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Pita inaugura Palácio de Vidro amanhã; 
obra já custou R$ 147 mil em 4 meses
Valor totaliza quatro primeiros meses de aluguel, gastos com adaptações e compra de equipamentos; cadeira foi comprada por R$ 1,3 mil

M S T

Justiça determina 
reintegração da 
Fazenda União

A Justiça determinou a reintegração 
de posse da Fazenda União, ocupada 
por integrantes do MST, desde o dia 15 
deste mês. Cerca de 200 famílias estão 
acampadas no local, que fica na divisa 
entre Agudos e Borebi. A ocupação, se
gundo os integrantes, faz parte de uma 
jornada estabelecida pelo movimento 
em todo o país. Uma determinação judi
cial, obrigava os sem-terra a sarem  das 
terras até as 18h de ontem. Segundo in
formações de integrantes do movimento, 
os oficiais de Justiça estiveram no local 
acompanhados da Polícia Militar. Sem a 
possibilidade de negociação, o MST in
formou que não iria desocupar a fazenda 
no prazo determinado. Ficou acordado 
entre a Justiça e o MST, que o grupo 
deve deixar a fazenda até as 12h de hoje.
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Ontem, funcionários do SAAE (Serviço AuTônoMo ' de Á gia  
Esgoto) fizeram a limpeza de manutenção das margens do rio 
Lençóis que passa nos fundos da autarquia. Devido à temporada 
de chuvas o trabalho ajuda a escoar melhor a água da chuva.

lO lO : MÁRCIO MOREIRA/O  II.

R E LIG IÃ O

Macatuba recebe 
Noite de Adoração 
Profética amanhã

Acontece amanhã em Macatuba a 
quinta edição da Noite de Adoração Pro
fética. O evento é organizado pela Igreja 
Presbiteriana Caminho da Paz de Len
çóis Paulista e já percorreu vários bairros 
da cidade. Amanhã o evento acontece 
em Macatuba e reunirá bandas e minis
térios de louvor de diversas comunida
des evangélicas da região. O evento, que 
teve início em Lençóis Paulista, começa 
a crescer e ganhar espaço na região, po
dendo chegar também a Barra Bonita. 
Amanhã as bandas Caminho da Paz, Jo
vens Adoradores (Macatuba), Shekiná e 
Nova Geração (Pederneiras), Renovados, 
Mensagem e Geração de Adoradores so
bem ao palco para trazer muita música 
gospel e a palavra de Deus.

P O LIC IA

Jovens são pegos 
com droga no 
Jardim Itamaraty

Na no ite  de segunda-feira, 
21, equ ipes da Polícia M ilita r de 
Lençóis Paulista  in te rcep ta ram  
quatro  jovens e dois ado lescen tes 
no Ja rd im  Itam ara ty . C om  eles os 
p o lic ia is  en co n tra ram  m ais de R$ 
2 m il em  d in h e iro  e porções de 
m aco n h a . O  grupo  foi pego d u 
ran te  um a abordagem  de ro tin a  
da PM , que p a tru lh av a  pelo  local 
e suspeitou  dos rapazes.

M A C A T U B A

Prefeito pede R$ 500 mil 
para nova Rodoviária

O  prefeito de M acatuba, Tarci- 
sio M ateus Abel (PP), reivindicou 
R$ 500 m il do Governo do Estado 
para reconstru ir o Term inal Rodo
viário, abalado pelo forte vento que 
atingiu M acatuba no início deste 
mês. A com panhado do deputado 
estadual Pedro Tobias (PSDB), Tar- 
cisio participou de audiência nesta 
terça-feira, 22 de outubro, com o 
superintendente do DER (Depar-

tam ento de Estradas de Rodagem), 
Clodoaldo Pelissioni, e pediu ajuda 
do Estado para recuperar o ponto 
de ônibus interm unicipal. O ntem , 
o prefeito de M acatuba disse à  re 
portagem  de O ECO que está na ex
pectativa da liberação dos recursos. 
Explicou que fez o pedido pesso
alm ente no últim o fim de semana, 
durante visita do governador G eral
do Alckm in (PSDB) à região.
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PEDIDO - Prefeito Tarcisio com governador Geraldo Alckmin durante evento em Pederneiras

EM OBRAS - Começou nesta semana a primeira etapa das obras para a 
pavimentação e implantação de guias e sarjetas no Distrito Empresarial Luiz Trecenti. 
Os investimentos somam R$ 440,6 mil e as obras vão ser realizadas em trechos das 
ruas Oceania, José Brandi, Julio Andreoli, Projetada I e dispositivo de acesso.
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Apple lança iPad Air 
que chega às lojas 
em 1° de novembro
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candidatos por vaga
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Opinião CFRA SE
• "O evento acaba sendo uma 
noite cultural nos bairros, além

PARA PEN SA R
• "Felizes são os que 
ouvem a palavra de

de trazer a palavra de Deus" Deus e a guardam!"
João Carlos Góes Lucas 11:28

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

Após polêmica, sede da 
Câmara será inaugurada

Depois de muitas polêmicas envolven
do a nova sede administrativa do Po
der Legislativo de Lençóis Paulista, o 

afamado Palácio de Vidro finalmente será 
inaugurado oficialmente. Isso porque, o 
local já está em plena atividade, mas a 

inauguração de verdade havia sido pro
telada até agora. Humberto José Pita, 
presidente da Câmara Municipal e 
principal idealizador da mudança da 
antiga sede para o novo e luxuoso 

prédio, convidou toda população 
para prestigiar o evento.

Pita defende a mudança para 
o local como o maior feito de sua 
curta estadia à frente do legislati
vo lençoense. Ele argumenta que a 

nova sede vai oferecer mais conforto 
e comodidade para a população. No
vamente, fica a dúvida sobre quais 
serviços exatamente o presidente 
se refere? Mesmo que ele contrate

profissionais -  assistentes sociais, psicólo
gos, dentro outros -  para assistir a popula
ção, volta-se novamente a questão sobre 
o verdadeiro papel do Poder Legislativo.

No momento de maior tensão nas ma
nifestações do meio deste ano, lençoen- 
ses marcharam pelas ruas e não deixaram 
de demonstrar indignação com o prédio. 
Não que os servidores e vereadores não 
mereçam condições dignas para exercer 
seu mandato. Mas os gastos excessivos 
com a mudança e o aluguel do local e to
das as adaptações necessárias -  confor
me demonstra reportagem publicada hoje 
-  foram o alvo dos protestos. Diante de 
tantas notícias negativas de queda de ar
recadação e baixo econômico foi a insen
sibilidade da Câmara Municipal de Lençóis 
que indignou a população que, no fim da 
história, é quem paga a conta.

Uma conta que, diga-se, está ficando 
cada vez mais salgada.

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

25 de outubro, Dia do Cirurgião Dentista
O
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Émerson André Carrit Coneglian
é Cirurgião Dentista e professor de 
Dentística a USP/Bauru

O Dia do Dentista é comemorado desde 
1884, porque nesta data foi assinado 
o decreto 9.311, que criou o primeiro 

curso de graduação em Odontologia do 
Brasil, no Rio de janeiro e Bahia. Uma por
taria do Conselho Federal de Odontologia 
tornou a data oficial para a comemoração 
do Dia do Dentista Brasileiro.

Lembro isso e aproveito para contar a 
história de Santa Apolônia. Por volta do 
ano 225, a fé na doutrina cristã se propa
gou, despertando interesse dos pobres 
e humildes, pois seus ensinamentos tra
ziam uma nova mensagem de esperan
ça. Havia, naquele tempo, muitas con
versões ao cristianismo, o que levava os 
novos adeptos da religião a se recusar a 
carregar armas.

O Império Romano de então abrangia 
todos os países banhados pelo mar Medi
terrâneo, onde a Igreja Cristã seguia em 
rápido crescimento. Isso era motivo de in
quietude para o governo romano, porque 
a Igreja negava-se a reconhecer a religião 
do Estado e a divindade do imperador.

A cristã Apolônia, pertencente à famí
lia de um rico magistrado de Alexandria, 
foi detida por sua escolha religiosa. Seus 
algozes permitiram que ela escolhesse

entre renunciar ao cristianismo, abraçan
do a fé pagã ou ser considerada traidora e 
queimada viva em fogueira.

Ao reafirmar sua crença na fé cristã, 
Apolônia foi amarrada e seus perseguido
res torturaram-na, quebrando todos seus 
dentes e ossos da face. Vendo a morte 
próxima, Apolônia pediu para ser desa
marrada, ajoelhou-se e fez suas preces. 
Então, caminhou pro conta própria entre 
as chamas, demonstrando que morreria 
por sua própria vontade, mártir de sua fé.

