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TEMPO
Sol com algumas nuvens 
e chuva passageira 
durante o dia. À noite o 
tempo fi ca fi rme.

QUINTA-FEIRA, 27/06
Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

QUARTA-FEIRA, 26/06

29ºC 25ºC
UR UR74% 90%

35%30%16ºC 15ºC

A bola voltou a rolar na manhã do 
último domingo (23) pela Série B 
do Campeonato de Futebol Amador 
de Lençóis Paulista, que colocou 
todas as equipes em campo para 
a disputa dos confrontos válidos 
pela quinta rodada. Com os times 
inspirados, a competição registrou 
média de cinco gols por jogo, com 
as redes balançando 40 vezes nas 
oito partidas realizadas.

Rodada cheia
DE GOLS

Jovem agudense é morto com tiro 
após derrubar pipa na casa de vizinho
Victor Gabriel Finatti Natalini, de 16 anos, se envolveu em briga com autor do crime na tarde da segunda-feira (24), no Jardim Vienense

CAMPANHA DO AGASALHO

Distribuição de 
roupas segue
até sexta-feira

As 300 famílias cadastradas 
pelos CRAS (Centros de Referên-
cia de Assistência Social) de Len-
çóis Paulista começaram a receber 
nessa terça-feira (25) as roupas, 
sapatos e agasalhos doados pelos 
lençoenses à Campanha do Aga-
salho. Amanhã (27) a entrega será 
aberta à população em geral. Já na 
sexta-feira (28), será a vez dos mo-
radores de Alfredo Guedes. A2

FAMÍLIA NA ESCOLA

Apae de Lençóis 
realiza segundo 
encontro hoje

Nesta quarta-feira (26), a partir 
das 19h, a Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais) de Len-
çóis Paulista realiza mais um encon-
tro do projeto “Família na Escola”. 
O objetivo é promover a integração 
e a troca de experiências, bem como 
a atualização e a conscientização 
sobre a importância da família na 
escola. A reunião acontece no Salão 
Social da entidade.

SUPERLIGA DE XADREZ

Liara vence 
e dispara na 
liderança

A jovem lençoense Liara Blanco 
Silva, de 14 anos, segue na liderança 
isolada da temporada 2019 da Su-
perliga de Xadrez, competição que 
reúne os melhores enxadristas do 
estado de São Paulo. A vitória mais 
recente foi conquistada no último do-
mingo (23), durante a terceira etapa, 
que foi realizada nas dependências 
do Sesc (Serviço Social do Comér-
cio) de São José do Rio Preto. A6

CORRIDA DE RUA

Lençoenses 
sobem ao pódio 
em São Manuel

O último domingo (23) foi pro-
dutivo para os atletas lençoenses 
Fernando Collino e Jennifer Ramos, 
que subiram ao pódio na prova de 
seis quilômetros da Corrida Rapiz, 
promovida pela Prefeitura Municipal 
de São Manuel para marcar o aniver-
sário de 149 anos da cidade, come-
morado no último dia 17. A compe-
tição reuniu cerca de 400 atletas de 
diversas cidades da região. A6

A6

Um jovem de 16 anos foi assassi-
nado com um tiro no fi nal da tarde 
da segunda-feira (24), na vizinha ci-
dade de Agudos. Segundo informa-
ções da Polícia Militar do municí-
pio, Victor Gabriel Finatti Natalini 
foi alvejado por um vizinho após 
se envolver em uma discussão por 
causa de uma pipa. O jovem chegou 
a ser socorrido por populares, mas 
não resistiu aos ferimentos. A5

RECEPTAÇÃO

Polícia recupera 
notebook furtado 
no Núcleo

Na tarde da segunda-feira (24), 
uma equipe da Polícia Militar recupe-
rou um notebook furtado no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, em Lençóis 
Paulista. O aparelho foi encontrado 
após anúncio de venda divulgado nas 
redes sociais. Segundo informações 
obtidas pela reportagem do Jornal O 
ECO, a vítima informou à polícia que 
o aparelho havia sido furtado de sua 
casa há cerca de 15 dias. A5

A2

A Polícia Militar de Lençóis 
Paulista deu apoio a uma 
reintegração de posse na 
manhã dessa terça-feira 

(25). A decisão judicial foi 
cumprida em uma área agrícola 

localizada entre as cidades de 
Borebi e Agudos. A retirada 

dos ocupantes do local foi 
determinada pelo juiz federal, 

Joaquim E. Alves Pinto, da 
1ª Vara Federal de Bauru. A 

ação de retirada aconteceu na 
Fazenda Marruá, de propriedade 

da Companhia Agrícola Quatá. 
No local havia cerca de 25 

famílias assentadas, ligadas ao 
Movimento Sem Terra (MST). 

Um efetivo de 27 policiais 
militares foi deslocado para 

a região. A operação de 
reintegração ainda contou com 
apoio do Corpo de Bombeiros e 

Defesa Civil de Agudos.

ReintegraçãoReintegração
DE POSSEDE POSSE

A5
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INTEGRAÇÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

MEIO AMBIENTE

Cotidiano
FESTAS JUNINAS
O mês de junho tem sido de muita diversão para os alunos das escolas 
municipais de Lençóis Paulista, que estão realizando seus animados 
arraiás com direito a trajes caipiras, danças variadas e decorações típica. 
A programação segue até o fi nal do mês em todas as unidades da 
cidade. As festas são abertas à participação dos pais e da comunidade.
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Apae realiza segundo encontro 
do projeto “Família na Escola”
Ação que acontece nesta quarta-feira (26) busca a participação 
efetiva e colaborativa dos pais e responsáveis

Flávia Placideli

Nesta quarta-feira (26), a 
partir das 19h, a Apae 
(Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais) de 
Lençóis Paulista realiza mais 
um encontro do projeto “Famí-
lia na Escola”, que visa resgatar 
a aproximação com as famílias 
e os usuários na instituição. A 
reunião acontece no Salão So-
cial da entidade.

Desenvolvido pela diretoria 
executiva da Apae, o projeto 
“Família da Escola” busca a 
participação efetiva e colabo-
rativa dos pais ou responsáveis 
dentro da instituição. O obje-
tivo é promover a integração 
e a troca de experiências, bem 
como a atualização e a cons-
cientização sobre a importância 
da família na escola.

“Consideramos que a famí-
lia e a escola são pilares funda-

mentais para o processo ensino-
-aprendizagem. Se a família e 
a escola interagem de forma 
contínua e buscam resolver os 
problemas imediatamente, con-
siderando sempre as causas dos 
conflitos e dificuldades, certa-
mente eles encontrarão juntos 
as soluções que favoreçam a 
família, os educadores, a insti-
tuição escolar e, principalmen-
te, os alunos”, destaca Ivanilda 
Lima, 1ª Diretora-Secretária da 

Apae, responsável por dirigir e 
coordenar o projeto.

O projeto será desenvolvido 
em quatro encontros. O pri-
meiro aconteceu em fevereiro, 
quando as famílias participan-
tes conheceram um pouco da 
escola e seu funcionamento 
com um todo, com a apresen-
tação da diretoria, equipe técni-
ca, pedagógica e de apoio.

Para este segundo encontro, 
o objetivo é analisar os ques-
tionários aplicados na primeira 
reunião e estabelecer o tema de 
acordo com as necessidades apre-
sentadas pelos pais e pela escola. 

SUCESSO - Na foto, primeiro encontro realizado em 
fevereiro no Salão Social da Apae

A programação ainda conta com a 
palestra do médico neuropediatra 
Dr. Plínio Ferraz. Haverá apre-
sentação de alguns programas da 
Apae como: Emprego Apoiado; 
ExpressArt; EstimuLAR e Equo-
terapia, com demonstração da 
equipe técnica. O Coral das Mães 
dos usuários também se apresenta 
durante o encontro.

