeto é 
Contratações, de serviços de divulgação e publicidade de 
editais, em jornal diário de grande circulação no Estado de 
São Paulo, em dias úteis, como prevê o padrão ANJ, através 
do sistema de registro de preço, seguindo as especificações 
do Anexo II do edital, sofreu alterações, ficando da seguinte 
forma: EXCLUI-SE do objeto e do Anexo II os dizeres 
“no caderno de classificados”; INCLUI-SE no ITEM 4, 
III, “c” o subitem “2”, com o seguinte texto: “Documento 
comprobatório de que a Tiragem diária do periódico seja 
no mínimo de 20.000 exemplares, atestada por certidão 
emitida pelo Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais 
e Revistas do Estado de São Paulo”. A data e horário para 
entrega dos “documentos para credenciamento, envelopes 
de proposta e de documentos de habilitação” fica prorrogada 
para as 08h30min do dia 14.01.2014. Fica mantido tudo o 
mais. O edital em inteiro teor, com as alterações introduzidas, 
estará à disposição dos interessados, de 2® à 6® feira, das 8:00 
às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas, na rua Nove de Julho, 
15-20, centro Macatuba-SP, CEP 17290-000 e no site: www. 
macatuba.sp.gov.br, onde estará disponível para download. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço 
acima ou pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 18 de dezembro de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA -  SETOR DE LICITA
ÇÕES -  EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO -  Pregão 
Presencial 76-2013 -  PROCESSO N° 112-2013. OBJETO: 
Aquisição de motor refrigerado à água, novo, original 
de fábrica, zero KM, juntamente com peças relacionadas 
anexo II do edital, necessárias para montagem do motor. A 
Prefeitura de Macatuba torna público que o Prefeito Muni
cipal homologou o processo em referência em 17.12.2013, 
adjudicando o objeto a empresa CAIME CASALE CO
MERCIAL LTDA EPP, CNPJ: 67.950.709/0001-29, no 
valor de R$ 13.100,00.
Macatuba, 18 de dezembro de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MACATUBA -  SETOR DE 
LICITAÇÕES -  EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO 
-  Pregão Presencial 77-2013 -  PROCESSO N° 114-2013. 
OBJETO: Aquisição de condicionadores de ar, conforme 
especificações do edital. A Prefeitura de Macatuba torna 
público que o Prefeito Municipal homologou o processo 
em referência em 17.12.2013, adjudicando o objeto a 
empresa NAIR CREPALDI DE GODOI ME, CNPJ: 
05.507.433/0001-51, no valor total de R$ 21.175,00. 
Macatuba, 18 de dezembro de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - SETOR 
DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 56-2013. 
CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba. CONTRATADA: 
SIMÃO VEÍCULOS LTDA, CNPJ 45.008.497/0007-18. Va
lor: R$ 121.000,00. ASSINATURA: 17.12.2013. OBJETO: 
Aquisição de Veículo VAN ESCOLAR, conforme descrição 
do edital. Vigência: 12 meses. MODALIDADE: Pregão Pre
sencial 75-2013. Proponentes: 01.
Macatuba, 18 de dezembro de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - SETOR 
DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 57-2013. 
CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba. CONTRATA
DA: CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ: 
67.950.709/0001-29. Valor: R$ 13.100,00. ASSINATURA: 
17.12.2013. OBJETO: Aquisição de motor refrigerado à 
água, novo, original de fábrica, zero KM, juntamente com 
peças relacionadas anexo II do edital, necessárias para mon
tagem do motor. Vigência: 12 meses. MODALIDADE: Pre
gão Presencial 76-2013. Proponentes: 01.
Macatuba, 18 de dezembro de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - SETOR 
DE LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO 58-2013. 
CONTRATANTE: Pref. M. Macatuba. CONTRATADA: 
NAIR CREPALDI DE GODOI ME, CNPJ 05.507.433/0001- 
51. Valor R$ 21 175 00 ASSINATURA 17 12.2013. OB
JETO: Aquisição de condicionadores de ar, conforme espe
cificações do edital. Vigência: 12 meses. MODALIDADE: 
Pregão Presencial 77-2013. Proponentes: 02.
Macatuba, 18 de dezembro de 2.013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

CRECI 115143

A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

PARQUE RES. RONDON REF 136. 
Casa com 3 dormitórios, sala, w c 
social, com laje, piso frio, a/s coberta, 
1 vaga coberta p/auto, não aceito 
permuta, aceito casa de menor valor 
como parte do negócio. R$ 199 mil

CHÁCARA CORVO BRANCO. Casa 
grande com varanda, barracão para 
festa com cozinha montada, quartos 
para repouso, piscina, terreno com 
área total de 5.000 m ,̂ aceito 
permuta. R$ 350 mil

JARDIM DAS NAÇÕES. REF 111. Casa 
com 3 dormitórios, sala, w c social, 
cozinha, piso frio, com laje, 2 vagas 
coberta p/ autos, a/s coberta, temos 
no fundo 1 quarto grande e 1 banheiro, 
terreno com área construída de 109,45 
m ,̂ com 125 m̂  de construção, aceito 
financiamento. R$ 130 mil.