A história narra que, enquanto consu
mida pelo fogo, Apolônia bradou que os 
que padecessem de dor de dente, ao invo
car seu nome, se livrariam do sofrimento. 
Anos depois, Apolônia foi canonizada pela 
Igreja Católica e, desde aquela época, mui
tas pessoas que sofrem de dores de dente, 
na boca e face a ela recorrem. Foi por isso 
que Apolônia ficou sendo conhecida como 
Santa Apolônia, Padroeira dos Dentistas.

Neste dia 25 de outubro, cumprimento 
os profissionais da área de Odontologia. 
Convido todos a pedirmos à Santa Apo- 
lônia que proteja e guie a atuação dos 
dentistas e dos profissionais da área que 
assumiram para sua vida a missão de 
preservar e restaurar o movimento mais 
lindo do ser humano: o sorriso. (com in
formações de Elias Rosenthal, no APCD 
Jornal número 483 e livro A História da 
Odontologia, de Malvin E. Ring)
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Geração Whatsapp
Fernando Darcie
é empresário e publicitário.

ã ã  f k iSer moderno é encontrar-se num 
ambiente que promete aventu
ra, poder, alegria, crescimento, 

transformação de si e do mundo - e, ao 
mesmo tempo, que ameaça destruir tudo 
o que temos, tudo o que sabemos, tudo o 
que somos. Os ambientes e as experiên
cias modernas cruzam todas as fronteiras 
da geografia e da etnicidade, da classe 
e da nacionalidade, da religião e da ide
ologia; nesse sentido, pode-se dizer que 
a modernidade une toda a humanidade. 
Mas trata-se de uma unidade paradoxal, 
uma unidade da desunidade; ela nos arro
ja num redemoinho de perpétua desinte
gração e renovação, de luta e contradição, 
de ambiguidade e angústia. Ser moderno 
é ser parte de um universo em que, como 
disse Marx, 'tudo o que é sólido desman
cha no ar'." Marshall Berman, citado por 
David Harvey.

Há um "gap", um abismo de padrões e 
comportamentos cada vez maior entre as 
pessoas nascidas antes e depois do início 
da década de 1980. A chamada geração Y, 
pessoas que hoje estão no auge da energia 
da vida (com idade entre 18 e 35 anos), é 
vista pelos mais velhos como gente que não 
quer nada com nada. Os "Y" se empolgam 
e logo se desempolgam de tudo. São volá
teis nos relacionamentos, odeiam rotinas, 
querem viajar, experimentar, conhecer tudo 
aquilo que seus pais -  por conta de carreiras, 
famílias, padrões éticos, morais e religiosos 
e seguidas crises econômicas -  não tiveram 
oportunidade de conseguir.

Para os mais antigos, portanto, muitas 
atitudes das pessoas da geração Y inco
modam. A volatilidade de vontades, por 
exemplo, que faz com que muitos tenham 
mais empregos no período de um ou dois 
anos do que seus pais tiveram durante a 
vida toda, costuma ser interpretada como 
descompromisso ou irresponsabilidade. 
As idas e vindas em relacionamentos mais 
velozes do que os de artistas da Globo são

encaradas como promiscuidade, sem ver- 
gonhice. Mas talvez o fenômeno que hoje 
mais afete essas relações intergeracionais 
seja a popularização dos smartphones e 
seus aplicativos de trocas de mensagens.

Whatsapp, bate papo do Facebook, 
Twitter e Skype -  para não citar as ultra
passadas mensagens SMS, e-mails e o fi
nado MSN -  são acessados por qualquer 
pessoa em praticamente todos os lugares 
(isso quando as conexões de internet não 
falham). Inclusive durante diálogos, almo- 
ços, encontros entre amigos e familiares, 
celebrações religiosas e, dizem por aí, até 
durante" o sexo! É um fenômeno extrema
mente novo -  há cerca de cinco anos, essa 
tecnologia não existia no Brasil - mas que 
já revolucionou a maneira de uma geração 
viver. Hoje, na geração Y, são mais ra?as 
as pessoas que vivem sem verificar o ce
lular a cada cinco minutos do que gente 
cujo celular virou uma parte do corpo, uma 
extensão das mãos, boca, ouvidos, olhos e 
cérebro. Contudo, para a parte da socieda
de acostumada com "olhos nos olho", isso 
é interpretado como falta de educação.

Ter acesso a qualquer pessoa e suas 
novidades, fotos e filmes se tornou algo 
corriqueiro para a geração Y. É como se o 
"rolê" acontecesse constante e ilimitada
mente, a reunião de amigos fosse perma
nente. Portanto, contra isso não há o que 
se fazer, e a tendência é "piorar": o Goo- 
gle Glass (óculos com acesso à internet), 
por exemplo, vem aí, e certamente daqui 
a um tempo outros hábitos serão criados 
ou recriados.

Aos amigos analógicos, leitores de jor
nal de papel, por favor, não interpretem mal 
se seu filho, neto ou sobrinho conversar 
com você e olhar para o celular ao mesmo 
tempo. Talvez, sim, exagere um pouco ao 
não lhe olhar nos olhos. Mas não é malda
de, ele te ama muito e a essa altura já deve 
ter dito isso nas redes sociais ("conversan
do com meu vovozinho queridooo<3"). É 
apenas mais um daqueles eternos conflitos 
entre gerações, sem os quais o mundo seria 
para sempre igual e repetitivo.

l |
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Ventura FM divulga amanhã shows da festa de 10 anos

A Ventura FM completa 10 anos em dezembro e prepara uma superfesta este 
ano. Amanhã deve ser anunciada a extensa grade de shows para quase oito 
horas de programação, somada a uma superprodução de palco. A comemoração 
dos dez anos da Ventura FM acontece no dia 24 de novembro, no recinto José de 
Oliveira Prado (Facilpa), e vai reunir perto de 30 artistas, alguns deles consagra
dos no Brasil inteiro. A Terceira Coluna antecipa com exclusividade três estrelas 
da festa, que promete muito mais. Cantam no dia 24 de novembro Hugo e Thiago 
(sucesso com a música do Gaguinho), Zé Henrique Gabriel (de "Homem que é 
Homem não Chora) e o pagode do Bamboa Samba Club.
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Produção gigante
A festa da Ventura FM, dia 24 de 

novembro, começa às 14h e deve ter
minar por volta das 22h, com show ao 
vivo e telão.

In loco
Mais uma vez, os vereadores de 

Lençóis Paulista entram em um em
bate com um diretor da Prefeitura. De
pois de sabatinarem Silva Gasparotto 
sobre temas administrativos e José Al
berto Placca acerca do trânsito, os par
lamentares elegem Marcos Norabele 
a bola da vez para dar explicações na 
Casa de Leis. É de direito fazê-lo, mas 
estranha as razões.

Verborragia
De iniciativa - principalmente - da 

tríade Humberto José Pita (PR), Ailton 
Tipó Laurindo e Anderson Prado de 
Lima (ambos do PV), as convocações 
têm resultado pouco efeito prático. 
Após as explicações de Silvia e Placca, 
quais ações efetivamente mudaram 
alguma coisa? Até agora, só palavró
rio. Ou nada de errado foi encontrado!

De 4 em 4 anos
O palavrório relembra as últimas 

campanhas eleitorais e se projeta para 
a próxima, de 2016. Temas como substi
tuição de cesta por ticket alimentação e 
perseguição ao funcionalismo são man- 
tras que ecoam há tempos no grupo que 
tem em Tipó a figura política mais expe
riente na oposição e em Pita e Prado de 
Lima as adesões mais recentes ao bloco.

Eleição
Ontem à noite, o grupo de conse

lheiros do Conselho Municipal de Tu
rismo, o Comtur, se reuniria na Vinícola 
Casagrande (sítio Casagrande) para 
avaliar as ações mais recentes, plane
jar as próximas atividadesee l e gersua 
nova diretoria. A titular do posto de 
presidente do conselho é a turismóloga 
Priscila Dalbén Delamura.

Quatro linhas
Amigos são amigos, mas política 

e futebol são negócios à parte. Qua
tro vereadores de Lençóis Paulista -  os 
tucanos Manoel dos Santos Silva e 
Francisco de Assis Naves, o democrata 
Gumercindo Ticianelli Júnior e o soli
dário Jonadabe José de Souza -  acir
ram os nervos dentro do Campeonato 
Amador de 2013, da Liga Lençoense de 
Futebol Amador.