Todos os pais dos alunos 
estão convidados para a reu-
nião. O “Família na Escola” é 
coordenado pela 1ª Diretora-
-Secretária, Ivanilda Lima, pela 
psicóloga Ana Elisa Candido 
Bozzini e pela fonoaudióloga 
Cristiane Dutra Waldemar Pa-
gan, responsáveis pela elabora-
ção do projeto.

Fundo Social inicia distribuição de roupas da Campanha do Agasalho
Entrega segue até na sexta-feira (28), quando serão 
atendidas as famílias de Alfredo Guedes

Da Redação

As 300 famílias cadastra-
das pelos CRAS (Cen-
tros de Referência de 

Assistência Social) de Lençóis 
Paulista começaram a receber 
nessa terça-feira (25) as roupas, 
sapatos e agasalhos doados pe-
los lençoenses à Campanha do 
Agasalho, realizada pelo Fun-
do Social de Solidariedade do 
município, presidido pela vice-
-prefeita Cíntia Duarte, e pela 
Secretaria de Assistência So-

cial, comandada pelo sociólogo 
Ney Góes.

Até esta quarta-feira (26), a 
distribuição acontece na sede 
do Lions Clube para as famílias 
que possuem senhas distribuí-
das nos CRAS da cidade (Con-
junto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari, Centro e Cecap). 
O controle pelas servidoras da 
Assistência Social é feito pelo 
número de pessoas de cada fa-
mília, que poderá escolher até 
dez peças por membro.

Após o atendimento às 

pessoas cadastradas nos três 
CRAS da cidade, na quinta-
-feira (27) a entrega será aber-
ta à população em geral. Já na 
sexta-feira (28), será a vez dos 
moradores de Alfredo Gue-
des, com prioridade às famí-
lias cadastradas e depois para 
toda população do distrito. Se-
gundo a assessoria de impren-
sa da Prefeitura Municipal, o 
número de peças arrecadadas 
na campanha deste ano só 
poderá ser conhecido quando 
terminada a distribuição.

DISTRIBUIÇÃO - Entrega de roupas e agasalhos começou nessa terça-feira (25), na sede do Lions Clube

Comdema debate parceria para 
recuperação de nascentes
Encontro contou com palestra do biólogo Guilherme Marson 
Moya, representante do Instituto Pro Terra, de Jaú

Da Redação

O Comdema (Conselho 
Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente) de Len-

çóis Paulista se reuniu nessa 
terça-feira (25) para definir al-
gumas ações e iniciativas para 
os próximos meses. O encontro 
abordou diversos temas como o 
envolvimento de moradores em 
audiências públicas e a realiza-
ção de um Fórum Municipal do 
Meio Ambiente.

Entre as propostas estão a 
organização de um mutirão de 
lixo eletrônico e a criação de 
um projeto experimental de 
Eco Barreiras no Rio Lençóis e 
Córrego da Prata. As ações de-
vem ser desenvolvidas no mês 
de agosto, por conta do Dia de 
Combate à Poluição (14/08).

O encontro também discu-
tiu a continuidade do “Com-
dema vai às Escolas”, projeto 
vinculado às diretrizes do Pro-
grama Município Verde Azul, 
que tem o intuito de promover 
a educação ambiental e estimu-
lar a equipe gestora e alunos 
por meio do grêmio estudantil 
das escolas estaduais.

Os Conselheiros presen-
tes ainda tomaram ciência do 

PROGRAMA NASCENTES -  Encontro contou com palestra do 
biólogo Guilherme Marson Moya, representante do Instituto Pro Terra

texto da Resolução nº 2/2019, 
do Comdema, que disciplina 
o funcionamento do progra-
ma “Nascer Sustentável”, em 
Lençóis Paulista.

Como assunto especial da 
ordem do dia, o biólogo Gui-
lherme Marson Moya, repre-
sentante do Instituto Pro Terra, 
de Jaú, apresentou uma palestra 
sobre o “Programa Nascentes”, 
da Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo, com objetivo de 
desenvolver ações para recupe-
ração e proteção de nascentes 
do Rio Lençóis, pertencente a 

Bacia Hidrográfica Tietê Jacaré.
O trabalho deverá envolver 

principalmente os proprietários 
de terra, com o objetivo de pro-
mover a restauração de matas 
ciliares e proteção das nascen-
tes. No entanto, será importan-
te o apoio e parceria da Casa da 
Agricultura da CDRS (Coorde-
nadoria de Desenvolvimento 
Rural Sustentável), Sindicato 
Rural, cursos do SENAR (Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 
Rural), Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente, associa-
ções e empresas agrícolas, junto 
aos proprietários rurais.
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Opinião
PARA PENSAR
 “A inspiração existe, mas tem de te 

encontrar a trabalhar.”
Pablo Picasso.

FRASE
 “Consideramos que a família e a escola são pilares fundamentais para o 

processo ensino-aprendizagem.”
Ivanilda Lima, responsável pelo projeto “Família na Escola”, da Apae de Lençóis Paulista.
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Vão livre do MASP vira casa para 
mais de cem crianças e adolescentes

Casa abrigo amorada acolhe
crianças e adolescentes

Para refl etir

A edição desta quarta-feira (26) 
aborda diversos assuntos que, cer-
tamente, provocam sensações e 

refl exões distintas em cada um dos lei-
tores de O ECO. 

A página de Saúde, por exemplo, ser-
ve de aleta com uma matéria que revela 
que o fator genético está entre as princi-
pais causas das doenças reumatológicas, 

e outra que afi rma que os fumantes 
têm mais distúrbios do sono.

Já a página de Esportes traz ins-
piração ao mostrar as conquistas 
de lençoenses que se destacam 
em suas modalidades, como os 
corredores Fernando Collino e 
Jennifer Ramos e a enxadrista Lia-
ra Blanco Silva.

A página de Polícia provoca in-
dignação com a matéria sobre um 
homicídio ocorrido na vizinha cida-

de de Agudos, que mostra a que ponto 
chega a brutalidade do ser humano, ca-
paz de tirar uma vida por conta de uma 
discussão banal causada por uma pipa 
caída no quintal alheio.

Entre tantos assuntos, vale destacar 
o abordado na página ao lado, sobre um 
projeto da Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) de Lençóis 
Paulista, batizado de “Família na Escola”, 
que tem como objetivo promover a par-
ticipação efetiva e colaborativa dos pais 
na educação dos fi lhos.

A iniciativa é louvável e deveria servir 
de exemplo para todas as escolas e pais 
de alunos, não apenas os que lidam com 
crianças especiais como a Apae. A partici-
pação de todos no processo de educação é 
fundamental. Quem sabe, assim, veremos 
um dia mais notícias como as da página 6 
e menos notícias como as da página 5.

Deitado sobre um colchão, Hippierre, 
34, estica o pescoço para ver as horas. Da 
sua cama improvisada no meio do vão livre 
do MASP ele avista um dos relógios ele-
trônicos da Avenida Paulista e se situa no 
horário. “É meu relógio particular”, diz ele, 
enfi ado embaixo de uma pilha de cober-
tores. O mesmo cobertor serve de “habi-
tação” para a vira-lata Maloqueira, a única 
distração capaz de mobilizar a atenção do 
grupo de cerca de 10 meninos que também 
têm como casa o espaço entre os famosos 
pilares vermelhos da construção de Lina Bo 
Bard. Desde o início do ano, a Prefeitura de 
São Paulo abordou cerca de 103 crianças 
e adolescentes no ponto mais famoso da 
Avenida Paulista. No ano passado, foram 
contabilizados 344 menores de idade aban-
donados em toda a extensão da via.