CASA EM BOTUCATU ( PARQUE 24 DE 
MAIO) REF 41. Vendo 2 casas no mesmo 
terreno, ótima localização, próximo á vários 
comércios, aceito permuta em lençóis 
paulista. R$ 175 mil.

VILA CRUZEIRO. REF 105. Sobrado com 2 
dormitórios, sala, cozinha, 2 banheiros, piso 
frio, 1 vaga coberta p / auto, mais 1 quarto 
grande no fundo,terreno com área total de 
137,50 m^, com 129,30 m^ de construção. 
Não aceito financiamento e aceito permuta.

JARDIM SANTA TEREZINHA. REF 115. Casa 
com 2 dormitórios, sala, w c social, cozinha, 
piso frio, com laje, 2 vagas coberta p/autos, 
portão basculante aberto, a /s coberta, não 
aceito financiamento, vários comércios no 
bairro. R$ 115 mil.

COMPRO TERRENO no jardim grajaú, jardim 
maria luisa, jardim europa e em outros bairro.

Temos vários imóveis na região central com 
excelentes preço venha conferir.

www.pedraoi moveisl pta .com
(14) 3264-6418 • 3264-9769 • 99714-4352 VIVO

http://www.pedraoi
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Saúde ALIMENTAÇÃO X GRÁVIDAS
A  gravidez não é a época para fazer dietas restritivas 
e nem  pensar em perder peso. Por outro lado, 
tam bém  não significa com er por dois. Faça escolhas 
sa ud áveis para garantir o crescim ento e nutrição do 
bebê e proteger o organism o da m ãe.

MATERNIDADE

Grávidas serão vacinadas 
contra coqueluche em 2014
Neste ano, Ministério da Saúde registrou, até novembro, 57 óbitos por causa da doença

m in: DIVULGAÇÃO

IMUNIZADAS
-  Vacinas 
contra a 
coqueluche em 
grávidas vai ser 
diferente da 
infantil

Da Redacâo

O Instituto Butantan vai 
produzir uma versão ace- 
lular da vacina contra a 

coqueluche para que mulheres 
grávidas possam ser imunizadas 
contra a doença a partir do ano 
que vem. Segundo o Ministério 
da Saúde, cerca de 7 milhões de 
mulheres deverão ser beneficia
das com a vacinação.

Atualmente, a vacina con
tra a coqueluche é disponibi
lizada somente para crianças, 
por meio do Calendário Nacio
nal de Vacinação do Ministério 
da Saúde. A cobertura contra 
a doença começa com a vaci
na pentavalente, administrada 
aos dois, aos quatro e aos seis 
meses de vida. Além da pre-

valente, a criança recebe dois 
reforços com a vacina DTP, 
que protege contra difteria, té
tano e coqueluche. O primeiro 
reforço deve ser administrado 
aos 15 meses e o segundo, aos 
quatro anos.

Segundo o Instituto Butan- 
tan, um acordo de transferên
cia de tecnologia firmado com 
o laboratório GlaxoSmithKline 
(GSK) permitirá a fabricação 
da vacina acelular no Brasil. 
O diretor do Butantan, Jorge 
Kalil, disse que a versão atual 
da vacina, celular, é aplicada 
apenas em crianças porque é 
tóxica para adultos. ”Para evitar 
que as mulheres grávidas bebês 
contraiam coqueluche e trans
mitam a doença aos filhos, o 
Governo Federal resolveu fazer

a vacinação das gestantes. E, 
para fazer isso, precisa ser a va
cina acelular”, explicou Kalil.

SOBRE A  DOENÇA
Causada pela bactéria Per- 

tussis, a coqueluche tem como 
principal sintoma uma tosse de
senfreada e incontrolável que, 
em casos graves, pode levar 
até mesmo à morte. ”A vacina 
de Pertussis [a DTP] existe há 
muitos anos no Brasil. A vacina 
[atual] de Pertussis é feita com 
a bactéria inteira, o que é mui
to eficaz e dá uma imunidade 
muito longa”, disse o médico 
Jorge Kalil.

De acordo com ele, empre
sas multinacionais desenvolve
ram outra vacina de Pertussis, 
sem a célula e menos tóxica

que a celular, para aplicação em 
adultos. ”Essas empresas só pe
garam alguns componentes da 
bactéria e fizeram uma vacina 
acelular, que imuniza menos e 
dá uma resposta mais fraca, mas 
menos tóxica. No Brasil, sem
pre se usou a DTP celular [em 
crianças] e, nos adultos, quando 
era preciso reforçar a imuniza
ção, dava-se a vacina de adulto, 
que é para difteria e tétano, mas 
sem a Pertussis". O médico ex
plicou que, quando aplicada no 
adulto, a Pertussis celular "é 
muito tóxica, dá muita reação”.