De olho na taça
O campeonato avança e acirra-se a 

disputa entre as cinco equipes da Série 
A com chances reais de sair campeã na 
final do dia 15 de dezembro. Grêmio Ce- 
cap (Manezinho), Sport Lençóis (Chico), 
Expressinho (Ticianelli Júnior) e Paulista
no e São José (ambos de Jonadabe) es
tão no páreo. Com dupla investida, Jona
dabe tem chance maior de levar a taça.

M aratona ele itoral
Na terça-feira 24, o agudense e 

pré-candidato a deputado estadual 
João Balduzzi (PSB) esteve nos estúdios 
do Eco 90.1 Notícias. Entre uma coisa e 
outra, reclamou do grande número de 
interessados em disputar uma cadeira 
na Assembleia Legislativa. Pelo que se 
especula, só em Agudos já existem sete 
pré-candidatos a deputado estadual.

Com unicação de massa
A Câmara de Lençóis Paulista con

tratou a agência Zum para produzir o 
jornal mensal sobre os trabalhos dos 
vereadores e vai ampliar os gastos com 
comunicação. Convidada, a editora Folha 
f^opular - que publica o jornal O ECO - se 
recusou a participar da licitação. Serão 
20 mil jornais de 12 páginas todo mês, 
um para cada três lençoenses.
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Cidades FEIRA DO LIVRO
Segue até sexta-feira a Feira do Livro 
de Agudos, no Salão Santo Antonio. Na 
programação tem lançamento de livros, vendas, 
saraus, contação de história, teatro, dança, 
cantinho da leitura e balcão de troca de livros.

. s i r /

SHO W  DE PRÊMIOS
Amanhã tem show de prêmios na 

paróquia Nossa Senhora Aparecida, no 
Jardim Cruzeiro. Entre os prêmios têm 
R$ 1 mil, fogão, batedeira e cafeteira 
elétrica. As adesões custam R$ 10 e 
durante o show de prêmios tem venda 
de salgados, sucos e doces.

AGENDAMENTO SAÚDE
Devido ao feriado do servidor pú

blico, no dia 28, os pacientes que têm 
consultas, exames ou outros proce
dimentos médicos marcados para 
os dias 26, 27, 28 e 29 devem fazer o 
agendamento até amanhã das 7h às 
ioh. Na segunda-feira as unidades de 
saúde estarão fechadas e quem preci
sar deve procurar o pronto-socorro.

COLETA DE LIXO
No feriado do Dia do Funcionário 

Público, segunda-feira, funciona nor
malmente a coleta de lixo. Os demais 
setores internos e externos não fun
cionam. As creches municipais reto
mam o atendimento na terça-feira. O 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos 
mantém equipes de plantão na segun
da-feira.

SIPAT
Termina hoje as atividades da SI

PAT (Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho), na sede 
do Lions Clube de Lençóis Paulista. A 
iniciativa, com apoio da Diretoria de 
Recursos Humanos da Prefeitura tem 
o objetivo de prevenir acidentes e do
enças decorrentes do trabalho.

DIVERSÃO NA ESCOLA -  No domingo, dia 13, teve festa para o Dia das 
Crianças na EE Prof° Farid Fayad, em Agudos. O evento, realizado pelo 5° ano 
consecutivo, foi organizado por Antonio Bueno, presidente da associação de 
moradores do bairro Cruzeiro em parceria com o Programa Escola da Família.

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

FRA SE
"Vamos ter que reconstruir a 
Rodoviária" Tarcisio M ateus  
A bel, p refe ito  de M acatuba, 
sobre reivindicação de R$
500 mil ao Governo do Estado

Concurso: Quase 6 
candidatos por vaga

Mais de 320 mil candidatos vão participar do próximo 
concurso da Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo. O número é considerado recorde e representa 
alta de 2 4 %  na comparação com o processo seletivo re
alizado em 2010. O concurso atual, cuja prova acontece 
em novembro, é o maior da história da Secretaria e pre
vê a contratação de nada menos que 59 mil professores. 
Quase 10 mil candidatos são de outros estados, principal
mente do Paraná e de Minas Gerais. Em nota, a Secreta
ria diz que o alto interesse desses profissionais confirma 
que a política estadual de valorização do professor está 
no caminho certo. E lembra que o piso salarial paulista é 
4 4 %  maior que o nacional. Hoje, o rendimento inicial de 
quem atua nos últimos anos dos ensinos fundamental e 
médio é de R$ 2.257,00. Mas, com 0 plano de carreira, 0 
valor pode chegar a quase R$ 6,4 mil.

No final do mês que vem sai a primeira par
cela do décimo terceiro e é hora de criar ju
ízo para não brincar com o dinheiro. É nessa 
época que as pessoas fazem compra por im
pulso e entram em dívidas fora do controle. 
A recomendação é que o trabalhador faça 
uma lista do que é mais importante. Se hou
ver dívidas pendentes, esse deve ser o item 
número um para uso desse dinheiro extra, 
para se livrar dos juros. Se o saldo negativo 
estiver no cheque especial ou no cartão de 
crédito, mais um motivo para usar o décimo 
terceiro para pagar, pois essa conta costuma 
dobrar de valor em pouco tempo.

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

Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista

CAMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Publicação de Atos Oficiais

EXTRATO DE HOM OLOGAÇÃO 
A to da Mesa n.° 109/2013 
Data: 21/10/2013 
Processo: Portaria n.° 032/2012
Homologa o procedimento licitatório Carta Convite n.° 019/2013, do 
tipo menor preço, referente à contratação de empresa especializada 
na área de comunicação para confecção e distribuição de jornal/ 
informativo para a Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 
tendo como vencedora a proposta da empresa ZUM Serviços de 
Publicidade Ltda..

MESA DIRETORA DA CÂM ARA MUNICIPAL

c â m a r a  m u n ic ip a l  d e  l e n ç ó is  p a u l is t a
Publicação de Atos Oficiais

RESOLUÇÃO N° 20/2013 -  de 22 de outubro de 2013 -  “Altera e 
acrescenta dispositivos ao Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 22 de outubro de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA 
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
Em 22 de outubro de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Publicação de Atos Oficiais

RESOLUÇÃO N° 21/2013 -  de 22 de outubro de 2013 -  “Dispõe 
sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista, da Conferência Municipal sobre Ruído, Vibração e 
Perturbação Sonora, e dá outras providências.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 22 de outubro de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA 
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
Em 22 de outubro de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Publicação de Atos Oficiais

DECRETO LEGISLATIVO N° 16/2013 -  de 22 de outubro de 
2013 -  “Concede Título de Cidadã Lençoense à Dra. VIVIAN 
NORONHA GONZAGA”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 22 de outubro de 2013.

HUMBERTO JOSÉ PITA 
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal 
Em 22 de outubro de 2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 24 de outubro de 2013. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 75,44.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO SINDICAL 
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MACATUBA E BOREBI - 

SINSERMMAC

Pelo presente edital de convocação de A.G.O. de eleição o presidente do Sindicato dos 
Servidores Municipais de Macatuba e Borebi - SINSERMMAC, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca todos os associados da entidade, quites com as suas obrigações 
estatutárias para participarem da eleição de renovação da Diretoria Executiva, Conselho 
Fiscal e Representantes junto a Federação, a realizar-se no dia 07 de novembro de 2013, 
das 08:00 às 17:00 h, com uma urna fixa na sede do Sindicato sita na Rua Virgilio Eney n° 
11-68, na cidade de Macatuba/SP e uma urna itinerante que percorrerá todos os locais de 
trabalho onde houver sócios da entidade. As inscrições de chapas deverão ser feitas na sede 
do Sindicato sita na Rua Virgilio Eney n° 11-68, na cidade de Macatuba/SP, do dia 28 de 
outubro até 01 de novembro de 2013, das 08:00 às 12:00 h. Macatuba/SP, 26 de outubro de 
2013. Dejair Aparecido da Silva - Presidente.