Tio Hippie, como Freitas é conhecido en-
tre os garotos, tem o costume de se aproxi-
mar com a cadela no colo para acabar com 
brincadeiras entre eles que se tornam vio-
lentas, como quando um arremessou uma 
garrafa de vidro. “Fico de olho e me apro-
ximo quando vejo que pode dar ruim”, diz 
Hippierre. A briga, no caso, começou quan-
do um deles, Carlos Luciano, 14, pegou uma 
bala da caixa de Guilherme, 15. Eles vendem 
os doces na calçada da Paulista e usam o 
dinheiro para comprar cigarros, drogas, lan-
ches de fast-food e “para jogar sinuca quan-
do voltamos para a favela”.

Andar em grupos é estratégia para se 
manterem seguros. Hippierre diz ser comum 
que brincadeiras violentas virem facadas e o 
consumo desenfreado de drogas resulte em 
morte acidental por overdose.

A forma como cada um deles chegou até 
à Paulista varia. Uns dizem ter sido levados 
por amigos, outros por saber que ali têm 
mais chance de arrecadar dinheiro com as 
balas do que nos lugares onde vivem.

“Eles, aqui na rua, são a minha família de 
verdade, me sinto mais confortável aqui do 
que na minha casa. Tenho um estilo aventu-
reiro”, diz ele que divide o colchão com Hip-
pierre e a cachorra Maloqueira.

Em comum, histórias de agressão, vínculos familiares desestruturados ou rompidos, confl i-
tos nas comunidades onde vivem ou ameaças são o que os mantêm longe de casa, de acordo 
com a Secretaria de Assistência Social (de São Paulo, Capital). Aqui, uma das poucas coincidên-
cias das realidades de São Paulo e Lençóis Paulista.

A Casa Abrigo Amorada acolhe e cuida com carinho crianças e adolescentes em situação 
de risco, proporcionando-lhes as melhores condições para aguardarem o êxito dos trabalhos 
voltados para a reestruturação de suas famílias. Porque acredita na evolução e crescimento 
do ser humano, através de sua inserção no seio da sociedade. Para isso, conta com apoio da 
comunidade lençoense e constrói uma importante rede de colaboradores voluntários.

Célio Frezza
é voluntário da Casa Abrigo Amorada

Na página B1, caderno cotidiano da Folha de São Paulo, do domingo dia 9 de junho de 2019, 
foi publicada uma reportagem sob a manchete abaixo. Detalha, em letras frias, o dia a 
dia das crianças e adolescentes que longe do abrigo do lar e distantes dos pais tentam 

sobreviver, geralmente, por conta própria. Inspirado nela, cujos trechos são fi elmente repro-
duzidos aqui, somos tentados a demonstrar algumas razões pelas quais crianças e adolescen-
tes lençoenses podem se considerar privilegiados, mesmo tendo suas vidas pessoais afetadas 
por fatores negativos que os vitimam. Em Lençóis Paulista, um movimento quase anônimo 
se propõe a minimizar as dores físicas e emocionais de crianças e adolescentes submetidos a 
maus-tratos e mesmo ao abandono. Isso tudo originado na desestruturação de suas famílias, 
elas também vítimas de fatores adversos e nem sempre bem compreendidos pela sociedade. 
Sociedade essa que, felizmente, absorve pessoas de boa índole.

9 de junho, o domingo amanheceu en-
solarado e gelado para o padrão lençoense. 
Acostumados que estão a temperaturas ao 
redor dos 30 graus, aqueles que se aventu-
raram a sair pelas ruas lá pelas sete horas da 
manhã suportaram um frio de nove graus. 
Inevitável, então, deixar de pensar naque-
les que não estão preparados para aquele 
clima. Com o menino “Ângelo”, cujo nome 
fi ctício nos remete para um Anjo, abrigado 
na Casa Abrigo Amorada, no entanto, é di-
ferente. Na proteção de seu quarto, acorda, 
ajeita o cobertor cheiroso, lavado e amacia-
do carinhosamente pelas tias da casa, que 
lá estão para dar o suporte necessário para 
o que for preciso. Olha o relógio e vê que 
tem um tempo até saborear um café quen-
tinho, cujo cheiro vem lá da cozinha, por 
obra das dedicadas tias da casa.

Além das Tias da cozinha, responsáveis 
pela alimentação adequada servida para 
todos os acolhidos, a Casa Amorada conta 
com as Educadoras. Cabe a elas a tarefa de 
acompanhar atentamente todas as ativida-
des desenvolvidas no interior da casa. Divi-
didos por faixa etária, cada um dos acolhidos 
apresenta demandas específi cas, supridas 
por   acompanhamento especializado. É aí 
que entram em cena as profi ssionais de Psi-
cologia, Pedagogia, Assistência Social, Moto-
ristas, para (cada um em sua especialidade) 
darem o devido encaminhamento para solu-
ção dos problemas identifi cados.

Na Casa Amorada, os acolhidos têm seus 
espaços reservados em função da faixa etá-
ria e sexo. Orientados por profi ssionais, par-
ticipam de atividades de lazer e cumprem, 
supervisionados, suas obrigações escolares.

Os acolhidos chegam na Casa Abrigo 
Amorada sempre encaminhados pelo Juiz de 
Direito. Em casos emergenciais o Conselho 
Tutelar faz o encaminhamento e, de imedia-
to, comunica o Judiciário.

Enquanto permanecem acolhidos, outros 
trabalhos são feitos por uma rede de espe-
cialistas que visam promover a reorganiza-
ção da família de cada um, para que possam 
retornar em segurança ao convívio do lar.

A3
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No início da noite dessa terça-
-feira (25), na última sessão do 
semestre, a Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu negar liberdade ao ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) enquanto não conclui a análi-
se de um pedido de suspeição do 
ex-juiz federal e atual ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, apresentado 
pela defesa do petista.

SEM LIGAÇÃO
O caso começou a ser analisado 

em dezembro do ano passado, an-
tes da divulgação das mensagens 
trocadas entre o então juiz federal 
Sergio Moro e o procurador Deltan 
Dallagnol. Segundo o site The In-
tercept, Moro deu orientações ao 
procurador sobre como atuar em 
processos da Lava-Jato, inclusive 
em um que investigava o ex-pre-
sidente Lula.

TRÊS A DOIS
Por três votos a dois, os ma-

gistrados rejeitaram proposta 
do ministro Gilmar Mendes para 
que Lula fi casse em liberdade até 
a decisão fi nal sobre o habeas 
corpus. Votaram contra a conces-
são temporária de liberdade os 
ministros Edson Fachin, Cármen 
Lúcia e Celso de Mello. Apenas o 
ministro Ricardo Lewandowski se 
manifestou favorável à proposta 
de Mendes.

SUSPEIÇÃO
O pedido de liberdade que le-

vanta suspeição aos atos de Moro 
na condução do processo que 
condenou Lula começou a ser jul-
gado pela Segunda Turma em de-
zembro do ano passado, mas foi 
interrompido antes de ser concluí-
do. Na ocasião, os ministros Edson 
Fachin e Cármen Lúcia votaram 
contra o pedido para conceder li-
berdade a Lula, mas Gilmar Men-
des pediu mais tempo para anali-
sar o caso.

SEM DATA
Gilmar Mendes liberou o habe-

as para julgamento no dia 10 de 
junho, seis meses depois de solici-
tar a suspensão. Além dele, ainda 
faltam votar os ministros Ricardo 
Lewandowski e Celso de Mello. 
Após a decisão dessa terça-feira 
(25), não há data defi nida para a 
retomada do julgamento que irá 
apreciar a postura do ministro da 
Justiça no processo que condenou 
Lula à prisão.