Segundo o Ministério da 
Saúde, 4.361 casos de coquelu
che foram confirmados no país 
até novembro deste ano, com 
57 óbitos. (com informações da 
Agência Brasil)

ATENDIMENTO PUBLICO

Por causa de feriados, Saúde muda horário
Unidades não têm atendimento nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1° de janeiro

Da Redacâo

O s serviços de agenda- 
mento e os atendimentos 
nas Unidades de Saúde 

atendem em horário diferen
ciado nas duas próximas sema
nas, por causa dos feriados de 
Natal e Ano Novo.

Quem tem consultas ou

procedimentos marcados para 
os dias 24, 25 e 26 de dezem
bro deve fazer o agendamento 
na segunda-feira, 23. O atendi
mento é das 7h às 10h. O mes
mo sistema vale para a semana 
do Ano Novo. Quem tiver que 
agendar viagens para 31 de de
zembro ou 2 de janeiro deve 
procurar a Central no dia 30,

também das 7h às 10h. A Cen
tral de Agendamentos fica na 
rua José Paulino da Silva, n° 
147, ao lado do Almoxarifado.

Quanto as Unidades de 
Saúde não tem expediente nos 
dias 24, 25 e 31 de dezembro e 
no dia 1° de janeiro. Nos de
mais dias da semana o atendi
mento segue normalmente.

O caminhão que faz a co
leta de entulhos e móveis ve
lhos só circulará nos dias 26 
de dezembro e 2 de janeiro. 
Nos demais dias da semana o 
serviço fica interrompido por 
causa do feriado. Quem pre
cisa requisitar a coleta pode 
realizar o agendamento pelo 
telefone 3263-0020.

C O N V Ê N I O S  ■

-  F u n c i o n a l  C a r d  ' «i
- a s p l p  ( 1 4 ) 3 2 6 4 - 1 2 6 6

-  F u n e r á r i a  P â n i c o  R u a  I g n á c i o  A n s e l m o ,  5 9 0
-  A s s o c i a ç ã o  d o s  A p o s e n t a d o s  /  C e n t r o -  L e n ç ó i s  P a u l i s t a / S P

Dr Bruno de Faria Batista
CRM 113.202-TEOT10487

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

Y PameLab
/  Laboratório de Análises Clinicas

•EXAMES LABORATORIAIS 
-HORMONAIS 

• DNA
-ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

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



•  O ECO •  LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, Q U IN TA -FE IR A  19 DE DEZEM BRO  DE 2013

Sociedade HORA DA FOME
Manoel da M 
Lanches no 
Tempero Caseiro
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UNIAO NOS 
NEGÓCIOS
Durante a inauguração do 
Azulão Supermercados, 
ocorrida na quinta-feira, 
12 de dezembro, em 
Macatuba, toda família 
Rodrigues esteve unida 
para o momento. Na foto, 
aparecem  Gelso, Lucas, 
Darci, Lucas Rodrigues, 
Vitor e Gabriel. Parabéns 
e sucesso nesta nova 
empreitada.

•DROGAL
Inaugurada no dia 7 de 
dezembro, a Rede Drogal 
fez questão de registrar a 
primeira cliente a realizar 
compras no local. Na foto 
também está a equipe, 
Rodrigo, Fernanda e 
Danieli. A Drogal fica na 
rua Piedade, 240 -  Centro. 
Telefone (14) 3264 9264.

PANIFICADORA E CONFEITARIA

(M M )
(14) 3264-4430* 3264-4483

KIT FESTA
BOLO DE 5 KG 
300 SALGADOS 

200 DOCES

GRÁTIS:
100MINIBENGALINHAS

Rud Henrique Losinkas Alves, 554 
N.H.JoãoZillo(CECAP)-LençóísPt(i.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL FOTOS: STUDIO A

FOTOS: KING STUDIO

O  Parabéns ao casal Uris 
Paccola e Veide Borin Paccola 
pois ontem comemoram junto 
com os filhos e netos, 58 anos 
de casados.
O  Aline transbordando alegria 
em seus 2 anos e 4 meses.
O  Andréia e Fernando 
casaram-se dia 07 de 
dezembro. Parabéns ao casal. 
O  Eli Zacharias Justo foi 
batizado no dia 15 de 
dezembro na Igreja Nossa 
Senhora Aparecida.
O  Quem completará nesta 
sexta-feira dia 20 de 
dezembro, 4 anos será as 
gemêas Luiza e Lívia,e recebe 
os parabéns dos seus pais João 
e Keli,da sua irmã Ana Flávia e 
todos seus familiares.
O  Parabéns ao casal Taisa 
e jefferson pelo casamento 
realizado no dia 14 de 
dezembro na Igreja Cristo 
Ressuscitado.

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

DO BÁSICO
AO ACABAMENTO 
( 14) 3264-2505

R:W ALTERM 0RETT0,340 
JD. JOÃO PACCOLA

r 'V

A VENTURA FAZ O SEU 
NATAL in e s q u e c ív e l , ar̂ cpNcoR̂
COM UM SABOR PANETOl̂S
QUEÉSHOW I * ★ * ★ ★ ★ *

CacauShow
UM SHOW DE CHOCOLATE