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 4530 de 22.10.2013.......Altera dispositivos da Lei Municipal 3.576, de
16.03.2006.
Lei 4531 de 22.10.2013.......Autoriza celebrar convênio com a Legião Mirim de
Lençóis Paulista, e abrir crédito especial que tem por objeto a transferência de 
recursos financeiros para aquisição de equipamentos de informática.
Lei 4532 de 22.10.2013......Autoriza celebrar convênio com a Legião Feminina
de Lençóis Paulista, e abrir crédito especial que tem por objeto a transferência de 
recursos financeiros para aquisição de equipamentos de informática.
Decreto 363 de 17.10.2013.......Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 14.605,00.
Decreto 364 de 17.10.2013.......Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 57.264,96.
Decreto 365 de 17.10.2013.......Dispõe sobre a modificação do código da fonte
de recursos do orçamento vigente.
Decreto 366 de 17.10.2013.......Dispõe sobre a suplementação de verbas do
orçamento vigente no valor de R$ 190.121,42.
Decreto 367 de 22.10.2013.......Abre, nos termos da Lei Municipal n.° 4.531,
de 22.10.2013, crédito especial no valor de R$ 9.250,00, para execução do 
convênio a ser celebrado com a Legião Mirim de Lençóis Paulista, visando a 
transferência de recursos financeiros.
Decreto 368 de 22.10.2013.......Abre, nos termos da Lei Municipal n.° 4.532,
de 22.10.2013, crédito especial no valor de R$ 10.750,00, para execução do 
convênio a ser celebrado com a Legião Feminina de Lençóis Paulista, visando a 
transferência de recursos financeiros.
Portaria 1350 de 22.10.2013..........Designa Evandro Alberto Dalbem
responsável pelo expediente da Diretoria de Obras e Infraestrutura no período 
de 29.10.2013 a 7.11.2013.
Portaria 1351 de 22.10.2013..........Arquiva processo sumário promovido em
face de funcionário público municipal.

Lençóis Paulista, 23 de outubro de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

LIMPEZA DE TERRENO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identificados, nos termos das 
Leis Municipais n° 2.530/97 e 2.911/01, regulamentadas pelo Decreto 
Municipal n° 258/2010, que já  foram NOTIFICADOS a executar a limpeza 
e demais atos indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas 
propriedades. Como não houve manifestação do proprietário ou responsável, 
foi realizada a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a 
multa e cobrança da limpeza em divida ativa.

Lençóis Paulista, 24 de Outubro de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário

Valor

Maria Luiza 
Comércio e 

Empreendimentos 
Ltda

Rua Armando 
Baptistella L29 Q27 

Maria Luiza IV

28444/5939 R$94,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 140/2013 -  Processo n° 254/2013
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Netbook. Tipo: Menor preço -  
Recebimento das propostas e sessão de lances: 06 de novembro 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, 23 de 
outubro de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

ADITIVO 02/2013 - CONVÊNIO HNSP 2011; DATA DAASSINATURA: 

22/10/2013; CONTRATADA: Assoc. Beneficente Hospital Nossa Senhora 

da Piedade; CNPJ: 51.425.106/0001-78, OBJETO: Adiantamento de repasse 

mensal, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Publicado no jornal O Eco, no dia 24 de outubro de 2013. Na página A3. Valor da publicação R$ 167,41.

C L A S S IE C O
Ao lado da com unidade

É fácil! É grátis!
Nome: RG:

\ Cidade: Fone:
[ Texto do classificado:

O classificado não deverá u ltrapassar o núm ero  d e  linhas deste cupom . Todos os cam pos são obriga tó rios. Será p e rm itid o  um  (1) te x to , aos sábados.
Não serão pub licados, a crité rio  do  jo rna l, c lassificados com  dados insufic ientes ou  de con teúdos  duvidosos. A  p rom oção  não é vá lida  através d e  te le fone.

A  p ro m o çã o  não é v á lida  para pessoa ju ríd ica .

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

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
http://www.lencoispaulista
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BONS NÚM EROS
Jan Koum, CEO do Whatsapp 
confirmou que o serviço chegou 
a 350 milhões de usuários. O 
aplicativo é atualmente um dos 
mais populares no planeta

Apple anuncia iPad 
Air e novo iPad Mini 
com tela Retina

A Apple anunciou nesta terça a sua 
nova geração do iPad, que passa a se 
chamar iPad Air. O tablet possui tela 
Retina de 9,7 polegadas. O modelo tem 

7,5 milímetros de espessura, 2 5 %  a 
menos do que a geração anterior. 

^  O processador tem 64 bits, como 
^  no iPhone 5S, e também tem novo 

chip gráfico M7 com coprocessador. 
O iPad Air virá nas cores branco com 

prata e em cinza com preto. O tablet terá 
câmera de vídeo ainda com 5MP, víde
os em HD, câmera frontal com HD para 
FaceTime e dois microfones. O iPad Air 
terá preços a partir de US$ 499 nos EUA. 

I  PhilI Schiller, VP de Marketing da Apple, 
^  disse que o nome deriva do fato de que 
I  modelo ser "mais leve, fino e poderoso' 
I  do que versão anterior. O novo iPad Mini 
^  com tela Retina custará US$ 399, US$ 70 
I  a mais do que o atual preço do tablet 
I  pequeno. Já a versão com 16 GB parte 
I  de US$ 529. O iPad Mini chegará às lojas 
I  também em novembro, mas depois do 
I  iPad Air, que começam a ser vendidos 
I  no dia 1°. Contrariando as expectativas, 
I  os tablets não tem o Touch ID, sensor de 
I  impressões digitais usado no iPhone 5S. 
I  Tim Cook, antes do anúncio do iPad Air 
I  e do novo iPad Mini, comentou, de novo, 

como uma cutucada nos concorrentes, 
I  sobre as críticas sofridas quando a Ap- 

ple lançou o primeiro iPad, ainda sob o 
comando de Steve Jobs.

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

Tecnologia da Informação
www.uniontecnologia.com.br á

Sistema de gestão para a sua empresa
fazer melhoro que já faz bem. (14) 3263-3637
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A M A N H Ã

S A M U

192
Lençóis P aulista  Borebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta ..3269-7000 Pref de Borebi........... 3267-8

A gudos
Conselho Tutelar...... 3262-1162
Hospital de Agudos...3262-1444 
Pref de Agudos........ 3262-8500

A re iópo lis
Conselho Tutelar.......3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9900

M a c atu b a
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa ................  3298-9200
Ambulância........... 0800-7701192
Pref de Macatuba.....3298-9

P ederne iras
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa................. 3283-8
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Administração VESTIBULINHO ETEC
Termina hoje a inscrição para o vestibulinho da Etec Cidade 
do Livro. As provas acontecem dia 1 °  de dezembro. As 
inscrições a R $ 25 podem ser feitas até às 15h, pelo site 
www.vestibulinhoetec.com.br ou na Etec Cidade do Livro, que 
fica na avenida Lázaro Brígido Dutra, 200, no Jardim Ibaté.

G E R A Ç Ã O  D E E M P R E G O

Obra do Condomínio Empresarial 
deve ser licitada ainda este ano
Prefeitura já reuniu toda a documentação necessária para a liberação de verba 
do Governo do Estado; empreendimento será construído no Distrito Empresarial

W elin ton  Barros
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

A Diretoria de Geração 
de Emprego e Renda e 
a Prefeitura de Lençóis 

Paulista já reuniram todos os 
documentos necessários para 
a liberação da verba pelo 
Governo do Estado para a 
construção do Condomínio 
Empresarial. Em entrevista ao 
ECO 90.1 Notícias, o diretor 
da pasta, Altair Toniolo, o Ro
cinha, disse que a obra deve 
ser licitada ainda este ano. A 
expectativa é de que o empre
endimento seja inaugurado em 
abril do ano que vem. O espa
ço será construído no Distrito 
Empresarial de Lençóis e pre
tende oferecer infraestrutura e 
espaço às micros e pequenas 
empresas do município. O lo
cal deverá abrigar de 7 a 15 
empresas da cidade.

Em agosto, o governador 
Geraldo Alckmin (PSDB) es
teve em Lençóis e anunciou 
a liberação de R$ 500 mil 
para a construção do condo
mínio, a pedido da prefeita 
Bel Lorenzetti (PSDB). Todos 
os documentos exigidos pelo

MICRO EMPREENDEDOR -  Segundo Rocinha, condomínio empresarial deve ser licitado ainda este ano

governo foram entregues, en
tre eles, o projeto do condo
mínio, o memorial da área e a 
escritura do terreno. A docu
mentação já foi devidamente 
analisada e encaminhada à 
Erplan, órgão ligado ao go
verno paulista. Assim que a 
documentação for aprovada, 
a prefeita irá assinar o convê
nio, para que ocorra o proces-

so de licitação pública.
O prédio contará com 

mais de mil metros quadrados 
para atender as empresas e 
deve ser entregue até abril do 
ano que vem. O local, além de 
abrigar as pequenas empre
sas, irá oferecer qualificação 
aos funcionários e pequenos 
empreendedores. “Nesse sis
tema de condomínio e com o

apoio de instituições como o 
Sebrae, Senai, Senac, Etec e 
outras parcerias que desen
volvemos, nós iremos contri
buir para que esse empreen
dedor, naquele local, receba 
além do espaço gratuito, toda 
a orientação para que ele pos
sa aprender a fazer uma me
lhor gestão de seu negócio", 
explicou Rocinha.