QUESTIONAMENTOS
O pedido de liberdade que 

questiona a imparcialidade de 
Moro foi apresentado pela defe-
sa de Lula no ano passado, pou-
co tempo depois que o então 
juiz responsável pelos processos 
da Lava Jato no Paraná aceitou o 

convite do presidente Jair Bolso-
naro para comandar o Ministério 
da Justiça. A defesa do ex-pre-
sidente questiona a atuação do 
atual ministro no julgamento em 
primeira instância pelo caso do 
triplex do Guarujá.

LAVA JATO
Para os que não se recordam, 

Sérgio Moro condenou o ex-pre-
sidente Lula a nove anos e seis 
meses de prisão por corrupção e 
lavagem de dinheiro no caso do 
triplex. O processo culminou na 
prisão de Lula após a condenação 
ter sido confi rmada em segunda 
instância em janeiro do ano pas-
sado pelos desembargadores do 
Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF-4).

14 MESES
O ex-presidente, idolatrado por 

muitos e odiado por tantos outros 
brasileiros, está preso desde o dia 
7 de abril de 2018 na carceragem 
da Superintendência da Policia 
Federal de Curitiba, no Paraná, de 
onde saiu só em duas ocasiões 
em 14 meses: uma para depor na 
própria capital paranaense e outra 
para ir ao velório de seu neto, em 
São Bernardo do Campo, na Gran-
de São Paulo.

DUAS VEZES
Mais cedo na mesma sessão, 

a Segunda Turma também havia 
negado, por quatro votos a um, 
outro pedido de liberdade apre-
sentado pelos defensores de Lula. 
Nesta outra ação, os advogados 
questionavam a conduta do re-
lator da Lava Jato no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), ministro 
Felix Fischer, que no ano passado 
negou, em decisão individual, o 
pedido de absolvição do ex-presi-
dente apresentado ao STJ.

RECURSO
Inconformados com o fato de 

o relator da Lava Jato no STJ ter 
decidido apreciar a ação sem ter 
submetido o caso ao plenário da 
Quinta Turma da Corte, os advo-
gados do petista recorreram. Ao 
analisar o caso, a Quinta Turma 
decidiu, por unanimidade, manter 
a condenação, mas reduziu a pena 
de Lula de 12 anos e um mês de 
prisão, imposta pelo TRF-4, para 
oito anos e 10 meses.

SOZINHO
Nesta tarde, os ministros Edson 

Fachin, Gilmar Mendes, Celso de 
Mello e Cármen Lúcia rejeitaram 
os argumentos dos defensores 
de Lula de que o relator da Lava 
Jato no STJ não poderia ter rejei-
tado sozinho o recurso que pedia 
a liberdade do petista. Apenas o 
ministro Ricardo Lewandowski 
concordou com a defesa e votou a 
favor da soltura do ex-presidente.
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Regional

SERVIÇO MILITAR

AGUDOS

MACATUBA

NOVIDADE

PEDERNEIRAS

PROCON MÓVEL
Macatuba recebe nesta quarta-feira (26) a unidade do Procon Móvel, que vai fi car 
no Terminal Rodoviário Fernando Valezi Filho, das 10h às 16h. O objetivo da ação é 
orientar consumidores sobre seus direitos em diversas áreas como telefonia, internet, 
bancos, locação, planos de saúde entre outros. Também serão distribuídos materiais 
educativos com dicas e informações sobre a relação de consumo.
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Prazo para alistamento termina no domingo (30)
Preenchimento do cadastro pode ser feito pela internet

Elton Laud

O prazo para o alistamento 
militar termina neste mês 
em todo o estado de São 

Paulo. Até o domingo (30), to-
dos os jovens do sexo masculino 
que completaram ou que ainda 
vão completar 18 anos em 2019 
devem atender à convocação do 
Ministério da Defesa. O alista-
mento é obrigatório e, desde o 
ano passado, pode ser feito di-
retamente pela internet.

Quem não cumprir com a 
determinação ou se alistar fora 
do prazo fica em débito com o 
Serviço Militar e está sujeito à 
aplicação de multa de R$ 4,14. 

Os jovens que estiverem com 
a situação pendente podem 
sofrer diversas sanções relacio-
nadas ao serviço público, como 
proibição de emissão de docu-
mentos, registros profissionais, 
matrículas em instituições de 
ensino e participação em con-
cursos públicos.

Para fazer o alistamento, 
basta acessar o site www.alis-
tamento.eb.mil.br e preencher 
o formulário. É necessário ter 
em mãos documentos pessoais 
como RG e CPF para validação 
dos dados pessoais.

O alistamento também 
pode ser feito diretamente nas 
Juntas Militares dos respecti-

vos municípios, porém, neste 
caso, o prazo se encerra nesta 
sexta-feira (28). Quem optar 
pelo alistamento presencial 
deve comparecer aos locais 
portando RG, CPF, Certidão 
de Nascimento ou Casamento 
e comprovante de residência 
em nome do requerente, da 
mãe ou do pai.

Após o alistamento, os jo-
vens serão convocados para 
realizar o juramento à Bandeira 
para a entrega do Certificado de 
Dispensa de Incorporação. Em 
Lençóis Paulista, a cerimônia 
acontece no Ginásio Municipal 
de Esportes Archangelo Brega 
Primo (Csec).

JURAMENTO - Na foto, reservistas fazendo o juramento à Bandeira no Csec, antes da 
entrega dos Certificados de Dispensa de Incorporação de 2018

Fiéis celebram os 121 anos da Paróquia São Paulo Apóstolo
Com programação religiosa e recreativa, festa começa 
nesta quinta-feira (27) e segue até o domingo (30)

Elton Laud

Junho é um mês especial 
para a comunidade cató-
lica da vizinha cidade de 

Agudos, que celebra com ale-
gria e devoção os 121 anos da 
Paróquia São Paulo Apóstolo, 
que serão completados neste 
domingo (30). Para marcar a 
data especial, dezenas de fiéis 

agudenses trabalham para acer-
tar os últimos detalhes da tra-
dicional festa, que conta com 
diversas atividades.

A programação religiosa 
tem início nesta quinta-feira 
(27), com o primeiro dia do 
tríduo, que segue na sexta-feira 
(28) e no sábado (29), com mis-
sas às 19h, na Igreja Matriz. A 
celebração também é dedica-

FÉ E DEVOÇÃO - Tríduo abre programação da Festa de São 
Paulo Apóstolo nesta quinta-feira (27)

da aos padroeiros São Pedro e 
São Paulo, homenageados no 
sábado (29). No domingo (30), 
dia do aniversário da Paróquia, 
também acontece missa festiva 
e procissão a partir das 19h.

Além da praça de alimenta-
ção com diversas barracas de sal-
gados, doces e bebidas, que fun-
ciona entre esta quinta-feira (27) 
e o domingo (30), sempre a partir 

das 19h, no salão paroquial e na 
área externa da paróquia, a parte 
festiva conta com uma programa-
ção variada para toda a família.

Amanhã, as crianças da 
catequese divertem o públi-
co com um show de talentos, 
marcado para depois da missa. 
Na sexta-feira (28) e no sábado 
(29), também após as missas, a 
paróquia realiza dois shows de 
prêmios com diversos brindes 
arrecadados junto à comunida-
de e empresários da cidade.

Quem desejar obter outras 

informações ou adquirir as car-
telas para os shows de prêmios 
pode entrar em contato pelo 
telefone (14) 3262-1237 ou dire-

tamente na Paróquia São Paulo 
Apóstolo, que fica na Avenida 
Benedito Otoni, 582, no Centro 
de Agudos.

Matrículas para o EJA 
começam na próxima semana

Vagas são destinadas para maiores de 15 anos 
que nunca estudaram ou que não concluíram 
o Ensino Fundamental

Da Redação

A Secretaria de Educação 
da Prefeitura Municipal 
de Pederneiras inicia na 

próxima segunda-feira, dia 1º de 
julho, o período de matrículas 
para alunos do Ensino de Jovens 
e Adultos (EJA). O prazo de ins-
crição se encerra no dia 12 do 
mesmo mês. As vagas são exclusi-
vamente para pessoas que nunca 
estudaram ou que não concluí-
ram as séries iniciais do Ensino 
Fundamental (1ª a 4ª séries). A 
idade mínima é 15 anos.

Na EMEF Eliazar Braga, 
localizada na região central, as 
aulas do EJA para o segundo se-
mestre serão oferecidas no perí-
odo noturno, das 18h às 22h. As 
matrículas devem ser feitas na 

secretaria da escola de segunda 
a sexta-feira, nos períodos da ma-
nhã, tarde ou noite.

Na EMEF Monsenhor Celso, 
no bairro Cidade Nova, as aulas 
do EJA acontecem das 7h às 11h. 
As matrículas podem ser efetu-
adas de segunda a sexta-feira 
nos períodos da manhã e tarde. 
Para a matrícula será necessária 
a apresentação do RG, CPF e 
comprovante de residência.

“A nossa intenção é propor 
alfabetização para as pessoas. In-
felizmente, ainda existem muitos 
analfabetos e na sociedade atual é 
cada vez mais importante a escola-
rização das pessoas, pois a educa-
ção é uma garantia do acesso a ou-
tros direitos do cidadão”, comenta 
a secretaria de Educação, Fernan-
da Fabri Figueiredo Maciel.

JOVENS E ADULTOS - Aulas na EMEF Eliazar Braga 
acontecem no período noturno

CEMP/Senai entrega certifi cados para alunos de nove cursos
Formatura foi realizada 
na noite do dia 17, no 
Teatro Municipal

Da Redação

O Centro Municipal Profis-
sionalizante (CEMP) de 
Macatuba e o Senai (Ser-

viço Nacional de Aprendizagem 
Industrial) de Lençóis Paulista 
realizaram na noite do dia 17 de 
junho, no Teatro Municipal Re-
nata Lycia dos Santos Ludovico, 
a formatura de 130 alunos de 
nove cursos de formação pro-
fissional realizados em parceria 
com a Prefeitura Municipal de 

Macatuba e com o CRAS (Cen-
tro de Referência de Assistência 
Social) do município.

Foram certificados os alu-
nos que concluíram os cursos 
de Auxiliar Administrativo, 
CLP (Controladores Lógicos 
Programáveis), Costureiro de 

Máquina Reta e Overloque, Ex-
cel completo, Informática bási-
ca, Operador de Máquinas de 
Usinagem, Excelência no Aten-
dimento ao Cliente, Preparação 
para o Mercado de Trabalho e 
Confecção de Trufas e Ovos de 
Páscoa, que foram oferecidos 

FORMADOS - Certificados 
foram entregues para 130 
alunos de nove cursos

gratuitamente aos alunos.
Participaram da cerimônia, 

além dos alunos e seus familia-
res, o prefeito Marcos Olivatto, 
a primeira-dama Idilene Gi-
glioli Olivatto, o vice-prefeito 
Amauri Bornello, o diretor do 
Senai de Lençóis Paulista, Laer-
te Padilha Lozigia, o secretário 
de Desenvolvimento Econômi-
co, Pedro Martins, a coorde-
nadora do CEMP, Maria Isabel 
Natali, coordenadores e profes-
sores do Senai.

Unimed começa a oferecer 
serviços de odontologia

Atendimento em parceria com a Unimed 
Odonto cobre os planos de empresas

Da Redação

Unimed de Lençóis Pau-
lista e Macatuba começa 
a oferecer serviços de 

odontologia em parceria com 
a Unimed Odonto. O atendi-
mento está disponível aos be-
neficiários que possuem plano 
de saúde através de empresas. 
Segundo a empresa, 10 dentis-
tas já estão cadastrados para 
atender os beneficiários.

 “Em princípio, vamos traba-
lhar com um número restrito de 
dentistas cadastrados, pratica-
mente dois profissionais de cada 
especialidade. Isso é importante 
para valorização do profissional 
e também porque seguimos o 
mesmo padrão de qualidade que 
usamos para selecionar os médi-
cos beneficiários da Unimed”, 
explica Dr. Francisco Antonio 
Grillo, presidente da Unimed 
Lençóis Paulista.

ODONTOLOGIA - Novo atendimento será feito 
em parceria com a Unimed Odonto

Ainda segundo Dr. Grillo, 
diversas empresas parceiras 
da Unimed já aderiram aos 
serviços da Unimed Odonto e 
as empresas interessadas po-
dem procurar o departamento 

comercial para obter mais in-
formações. O local funciona 
na Rua Manoel Amâncio, 65, 
no Centro de Lençóis Paulis-
ta. O telefone para contato é o 
(14) 3269-3129.
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Polícia
ACIDENTE 
Na segunda-feira (24), a Polícia Militar registrou um acidente de trânsito com vítima na Avenida Pref. 
Jácomo Augusto Paccola, no Açaí II. A vítima relatou aos policiais que estava trafegando com uma Honda 
Biz quando, ao tentar fazer uma conversão, foi atingida por um carro não identifi cado. O condutor acionou 
o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel e Urgência) e deixou o local e não foi localizado pela PM. A 
vítima foi socorrida com ferimentos leves e atendida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

HOMICÍDIO

DESOCUPAÇÃO

RECEPTAÇÃO

FLAGRANTE

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
E EMPREGADOS RURAIS DE 

LENÇÓIS PAULISTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

AGO – Ficam convocados os trabalhadores e empregados rurais associados 
do SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS 
DE LENÇÓIS PAULISTA, em pleno gozo de seus direitos sindicais, a se 
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, na forma do estatuto 
social da entidade, na sede social, sito na Rua Coronel Joaquim Anselmo 
Martins nº 1573, Centro, em Lençóis Paulista-SP, no próximo dia 27 de 
junho de 2019, as 16h00min (dezesseis  horas), em primeira Convocação  ou 
as 16h30min (dezesseis  horas e trinta minutos), em segunda Convocação, 
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1º) Leitura e Discussão 
da Ata da Assembléia anterior; 2º) Aprovação do programa de Atividades do 
segundo semestre de 2019; 3º)  As Deliberações serão tomadas de acordo 
com o Estatuto Social. Lençóis Paulista, 26 de junho de 2019. 

Amável Coelho Vaz
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
E EMPREGADOS RURAIS DE 

LENÇÓIS PAULISTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AGE - Ficam convocados os trabalhadores rurais em geral associados do 
SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS DE 
LENÇÓIS PAULISTA a comparecerem a sede social sito a Rua Coronel 
Joaquim Anselmo Martins n° 1573, Centro, em Lençóis Paulista - SP para a 
Assembléia Geral Extraordinária no dia 28/06/2019 as 16H00min (dezesseis 
horas) em primeira convocação e as 16h30min (dezesseis horas e trinta 
minutos) em segunda convocação para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: 1) Leitura e Discussão da ata anterior; 2) Aprovação  de conta do ano 
calendário exercício 2018 3) deliberações serão tomadas estatutariamente. 
Lençóis Paulista, 26 de junho de 2019. 