P O LIC IA

Polícia Militar detém seis jovens 
com mais de R$ 2 mil e drogas
Quatro jovens e dois adolescentes foram interceptados pela polícia no Jardim Itamaraty; além do 
dinheiro e da droga, a polícia suspeita de que eles tenham participado de um assalto

W elin ton  Barros
FOTO: ANGELO NETO/O ECO

Na noite de segunda-feira, 
21, uma equipe da Polí
cia Militar de Lençóis 

Paulista interceptou quatro 
jovens e dois adolescentes no 
Jardim Itamaraty. Com eles, os 
policiais encontraram mais de 
R$ 2 mil em dinheiro e porções 
de maconha. O grupo foi pego 
durante uma abordagem de 
rotina da PM, que patrulhava 
pelo local e suspeitou dos rapa
zes. Eles estavam em três moto
cicletas, duas delas conduzidas 
por adolescentes.

Ao perceber a aproximação 
dos policiais, o grupo tentou 
fugir e dispensou uma saco
la com o dinheiro. A polícia 
conseguiu detê-los e durante 
a abordagem os policiais en
contraram 54 gramas de ma-

SUSPEITA -  Jovens são apreendidos com drogas e mais de R$ 2 mil em dinheiro; polícia suspeita de assalto

conha. Próximo ao local, os 
policias localizaram a sacola 
e constataram havia R$ 2.092 
em dinheiro. Os jovens não 
conseguiram explicar a origem 
do dinheiro. A polícia suspeita

de que eles tenham participa
do de um assalto horas antes a 
um estabelecimento comercial 
de Pederneiras.

O caso foi registrado na 
Delegacia de Polícia, onde os

jovens foram ouvidos e libera
dos. O dinheiro, a droga e as 
duas motocicletas que eram 
conduzidas pelos adolescentes 
foram apreendidos. O caso está 
sendo investigado.

Adolescentes são flagrados com carro furtado
Na tarde de terça-feira 22, 

um adolescente de 14 anos foi 
apreendido pela Polícia Militar 
de Lençóis Paulista. Segundo 
informações da PM, J.P.R.S., 
foi flagrado pela equipe policial 
enquanto saía de um posto de 
combustíveis no Parque Ron- 
don com uma garrafa pet de 2 
litros, cheia de etanol. O menor 
que estava de bicicleta, já é co-

nhecido dos meios policiais e, 
por isso, foi abordado pela PM. 
Questionado, ele disse que o 
combustível seria utilizado 
para abastecer o ônibus de um 
tio. A polícia suspeitou da ver
são contada pelo adolescente 
e resolveu patrulhar pela área 
para investigar.

Durante patrulhamento pela 
região, os policiais localizaram

um veículo parado na rua Ale
xandre Raimundo Pacolla, outro 
adolescente esperava do lado 
de fora do veículo. O segundo 
adolescente, A.A.D., de 16 anos, 
disse que havia emprestado a 
sua bicicleta para o suspeito que, 
segundo ele, estava dirigindo o 
veículo e precisou parar por fal
ta de combustível.

Após pesquisas a PM iden-

tificou que o carro, um Fiat/ 
Uno com placas de Jaú, havia 
sido furtado. Diante dos fatos, o 
veículo e os menores foram en
caminhados ao Plantão Policial, 
onde prestaram depoimentos e 
foram liberados aos responsá
veis. O delegado de plantão ela
borou boletim de ocorrências 
por ato infracional de recepta- 
ção. A Polícia investiga o caso.

http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.vestibulinhoetec.com.br
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Política MUDANÇA
Os deputados federais chegaram ontem a um acordo em torno 
do texto que trata da renegociação das dívidas dos estados e dos 
municípios e conseguiram aprovar o texto principal do projeto de lei 
complementar, apresentado pelo Executivo. O texto muda o índice 
de correção dos débitos dos estados e municípios com a União.

P O D E R  LEG IS LA T IV O

Pita inaugura 
Palácio de 
Vidro amanhã

Qual a sua opinião sobre o Palácio de Vidro?
"Sou contra, porque 
os vereadores ganham 
muito e trabalham 
pouco. Uma reforma 
na sede administrativa 
antiga já seria ótimo.
O aluguel é muito 
alto."

Rita de Cássia 
Malagi Pontes, 

comerciante

"É um exagero.
A antiga sede 
administrativa estava 
de bom tamanho para 
eles."

Érica Altafim, 
comerciante

"Sou contra o Palácio 
de Vidro, porque o 
dinheiro que eles 
pagam do aluguel 
poderia ser investido 
para comprar outro 
prédio. A nova sede 
administrativa é 
bonita, mas poderia ser 
menor."

José Carlos Lopes, 
aposentado

Servidores trabalham 
no local desde julho; 
sede já custou 
quase R$ 150 mil

A ng e lo  N eto_________

O  presidente da Câma
ra de Lençóis Paulista, 
Humberto José Pita (PR), 

inaugura amanhã, às 10h, a 
sede administrativa -  apelidada 
de Palácio de Vidro -, o que ele 
considera a maior obra de sua 
administração à frente do Po
der Legislativo. Levantamento 
feito pelo jornal O ECO no site 
da própria Câmara revela que a 
Mesa Diretora presidida por Pita 
já gastou R$ 147.861,56 com alu
guel, adaptações e equipamentos 
para a nova sede administrativa. 
Para amanhã, uma grande festa 
está programada para o descerra- 
mento solene da placa inaugural.

O valor de quase R$ 150 mil 
refere-se ao pagamento de alu
guel do prédio nos últimos qua
tro meses (R$ 46 mil, sendo R$ 
11,5 ml mensais) mais os gastos 
com adaptações no imóvel, 
mobiliário e compra de equipa
mentos de tecnologia para o Pa
lácio de Vidro (R$ 101.861,56).

Entre os maiores destaques 
nos gastos da Câmara nesta obra 
estão as despesas com a instala
ção de paredes drywall (gesso), 
que totalizam R$ 35.326,34. De
pois vem a compra de notebooks 
e computadores de mesa, no 
valor de R$ 23.638,85. Entre os 
itens comprados por Pita e que se 
destaca está a aquisição de uma 
cadeira giratória modelo presi
dencial, que custou R$ 1.375 
aos cofres públicos. O Portal da 
Transparência da Câmara conti

nua atrasado e os dados pesqui
sados se referem ao período de 2 
de janeiro a 2 de setembro.

O contrato de locação do 
imóvel foi assinado em 15 de 
abril de 2013, com término pre
visto para 15 de abril de 2018. 
O aluguel mensal do Palácio de 
Vidro será da seguinte forma: 
60 meses de R$ 11,5 mil, com 
vencimento da primeira parcela 
em 15 de julho. O valor total do 
contrato é de R$ 690 mil. Se o 
contrato for prorrogado ao fi-

ALGUNS DOS GASTOS COM O PALÁCIO DE VIDRO*

Locação (até outubro):

R$ 46 mil
Poltrona giratória presidente: —

R$ 1.375,00
Tecnologia (notebooks e computadores):

R$ 23.638,8
Paredes drywall (gesso):

R$ 35.326,34
Jardinagem:

R$ 1.707,94

nal, haverá um reajuste anual 
e automático de acordo com a 
variação do IGP-M (índice de 
Preços do Mercado). O contrato 
pode ser rescindido, desde que 
haja aviso prévio de 30 dias.

Em sua mais recente en
trevista ao jornal O ECO, Pita 
declarou que desde o primeiro 
dia de trabalho sonhou em ter 
uma nova sede administrativa. 
"Para eu fiscalizar, preciso ter 
uma casa. E a minha casa esta
va muito ruim. A partir do mo

mento que eu tenho uma casa 
minha, limpa e transparente, 
eu posso falar da casa dos ou
tros", argumentou. Ainda de 
acordo com o republicano, os 
lençoenses já aceitam o Palá
cio de Vidro como a sede do 
Poder Legislativo. "As pessoas 
têm nos visitado. Todos ficam 
impressionados. O prédio tem 
acessibilidade e transparência 
total. Todos os funcionários têm 
suas ilhas de trabalho. De uma 
maneira lenta, a população vai

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

*Todos os valores foram 
coletados no site Portal 

da Transparência, da 
Câmara Municipal

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

DO BOM E DO MELHOR -  Até o momento, Pita já gastou quase R$ 150 
mil no Palácio de Vidro com mobília, adaptações, tecnologia e aluguel

entendendo os motivos da mu
dança", explica.