AMÁVEL COELHO VAZ
Diretor/Presidente

SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA
EDITAL  DE CONVOCAÇÃO

DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA,  nos termos 
estatutários convoca seus associados para reunirem-se  em assembléia geral 
extraordinária, a realizar-se no dia 03 de julho  de  2.019,  às 8:00 (oito) 
horas,  na sede deste Sindicato Rural, à rua Cel. Joaquim Gabriel, nº35, 
nesta cidade de Lençóis Paulista, a fi m de discutirem e votarem a seguinte 
Ordem do Dia: a)- Leitura Discussão e Votação da Ata da Assembléia 
anterior; b)- Ratifi cação da Convenção Coletiva de Trabalho formalizada 
entre este Sindicato Rural  e  os  Sindicatos profi ssionais rurais, válida para 
o Setor Canavieiro;  c)- Concessão de outorga de poderes à Diretoria deste 
Sindicato para assinatura das referidas Convenções. Não havendo número 
legal de associados presentes para a realização da assembléia em primeira 
convocação, fi ca determinada a segunda para às 10:00 (dez) horas do mesmo 
dia e no mesmo local.

Lençóis Paulista, 25  de junho  de  2.019.

Ermenegildo Luiz Coneglian
PRESIDENTE

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Publicação de Ato Ofi cial

DECRETO LEGISLATIVO Nº 08/2019 – de 25 de junho de 2019 – “Altera e 
consolida o Decreto Legislativo n.º 31, de 4 de dezembro de 2018, que institui 
o ‘Prêmio Mestre Elzo Terra Garbino’ em reconhecimento aos projetos de 
incentivo e desenvolvimento da Educação no Município de Lençóis Paulista 
e dá outras providências.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 25 de junho de 2019.

NARDELI DA SILVA
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em 25 de junho de 2019.

Publicado no jornal O Eco, no dia 26 de Junho de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 58,30.

Jovem de 16 anos é morto em Agudos
Victor Gabriel Finatti Natalini foi atingido por um tiro ao se envolver em briga com um vizinho; motivo teria sido uma pipa

Flávia Placideli

Um jovem de 16 anos foi as-
sassinado com um tiro no 
final da tarde da segunda-

-feira (24), na vizinha cidade de 
Agudos. Segundo informações 
da Polícia Militar do município, 
Vitor Gabriel Finatti Natalini foi 

alvejado por um vizinho após se 
envolver em uma discussão por 
causa de uma pipa. O jovem che-
gou a ser socorrido por populares, 
mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal O 
ECO, a ocorrência foi registrada 
no final da tarde da segunda-feira 

(24), por volta da 18h20, quando 
uma equipe da Polícia Militar de 
Agudos foi acionada para atender 
a um chamado na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento), onde 
um jovem teria dado entrada 
com um ferimento causado por 
um disparo de arma de fogo. 
Uma equipe do SAMU (Serviço 

de Atendimento Móvel de Ur-
gência) foi acionada, mas, antes 
que chegasse ao local, moradores 
socorreram o jovem, que, no en-
tanto, não resistiu aos ferimentos 
e morreu no local.

O crime aconteceu na Rua 
Luiz Vicente, no Jardim Vienen-
se. De acordo com a polícia, Vic-

tor Gabriel Finatti Natalini, de 
16 anos, estaria empinando uma 
pipa, que teria caído na casa de 
um vizinho, o que acabou moti-
vando a discussão que resultou 
em um disparo de arma de fogo, 
calibre 22.

Segundo informações, a Polí-
cia Civil fez diversas buscas para 

encontrar o suspeito pelo disparo 
que ocasionou a morte do jovem, 
porém, até o fechamento dessa 
matéria, ninguém havia sido pre-
so pelo crime. O corpo de Victor 
Gabriel Finatti Natalini foi velado 
na manhã de ontem (25) e sepul-
tado no mesmo dia no Cemitério 
Municipal da cidade.

Polícia Militar auxilia Justiça 
em reintegração de posse
Ação aconteceu na Fazenda Marruá, que fi ca entre Borebi e Agudos

Flávia Placideli

A Polícia Militar de Lençóis 
Paulista deu apoio a uma 
reintegração de posse na 

manhã dessa terça-feira (25). A 
decisão judicial foi cumprida em 
uma área agrícola localizada entre 
as cidades de Borebi e Agudos. A 
retirada dos ocupantes do local foi 
determinada pelo juiz federal, Jo-
aquim E. Alves Pinto, da 1ª Vara 
Federal de Bauru.

A ação de retirada, que acon-
teceu na Fazenda Marruá, de 

propriedade da Companhia Agrí-
cola Quatá, foi acompanhada pelo 
comandante da 5ª Cia da Polícia 
Militar de Lençóis Paulista, Capi-
tão Marcelo Paes, que revelou à 
reportagem que no momento da 
ação a maioria das famílias já ha-
via deixado o local e que durante 
o trabalho não foi registrado ne-
nhum incidente.

“No local, havia cerca de 25 
famílias assentadas, ligadas ao 
Movimento Sem Terra (MST). 
Nós fizemos uma reunião pré-
via com a liderança do grupo, 

há aproximadamente um mês e 
meio, informando que haveria a 
operação nessa data”, explicou 
o capitão da PM, que disse que 
a operação teve início às 6h30 
da manhã e se encerrou por 
volta das 13h.

Um efetivo de 27 policiais 
militares foi deslocado para a 

região. A operação de reintegra-
ção ainda contou com apoio de 
um veículo do Corpo de Bom-
beiros e também apoio externo 
de dois assistentes sociais, duas 
conselheiras titulares, ambu-
lância com enfermeira e pre-
sença de uma equipe da Defesa 
Civil de Agudos.

REINTEGRAÇÃO - Após 
determinação da Justiça, 25 

famílias foram obrigadas a 
deixar o local

Polícia recupera notebook furtado no Núcleo Luiz Zillo
Aparelho estava sendo comercializado em uma página de classifi cados do Facebook

Flávia Placideli

Na tarde da segunda-feira 
(24), uma equipe da Polícia 
Militar recuperou um no-

tebook furtado no Núcleo Habita-
cional Luiz Zillo, em Lençóis Pau-
lista. O aparelho foi encontrado 
após anúncio de venda divulgado 
nas redes sociais por uma loja que 
faz a comercialização de aparelhos 
usados e reformados.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal O 
ECO, a vítima informou a polícia 
que o aparelho que havia sido fur-
tado de sua casa há cerca de 15 
dias estaria sendo anunciado para 
a venda em uma página de classi-
ficados do Facebook. 

A equipe composta pelo cabo 
Alisson e soldado Davi, conseguiu 
identificar o anunciante e seu en-
dereço pela internet e se dirigiu 
até o local, uma loja de revenda de 
aparelhos eletroeletrônicos locali-
zada na Avenida Prefeito Jácomo 

RECUPERADO - Notebook furtado foi recuperado pela Polícia Militar 
após anúncio em classificado do Facebook

Nicolau Paccola, no Núcleo Habi-
tacional Luiz Zillo. No estabeleci-
mento, um jovem informou que 
o notebook não estava no local. 
Porém, acabou revelando que o 
aparelho estava com seu pai, W.C., 
de 49 anos.

Segundo o Cabo Alisson, 

W.C., que no momento chegava 
na loja, foi indagado a respeito 
do objeto e tentou negar a posse, 
porém, acabou confessando que 
o aparelho estava dentro do porta-
-malas de seu veículo. “Ele ainda 
informou que teria adquirido o 
notebook com um terceiro indi-

víduo que alegou que o aparelho 
estava quebrado e disse que fez 
uma troca por um outro apare-
lho”, explica.

Diante disso, o homem foi en-
caminhado à Delegacia de Polícia, 
onde o delegado de plantão, após 
tomar ciência do ocorrido, elabo-
rou a notificação de receptação de 
objeto de furto, deixando o suspei-
to à disposição da Justiça. O note-
book foi devolvido à vítima.

RECEPTAÇÃO É CRIME
A Polícia Militar orienta 

que a população não compre 
produtos sem procedência e 
de baixo-custo e reforça que a 
nota fiscal seja sempre exigida. 
Na dúvida, sobre a origem do 
produto, o aconselhável é en-
trar em contato com polícia. 
“Em caso de furtos desse tipo 
de produto, sempre registrar 
um Boletim de Ocorrência, isso 
facilita o trabalho da polícia”, 
complementa o Cabo Alisson.

Jovem de 20 anos é detido com moto roubada
Indivíduo alegou que teria comprado veículo por R$ 1,5 mil em Pederneiras

Flávia Placideli

Na tarde da segunda-feira 
(24), a Polícia Militar de 
Lençóis Paulista apreendeu 

uma motocicleta furtada durante 
um patrulhamento de rotina pelo 
Distrito Empresarial Luiz Trecenti. 

O veículo apresentava falhas na pla-
ca, o que despertou a desconfiança 
da equipe. Um jovem de 20 anos 
foi detido.

De acordo com informações do 
Boletim de Ocorrência, por volta 
das 18h, uma equipe da Polícia Mi-
litar realizada um patrulhamento 

de rotina pelo Distrito Empresarial 
Luiz Trecenti, quando visualizou 
um jovem de 20 anos em atitude 
suspeita com uma motocicleta 
Honda CG/Titan de cor preta.

Durante a abordagem, foi cons-
tatado que a placa pertencia a outro 
modelo de motocicleta. Indagado a 

respeito, R.A.F. declarou que havia 
comprado a moto há aproximada-
mente três semanas no município 
de Pederneiras. O suspeito, que dis-
se ter pago R$ 1,5 mil pelo veículo, 
alegou que o vendedor havia dito 
que o mesmo se tratava de produto 
de leilão.

Diante disso, R.A.F. foi leva-
do à Delegacia de Polícia, onde o 
delegado de plantão, após tomar 
conhecimento do fato, apreendeu 
o veículo para posterior realização 
de perícia. O condutor foi ouvido e 
liberado em seguida.

FOTOS: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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Esporte
COPA AMÉRICA   
Após golear o Peru por 5 a 0 e garantir o primeiro lugar do Grupo A, o Brasil vai encarar o 
Paraguai - um dos dois melhores terceiros colocados - nas quartas de fi nal da Copa América. O 
confronto acontece na noite desta quinta-feira (27), a partir das 21h30, na Arena do Grêmio, em 
Porto Alegre. Quem levar a melhor, enfrenta em uma das semifi nais o vencedor do jogo entre 
Argentina e Venezuela, marcado para a sexta-feira (28), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

AMADOR SÉRIE B

CORRIDA DE RUA JÚLIO FERRARI

XADREZ

Quinta rodada tem média de cinco gols por jogo
Destaque foi o União Primavera, que goleou o Paulista por 7 a 0

Elton Laud

A bola voltou a rolar na ma-
nhã do último domingo 
(23) pela Série B do Cam-

peonato de Futebol Amador de 
Lençóis Paulista, que colocou 
todas as equipes em campo para 
a disputa dos confrontos válidos 
pela quinta rodada. Com os ti-
mes inspirados, a competição 
promovida pela Secretaria de 
Esportes e Recreação do muni-
cípio registrou média de cinco 
gols por jogo, com as redes ba-
lançando 40 vezes nas oito parti-
das realizadas.

O destaque da rodada foi o 
União Primavera, que em jogo 
disputado no Estádio Muni-

cipal Zeferino Ribeiro Sobri-
nho (Alfredo Guedes) goleou 
o Paulista por 7 a 0, com gols 
de Mateus Borges (4), Alan Pe-
reira, Gabriel Farinha e Alan 
Souza. No mesmo local, o Al-
fredo Guedes derrotou o Atlé-
tiko Kaju por 6 a 5, com gols 
de André Luiz Sarzi (3), Lucas 
Lopes, João Cleber Vitorino e 
João Vítor Oliveira - Jeferson 
da Silva (2), André de Souza (2) 
e Vilmar Ferreira descontaram.

No Estádio Municipal João 
Roberto Vagula (Vagulão), o Re-
duto goleou o Unidos da Vila 
por 5 a 1, com gols de Magno 
Nunes (3), Guilherme Bona e 
Rogério Cardoso - Jonatas Ri-
beiro descontou. No outro con-

fronto, o Grêmio da Vila venceu 
o MA FC por 1 a 0, com gol de 
Juliano Melo.

No campo do Centro Espor-
tivo Zéfiro Orsi (Jardim Ubira-
ma), o Chape goleou o Capital 
por 4 a 0, com gols de Osvaldo 
Ambrósio (2), Aparecido da Sil-
va e Jakerson Santos. Na outra 
partida, o Esportivo União su-
perou o Real Lençóis por 2 a 1, 
com gols de Josinei da Silva e 
Jonatas Dutra - Cleiton Candi-
do descontou.

No Estádio Distrital Eugê-
nio Paccola (Cecap), o Guarani 
ganhou do Liverpool por 2 a 
0, com gols de Rian Dalaqua 
e José Fernando Cavazotti. No 
outro jogo, Esperantina e Na-

CONFRONTO - Em jogo disputado no Jardim Ubirama, Chape 
(uniforme listrado) goleou o Capital por 4 a 0

cional empataram em 3 a 3, 
com gols de Jeferson Rodrigues 
(2) e Igor Camargo e de Rober-
son Souza, André Moura e Dei-
vid da Silva, respectivamente.

SEQUÊNCIA
A próxima rodada será dis-

putada apenas no dia 7 de ju-
lho. No Vagulão, às 8h, o Real 
Lençóis enfrenta o Alfredo 
Guedes. Às 10h, jogam MA FC 
e Esperantina. No Jardim Ubi-
rama, às 8h, o Capital encara o 
Grêmio da Vila. Às 10h, entram 
em campo Atlétiko Kaju e Pau-
lista. Na Cecap, às 8h, o Reduto 
pega o Esportivo União. Às 10h, 
duelam Nacional e Liverpool. 
Em Alfredo Guedes, às 8h, o 
Guarani joga contra o Chape. 
Às 10h, medem forças União 
Primavera e Unidos da Vila.

Lençoenses sobem ao pódio em São Manuel
Fernando Collino e Jennifer Ramos terminaram em primeiro e terceiro lugares na Corrida Rapiz

Elton Laud

O último domingo (23) foi pro-
dutivo para os atletas lenço-
enses Fernando Collino e 

Jennifer Ramos, que subiram ao 
pódio na prova de seis quilôme-
tros da Corrida Rapiz, promovida 

pela Prefeitura Municipal de São 
Manuel para marcar o aniversário 
de 149 anos da cidade, comemora-
do no último dia 17. A competição 
reuniu cerca de 400 atletas de di-
versas cidades da região.

Fernando Collino, de 34 anos, 
foi o campeão no geral masculino, 

terminando o percurso de seis qui-
lômetros em 18 minutos e 50 se-
gundos. Na mesma categoria, tam-
bém subiram ao pódio os atletas 
Danilo Tomaz (19m11s), Willian 
Vaz (19m19s), André Cunha 
(19m53s) e Steve Correa (19m54s).

Já Jennifer Ramos, de 27 anos, 

ficou com o terceiro lugar no geral 
feminino, completando o trajeto 
em 25 minutos e 13 segundos. As 
primeiras colocadas da categoria 
foram Leidiane Miorando (23m22s) 
e Vera Cassola (24m02s). Juliana 
Fonseca (25m28s) e Cristiane Silva 
(26m13s) completaram o pódio.