O Palácio de Vidro tem 750 
metros quadrados, distribuídos 
em quatro andares com eleva
dor, imobiliário e equipamen
tos modernos. Os funcionários 
têm boxes exclusivos separados 
em ilhas. Cada partido político 
tem sua sala, que também abri
ga os assessores dos vereadores. 
No pavimento inferior ficam 
a recepção, almoxarifado, es
tacionamento e uma sala de 
informática com dois computa
dores. Algumas salas ainda não 
têm uso especificado, mas de
vem ser destinadas às reuniões 
do Legislativo, além de abrigar 
exposições de obras de arte. 
Câmeras on-line supervisionam 
quem entra ou sai do prédio e 
fechaduras eletrônicas serão 
instaladas nos próximos dias.

Além da mudança para a 
nova sede administrativa, Pita 
anunciou recentemente uma 
ampla reforma no Plenário da 
Câmara. Em um levantamento 
preliminar, ele estima gastar 
em torno de R$ 263 mil na obra 
com materiais da melhor quali
dade. O plenário foi reformado 
na administração do então pre
sidente Nardeli da Silva (Pros), 
no biênio 2007/2008.

EDITAL DE CASAMENTO

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.319

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial 
do Registro Civil das Pessoas Naturais 
da sede do município e comarca de 
Macatuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, itens I, III e IV, do Código 
Civil Brasileiro, SAMUEL DA ROCHA 
MACHADO e CAMILA FERNANDA 
GOMES.
Ele, natural de São Paulo/SP, nascido 
aos 25/041988, auxiliar, solteiro, 
domiciliado à Rua Virgilio Enei, n° 
893, Jardim Capri, Macatuba/SP, filho 
de MARIO MACHADO FILHO e 
ZELINDA DA ROCHA MACHADO. 
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 
04/091992, do lar, solteira, domiciliada 
à Rua Virgilio Enei, n° 893, Jardim 
Capri, Macatuba/SP, filha de ANTONIO 
NASCIMENTO GOMES e VANILDA 
BERBARDETE GOMES.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 17 de outubro de 2013. 

Priscila Corrêa Dias Mendes 
Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.320

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da sede 
do município e comarca de Macatuba, Estado 
de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, itens I, III e IV do Código 
Civil Brasileiro, DANILO MARCOS DE 
OLIVEIRA e HELEN MARCELINO DOS 
SANTOS.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido aos 
26/11/1994, auxiliar de produção, solteiro, 
domiciliado à Rua Pedro Ferreira de Souza, 
n° 1-16, Jardim Bocayuva, Macatuba/SP, filho 
de GERALDO CORNÉLIO DE OLIVEIRA e 
LAUDEMIRA TABORDA BENACCI.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 
01/09/1994, auxiliar administrativo, solteira, 
domiciliada à Rua João Pavanello, n° 3-52, 
Jardim Bocayuva, Macatuba/SP, filha de 
LENILDO MARCELINO DOS SANTOS e 
JANDIRA BATISTA COSTA.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 18 de outubro de 2013. 

Priscila Corrêa Dias Mendes 
Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.321

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da sede do 
município e comarca de Macatuba, Estado de 
São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, itens I, III e IV do Código Civil 
Brasileiro, MURILO PAULINO DE MORAES 
e LARISSA MACHADO DE GODOY 
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido aos 
11/07/1989, auxiliar de serviços gerais, 
solteiro, domiciliado à Avenida José Alves 
Nunes, n° 1620, Centro, Macatuba/SP, filho 
de EDÍLSON PAULINO DE MORAES 
e ROSANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA 
MORAES.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 
09/03/1995, estudante, solteira, domiciliada à 
Avenida José Alves Nunes, n° 1620, Centro, 
Macatuba/SP, filha de MARCO APARECIDO 
DE GODOY e ZILDA MACHADO DE 
GODOY
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 21 de outubro de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes 
Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.322

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da sede do 
município e comarca de Macatuba, Estado de 
São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, itens I, III e IV do Código 
Civil Brasileiro, CLEBER AUGUSTO DE 
OLIVEIRA e DANIELI PONTES DOS 
SANTOS.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido aos 
28/10/1982, motorista, solteiro, domiciliado à 
Rua França, n° 1-34, COHAB IV, Macatuba/ 
SP, filho de ELIO ANTONIO DE OLIVEIRA 
e APARECIDA DE FÁTIMA MORETTO DE 
OLIVEIRA.
Ela, natural de Faxinal/PR, nascida aos 
17/12/1987, fisioterapeuta, solteira, 
domiciliada à Rua Etore Medola, n° 110, 
Jardim Bocayuva, Macatuba/SP, filha de 
GILMAR BARBOSA DOS SANTOS e SUELI 
CARNEIRO DE PONTES DOS SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 21 de outubro de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes 
Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.323

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da 
sede do município e comarca de Macatuba, 
Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, itens I, III e IV do Código 
Civil Brasileiro, AMARILDO LÁZARO 
GARRO e DANIEL A CRISTINA DA 
SILVA.
Ele, natural de Jacarezinho/PR, nascido aos 
29/11/1982, tratorista, solteiro, domiciliado 
à Rua José Canduzin, n° 618, Jardim 
Planalto, Macatuba/SP, filho de RAMIRO 
ANTONIO GARRO e MARIA ELEDICE 
GARRO.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 
11/12/1984, costureira, solteira, domiciliada 
à Rua Equador, n° 638, Vila Santa Rita, 
Macatuba/SP, filha de JOSÉ MARIANO 
DA SILVA e MARIA DAS DORES DA 
SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 22 de outubro de 2013. 

Priscila Corrêa Dias Mendes 
Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.324

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial 
do Registro Civil das Pessoas Naturais 
da sede do município e comarca de 
Macatuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, itens I, III, IV e V 
do Código Civil Brasileiro, MARCOS 
PAULO PASCHOAL e NATÁLIA 
ROBERTA GOMES.
Ele, natural de Jaú/SP, nascido aos 
17/11/1973, vendedor, divorciado, 
domiciliado à Rua Uruguai, n° 4-57, 
COHAB IV, Macatuba/SP, filho de 
DOMINGOS PASCHOAL e MARIA 
APARECIDA DIAS PASCHOAL.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida 
aos 27/08/1987, empresária, solteira, 
domiciliada à Rua Uruguai, n° 4-57, 
COHAB IV, Macatuba/SP, filha de 
BRAZ GOMES e de dona MARIA 
IZABEL SARTORI GOMES.
Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da lei. 
Macatuba - SP, 22 de outubro de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes 
Oficial
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ASFALTO
Prefeitura de P e d erneiras, atrav é s da S ecretaria  de Infraestrutura 
e Obras, está fin aliza n d o  esta se m a n a  a p av im e n ta ção  asfáltica 
nos 350 m etros da rua A ntô nio  S avian , na V ila  Santa Rita, ao lado 
da C EA G ES P  A s obras de terrap lan a g e m  e in stalação  de guias e 
sa rje ta s foram  re alizad as nas últim as se m an a s.

M A C A T U B A

Tarcisio pede R$ 500 mil para Terminal Rodoviário
Prefeito também reivindicou iluminação no trecho urbano da Osni Matheus

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

A ngelo  N eto  
e Carlos A lb erto  D uarte

O  prefeito de Macatuba, 
Tarcisio Mateus Abel 
(PP), reivindicou R$ 

500 mil do Governo do Estado 
para reconstruir o Terminal 
Rodoviário, abalado pelo forte 
vento que atingiu Macatuba 
no início deste mês. Acompa
nhado do deputado estadual 
Pedro Tobias (PSDB), Tarcisio 
participou de audiência nes
ta terça-feira, 22 de outubro, 
com o superintendente do 
DER (Departamento de Estra
das de Rodagem), Clodoaldo 
Pelissioni, e pediu ajuda do 
Estado para recuperar o ponto 
de ônibus intermunicipal.

Ontem, o prefeito de Ma- 
catuba disse à reportagem de 
O ECO que está na expectati
va da liberação dos recursos. 
Explicou que fez o pedido 
pessoalmente no último fim 
de semana, durante visita do 
governador Geraldo Alckmin

(PSDB) à região. "Não há nada 
de concreto, mas o superinten
dente prometeu encaminhar a 
solicitação ao governador me
diante apresentação do proje
to”, disse Tarcisio, ao afirmar 
que terá início na próxima se
mana desmontagem da cober
tura metálica que cedeu com 
o vento. "A Rodoviária terá que 
ser reconstruída”, confirmou o 
prefeito, já que a estrutura do 
prédio foi abalada. A obra de
verá durar seis meses.

SP 261
Na audiência, Tarcisio Abel 

reforçou pedido que já havia 
protocolado de melhorias da 
iluminação no trecho urbano 
da Rodovia Osny Matheus. A 
melhoria visa facilitar a visibili
dade de motoristas e pedestres.

Na semana passada, os ve
readores Marcos Rogério Soares 
de Goes (PP), Julio Cesar Saes 
(PP) e Wilson Barbirato (PPS) 
entregaram nas mãos de Sérgio 
Murilo, assessor do deputado

federal Arnaldo Jardim (PPS), 
algumas opções de melhorias 
na travessia da rodovia. Entre 
eles está sugestão de Barbirato 
que prevê a construção de um 
viaduto orçado em aproximada
mente R$ 2,4 milhões. O pró
prio vereador, que é topógrafo 
e técnico em edificações, elabo
rou o desenho.

Murilo se comprometeu a 
entregar as solicitações direta
mente no DER (Departamento 
de Estradas e Rodagens). Até o 
final do mês, o órgão deve dar 
uma resposta sobre o assunto. 
Em entrevista ao jornal O ECO, 
o superintendente do DER, 
Clodoaldo Pelissioni, adiantou 
que possíveis soluções já estão 
sendo estudadas. "Às vezes você 
pode resolver com um trevo em 
desnível, um viaduto, uma pas
sagem inferior ou uma melho
ria na rotatória fechada já exis
tente. Acreditamos que teremos 
a melhor solução de projeto em 
um curto espaço de tempo”.

Pelissioni também fez ques

PEDIDO -  Após evento com Geraldo Alckmin, Tarcisio esteve em São Paulo e pediu R$ 500 mil para rodoviária

tão de lembrar que houve um 
atraso para reivindicar mu
danças no trecho. "Você faz 
um projeto executivo e precisa 
segui-lo. Se ele for modificado

durante a execução, serão ge
rados aditivos que podem ser 
avaliados pelos juristas como 
acréscimos. Rodovia pode tudo. 
Marginal, nova rotatória. Então,

tem que se pensar antes da obra 
ser licitada. Viu-se uma neces
sidade de modificação após o 
projeto ficar pronto. Aí ficou 
difícil modificar”, concluiu.

F O R M A Ç Ã O

Cemp de Macatuba recebe caminhão móvel do Senai
Unidade móvel vai oferecer cursos gratuitos de mecânico de manutenção de máquina de costura e fica na cidade até 17 de dezembro

Da Redação
FOTO: DIVULGAÇÃO

Está no Cemp (Centro Mu
nicipal Profissionalizante) 
de Macatuba o caminhão 

móvel do Senai que oferece 
curso de mecânico de manu
tenção de máquina de costura. 
O caminhão chegou ao mu
nicípio na segunda-feira 21 e 
deve ficar na cidade até o dia 
17 de dezembro.

De acordo com o coorde
nador do Cemp/Senai, Antonio 
Carlos Dias, como Macatuba é 
uma cidade que atua fortemen
te no mercado de costura, esse 
era um curso bastante requisi
tado. "Quem fizer o curso com 
certeza terá bastante trabalho. 
Acredito que não faltará servi
ço”, comentou ele. "Os parti
cipantes devem aproveitar de
mais a presença do monitor do 
Senai que tem mais de 40 anos 
de experiência”.

QUALIFICAÇÃO -  Unidade do Senai está no Cemp paia ofeiecei cuiso

As aulas ocorrem de segun
da a sexta-feira das 13h às 17h 
e das 18h às 22h. Foram forma
das duas turmas de 13 alunos.

VIA  RÁPIDA
O Cemp de Macatuba, em 

parceria com o Senai, deu iní

cio na segunda-feira, 21, a mais 
dois cursos do Via Rápida Em
prego, programa do governo do 
Estado que oferece cursos bási
cos de qualificação profissional: 
mecânica de manutenção e tor
nearia mecânica.

Participam do curso 32

alunos, ou seja, 16 em cada 
área. As aulas ocorrem de se
gunda a sexta-feira. São dois 
meses de curso. A maioria 
dos participantes é composta 
por mulheres.

Mais dois cursos do Via 
Rápida ocorrem no Cemp: au
xiliar modelista de roupa e ajus- 
tador mecânico.

O objetivo do Via Rápida é 
capacitar gratuitamente a popu
lação que está em busca de uma 
oportunidade no mercado de 
trabalho ou que deseja ter seu 
próprio negócio. É a primeira 
vez que Macatuba recebe cur
sos desse programa.

A carga horária é de 160 
horas com aulas de segunda a 
sexta-feira das 7h30 às 11h30. 
Os participantes recebem 
bolsa-auxílio no valor de R$ 
210, auxílio-transporte de R$ 
150 e auxílio-lanche no valor 
de R$ 100.

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA POR LIMITE N.° 938/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

CONTRATADO:

I RENATA EMMANUELLE MARTINS SILVA

Endereço: Rua Balduíno Antonio Portes, n.° 447, Centro
Cidade: Areiópolis -  SP
CPF/MF: 277.844.658-31

1 Categoria Econômica 1 Despesa 1 Nome da Categoria Econômica |

1 339036990000 1 1214 1 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA |

AREIOPOLIS, 31 de Julho de 2013.

AMARILDO GARCIA FERNANDES 
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 51/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 

CONTRATADO:

I TOCA DO DRAGÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

Endereço: Rua Dr Pereira de Rezende, n.° 38, Centro
Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 44.527.182/0001-29

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços referente a capacitação 
e trabalho sócio-educativo de atividades planejadas com famílias, que valorizam o convívio, 
protagonismo, autonomia e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários com objeto de 
melhoria na qualidade de vida dessas famílias.

VALOR: R$ 2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais), em 03 (três) parcelas de R$ 
980,00 (novecentos e oitenta reais) cada, para pagamento até o dia 20 do mês seguinte ao 
vencido.

PRAZO: O presente contrato vigorará a partir de 16 (dezesseis) de julho de 2.013 (dois mil 
e treze), até 16 (dezesseis) de outubro de 2.013 (dois mil e treze), quando será considerado 
extinto de pleno direito.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

OBJETO: Aquisição de combustível para uso da Frota Municipal sendo: 16.000 (dezesseis mil) 
litros de óleo diesel comum e 13.000 (treze mil) litros de gasolina comum.

VALOR: R$ 76.071,00 (setenta e seis mil, setenta e um reais), que será pago quinzenalmente, 
até 15 (quinze) dias após a entrega e faturamento da Nota Fiscal.

PRAZO: O fornecimento ora pactuados deverão iniciar-se a partir da data da Assinatura deste 
instrumento, vigorando a avença até 04 (quatro) de novembro de 2013 (dois mil e treze).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

I Categoria Econômica I Despesa I Nome da Categoria Econômica

339030010000 159 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
339030010000 466 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
339030010000 538 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
339030010000 841 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
339030010000 1091 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

AREIOPOLIS, 07 de Agosto de 2013.

AMARILDO GARCIA FERNANDES 
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA POR LIMITE N.° 1007/2.013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS

CONTRATADO:

I ARNALDO VITAGLIANO

Endereço: Rua Joaquim Ignácio de Oliveira Góis, n.° 94, Centro
Cidade: Areiópolis -  SP
CPF/MF: 172.872.198-91

OBJETO: Locação do imóvel urbano localizado nesta cidade na rua Dr. Balduíno Antonio 
Portes, n.° 972, esquina com a Rua Joaquim Romualdo da Silva, centro, nesta cidade de 
Areiópolis -SP, destinado à instalação e funcionamento de Departamentos da Administração.

VALOR: R$ 7.800,00 (sete mil, oitocentos reais), a ser pago em parcelas iguais, mensais e 
sucessivas no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) até o dia 10 do mês seguinte 
ao vencido.

PRAZO: A presente locação será por prazo determinado a contar do dia 07 (sete) de agosto 
de 2013 (dois mil e treze) e a vencer em 07 (sete) de agosto de 2.014 (dois mil e quatorze), 
podendo ser prorrogado por livre acordo entre as partes, nos limites previstos na Lei Federal 
n.° 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1 Categoria Econômica 1 Despesa 1 Nome da Categoria Econômica |

1 339036150000 1 183 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |

AREIOPOLIS, 07 de Agosto de 2013.

AMARILDO GARCIA FERNANDES 
PREFEITO MUNICIPAL



O ECO » LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013 '

Saúde PLANO DE SAÚDE
A Agência Nacional de Saúde Suplementar confirmou, na segunda-feira, a inclusão de 
mais 87 procedimentos para planos de saúde a partir de janeiro de 2014. Pela primeira 
vez, ocorreu a inclusão de 37 medicamentos orais para o tratamento domiciliar de 
diferentes tipos de câncer. Outros 50 novos exames, consultas e cirurgias passam a 
fazer parte dos procedimentos que devem ser cobertos pelos planos.

R E D E  P U B LIC A

Saúde Mental discute matriciamento 
e implantação do NASF em 2014
Fórum acontece neste sábado, na sala de sessões Mário Trecenti; entrada é gratuita

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

0 1° Fórum de Saúde 
Mental na Atenção 
Básica acontece neste 

sábado, a partir das 8h, no 
auditório da Câmara Muni
cipal de Lençóis Paulista. O 
evento, realizado pela Direto
ria de Saúde, é voltado para os 
profissionais da saúde, desde 
atenção primária, saúde men
tal a unidades básicas.

Na programação do fórum 
tem ciclo de palestras com 
profissionais da saúde mental, 
assistência social e saúde da fa
mília, assim como debate sobre 
casos de matriciamento - capa
citação dos profissionais, com 
atualização de procedimento, 
características de transtornos e 
medicação indicada para que 
eles possam cuidar desses pa
cientes na própria unidade de 
saúde básica.

A implantação do processo 
chamado matriciamento foi o 
motivo que levou a realização 
do fórum, segundo a psiquia
tra da Saúde Mental, Rebeca 
Jesumary Gonçalves Gryschek. 
”Desde abril deste ano, com 
apoio da Estratégia de Saúde 
da Família, a Saúde Mental co
meçou a fazer esse trabalho de 
visitar as unidades de saúde, ca
pacitar os profissionais e iniciar 
a discussão de casos”, explica. 
”O objetivo é criar uma rede de 
Saúde Mental e que a atenção 
básica faça parte desse cuidado 
inicial, para diminuir o volu
me de atendimento da saúde 
mental e acompanhar os casos 
mais leves, os pacientes que es
tão crônicos, mas estabilizados, 
descentralizando assim os cui
dados”, explica.

Além do matriciamento, 
outro assunto a ser abordado 
é o NASF (Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família), programa

FORUM -  Psiquiatra Rebeca ressalta importância de discutir saúde mental no município

federal que deve ser implan
tado no município no próxi
mo ano. ”É como se fosse um 
apoio de capacitação, de dis
cussão com essas equipes” diz. 
” Discutir saúde mental é um 
passo essencial para cuidar da 
saúde como um todo da popu
lação. Na atenção básica, mais 
de 50% da demanda é em saú
de mental. São pacientes com 
queixas depressivas, ansiedade 
que necessariamente não se 
enquadra em um transtorno 
depressivo, mas que já mere
cem um cuidado, uma orien
tação, um tratamento para não 
cronificar o indivíduo e chegar 
em um nível secundário para a 
gente”, finaliza.

Programação do 1° Fórum 
de Saúde Mental
■ / 8h -  Inscrições 
• /  8h30 -  Abertura oficial
^  8h45 -  Matriciamento em Saúde Mental e NASF 
• /  Palestrante: Márcio Pinheiro Machado, psicólogo, mestre em 
enfermagem psiquiátrica pela USP/ Ribeirão Preto, coordenador 
de Saúde Mental e do NASF em Botucatu 
^  9h15 -  A contribuição da Assistência Social nos Cuidados em 
Saúde Mental (Rede)
^  Palestrante: Suraia Alexandra El Bacha, assistente social com 
especialização em álcool/drogas Cebrid 
^  9h45 -  O Papel da Estratégia Saúde da Família no Cuidado em 
Saúde Mental
^  Palestrante: Guilherme Gryschek, médico sanitarista, mestre 
em Saúde Coletiva pela UNESP 
^  Das 11h às 13h -  Discussão de casos de matriciamento

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

H O R Á R IO  D E V E R Ã O

Adaptação do organismo pode demorar até 20 dias

Médico do sono diz que as pessoas que gostam de dormir mais tempo são as que mais sofrem

Priscila Pegatin

O horário de verão, que co
meçou no último domin
go, divide opiniões. Se

gundo o otorrinolaringologista 
Carlos Henrique Ferreira Mar
tins, especialista em medicina 
do sono, as pessoas chamadas 
matutinas, que gostam de acor
dar cedo, não sofrem com a 
mudança. Já os chamados ves-

pertinos, que preferem acordar 
mais tarde, são os primeiros a 
reclamar do novo horário.

E as reclamações quanto a 
mudança são cansaço físico e 
sonolência durante a manhã, 
mas, segundo Martins, existe 
um fundamento científico para 
as queixas. ”Durante a noite de 
sono, tem a liberação de enzi
ma e hormônio, entre eles o 
cortisol - que é um hormônio

que funciona como um botão 
de acionamento da nossa aten
ção”, explica. ”Ele normalmen
te é liberado em torno das 6h 
da manhã e se a gente acorda às 
5h (o que acontece na mudan
ça), ele não é liberado ou vai ser 
liberado em menor quantidade. 
Então a pessoa leva mais tempo 
para começar a acordar”.

O período de adaptação 
do organismo para liberar

esse hormônio uma hora mais 
cedo pode demorar entre uma 
semana ou até 20 dias. ”Uma 
fórmula de ajuda não tem. O 
que oriento é que, antes de 
chegar a mudança, a pessoa 
acorde uns 15 minutos mais 
cedo do horário que está acos
tumada, mas agora a prática 
de atividade física logo pela 
manhã pode a conseguir dor
mir à noite”, finaliza.

CONVÊNIOS ■
- Funcional Card ' «i
- a s p l p  ( 1 4 ) 3 2 6 4 - 1 2 6 6
- Funerária Pânico Rua Ignácio  Anselm o, 590
- Associação dos A posentados /  C entro - Lençóis Paulista/SP

Dr Bruno de Faria Batista
CRM 113.202-TEOT10487

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

Y  PameLab
/  Laboratório de Análises Clinicas

•EXAMES LABORATORIAIS 
-HORMONAIS 

• DNA
-ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

ATENDIMENTO A PARTIR DA 06:30 DA MANHÃ
PRÓXIMO AO COLÉGIO PAULO ZILLO
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Sociedade
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CAOLP
Prosseguindo com flashs 
relacionados à 26^ 
Expovelha, que terminou no 
domingo 20, O ECO publica 
hoje foto do presidente do 
Caolp (Clube dos Amigos 
Orquidófilos de Lençóis 
Paulista), Alex Paccola 
Santa Bárbara. Mais uma 
vez, a Exporquídea levou 
dezenas de pessoas para o 
recinto José Oliveira Prado, 
que puderam apreciar as 
cores e formas exuberantes 
das flores.

• PADOKA MIX
A Padoka Mix é a padaria 
que virou supermercado. 
Confira as novas instalações 
e as novidades da Padoka 
Mix, que fica na rua das 
Araras, 349. Telefone (14) 
3264 2613. Na foto, a equipe 
Luan, Marcelo, Rosimeire, 
Ana Maria, Leonice e Silvia.

Gente
Eduardo, no Top 
Lanches.

• Heitor, 6 m eses

PANIFICADORA E CONFEITARIA

IM ] © ®  ® [1
(14)3264-4430*3264-4483

KIT FESTA
BOLO DE 5 KG 
300 SALGADOS 

200 DOCES

GRÁTIS:
lOOMINI BENGALINHAS

Rua Henrique Losinkas Alves, 554 
N. H. João Zillo (CEaP) - Lençóis Pta.
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O  Dr. Emerson Coneglian e Dr̂  
Taísa Conti, o sorriso transmite 
felicidade, abre caminhos, 
conforta, motiva e une as 
pessoas. Esta é a sua importância. 
Parabéns pelo Dia do Dentista.
©  Quem comemorou idade 
nova no dia 18 de outubro é o 
Parizoto. Ele recebe os parabéns 
da esposa Maria, dos filhos 
Davi, Bruno, Mario, Bruna e 
todos os familiares.
©  Marcos Vendetti ministrou 
aula de yoga aos participantes 
do evento Outubro Rosa 
realizado pela Rede do Câncer 
dia 14 de outubro.
O  Equipe Bike LP realizou pedal 
noturno dia 11 de outubro até 
Santa Bárbara, com retorno 
no dia 12. Foi percorrido um 
total de 125 Km de muita areia, 
subidas e outros obstáculos!
©  Jessica e Juliana, no Top 
Lanches.
O  Isabela comemorou o 3° 
aniversário dia 20 de outubro 
no Salão WG.

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

DO BÁSICO
AO ACABAMENTO

FONE: (14) 3264-2505
R:WALTERM0REn0,340 

JD. JOÃO PACCOLA
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