NO PÓDIO - Fernando Collino e Jennifer Ramos representaram Lençóis Paulista na Corrida Rapiz, que comemorou os 149 anos de São Manuel

Liara vence e dispara na liderança da Superliga
Lençoense conquistou o título das três primeiras etapas da competição

Elton Laud

A jovem lençoense Liara 
Blanco Silva, de 14 anos, 
segue na liderança isolada 

da temporada 2019 da Superliga 
de Xadrez, competição que reúne 
os melhores enxadristas do esta-
do de São Paulo. A vitória mais 
recente foi conquistada no último 
domingo (23), durante a terceira 
etapa, que foi realizada nas de-
pendências do Sesc (Serviço So-

cial do Comércio) de São José do 
Rio Preto.

Defendendo as cores do BTC 
(Bauru Tênis Clube), a atleta len-
çoense, que compete na catego-
ria sub-16 feminina, também já 
havia conquistado o título das 
duas primeiras etapas, realiza-
das em abril e maio nas cidades 
de São José do Rio Preto e Ara-
çatuba, respectivamente.

Com mais um excelente de-
sempenho, a enxadrista dispara 

na liderança da categoria com 
boa vantagem sobre as adversá-
rias. A próxima etapa será dispu-
tada no dia 19 de setembro, na 
cidade de Mirassol.

No sábado (22), a lençoense 
também faturou, com a equipe 
do BTC, a medalha de ouro da 
36ª edição dos Jogos Abertos da 
Juventude, realizados entre os 
dias 18 e 22, na cidade de Marí-
lia. Com a conquista, a equipe sa-
grou-se bicampeã da competição.

TRÊS VEZES - Liara venceu as 
três primeiras etapas da temporada 
2019 da Superliga de Xadrez

Igreja Mensagem promove 
Campeonato de Street Skate

Evento realizado no último dia 15 contou 
com a participação de 33 atletas

Da Redação

O Grupo de Jovens Mensagei-
ros de Fogo, da Igreja Men-
sagem do Amor de Deus, 

realizou no último dia 15, na pista 
de skate da Praça Euclides Jerô-
nimo Ribeiro, no Conjunto Habi-
tacional Maestro Júlio Ferrari, o 
1º Campeonato de Street Skate. 
O evento, que contou com a par-
ticipação de 33 skatistas, foi dispu-
tado nas categorias infantil (até 11 
anos), mirim (até 14 anos) e open 
(aberto a todos).

O campeão do infantil mas-
culino foi o skatista João Lucas 
da Silva Resende, que foi seguido 
pelos atletas Renan Guilherme de 
Souza e Ygor Henrique de Olivei-
ra, segundo e terceiro colocados, 
respectivamente. No feminino, o 

título ficou com Isadora Xavier, 
seguida por Ana Paula de Lima e 
Yasmin Hipólito.

No mirim masculino, o pri-
meiro lugar ficou com Adrian 
Gabriel, seguido por Paulo 
Henrique e Vitor Gabriel. No 
mirim feminino não houve ins-
crição. Já na categoria open, 
Breno Gutierres foi o campeão, 
seguido por Kauã Teixeira e Re-
nato Machado, segundo e tercei-
ro lugares, respectivamente.

Ao final da competição, os 
cinco primeiros colocados de cada 
categoria foram premiados com 
troféus. O campeonato contou 
com o apoio do vereador Mano-
el dos Santos Silva, o Manezinho 
(PSDB), que participou da entrega 
da premiação dos atletas que subi-
ram ao pódio.

SUCESSO - Campeonato contou com a 
participação de 33 skatistas lençoenses

VOLEIBOL - No último sábado (22), o Ginásio Municipal de Esportes 
Archangelo Brega Primo (Csec), em Lençóis Paulista, recebeu a 
terceira etapa do Campeonato Interno do Programa Sempre Vôlei 
Lençóis. O evento, que colocou em quadra os alunos das categorias 
sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16, homenageou a ex-atleta Ercília Lini 
(em memória). Nas duas primeiras etapas, as homenageadas foram 
as ex-atletas Maria Célia Canova e Nitis Jacon.

CICLISMO - No último domingo (23), cerca de 250 
ciclistas participaram do 3º Desafio Ciclístico Lençóis-
Macatuba, promovido pelas Prefeituras Municipais 
com apoio do Projeto Bike Saúde e patrocínio de 
empresas das duas cidades. Após um percurso de 25 
quilômetros com saída de Lençóis, os participantes 
foram recepcionados com um almoço na sede do 
Lions Clube de Macatuba. O evento marcou as 
comemorações pelos 119 anos da cidade vizinha.
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Saúde

HEREDITARIEDADE

ESTUDO

ATUALIZAÇÃO 
Já está disponível a nova versão do Guia de Vigilância em Saúde (GVS), que atualiza as 
recomendações relacionadas às ações de vigilância em saúde presentes na Lista Nacional de 
Notifi cação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. O Guia, editado 
pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), está disponível no 
link: bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_volume_unico_3ed.pdf.

Fator genético está entre as principais 
causas das doenças reumatológicas
Artrite reumatoide, artrose, lúpus e outras patologias podem passar de geração para geração; diagnóstico precoce é a melhor solução

Da Redação

Especialistas revelam que 
muitos casos de doen-
ças reumatológicas têm 

influência genética. Diversas 
patologias, como artrite reu-
matoide, artrose, osteoporose, 
espondilite anquilosante, lúpus 
eritematoso sistêmico, artrite 
psoriática e fibromialgia, po-
dem ser ocasionadas por fato-
res hereditários, afetando di-
retamente membros da família 
de algum portador e até mesmo 
seus descendentes ao longo de 
várias gerações.

De acordo com o Dr. Levi Ja-
les Neto, reumatologista da Rede 
de Hospitais São Camilo, de São 
Paulo, a informação é confirma-
da por uma série de estudos, o 
que serve como um alerta. Por 
isso, ele destaca que é muito 
importante sempre observar 
sintomas de dor articular, além 
de fazer check-up regularmente 
para investigar sinais das doen-
ças reumáticas em fase precoce.

“Dor articular, principal-

mente nas mãos, edema e ri-
gidez articular pela manhã, 
associados à dor, indicam a 
necessidade de avaliação mé-
dica”, alerta o especialista, que 
diz que o diagnóstico precoce de 
qualquer doença reumatológica 
ajuda a evitar complicações e 
também a impedir a perda da 
qualidade de vida em decorrên-
cia dos diversos sintomas.

A reumatologia trata do-
enças relacionadas ao sistema 
musculoesquelético. Entre elas 
estão as doenças degenerativas, 
como artrose, tendinite crôni-
ca, lombalgias e osteoporose. 
Há também as autoimunes, 
como lúpus eritematoso sis-
têmico, artrite reumatoide, 
polimiosite, doença mista do 
tecido conjuntivo, síndrome de 
Sjogren, entre outras.

Algumas doenças causadas 
por infecções também são trata-
das por reumatologistas. É o caso 
da espondilite anquilosante e da 
artrite psoriática. No caso das 
idiopáticas, a fibromialgia é a do-
ença de maior incidência na espe-

cialidade. Leia abaixo um pouco 
mais sobre cada doença e saiba o 
peso da genética na predisposição 
para cada uma delas.

ARTRITE REUMATOIDE
A artrite reumatoide é uma 

doença inflamatória crônica que 
afeta as articulações. Não se sabe a 
causa, mas as mulheres têm duas 
vezes mais chances de sofrer com 
a patologia, que tem entre 40% e 
50% de influência genética. Dor, 
inchaço e vermelhidão nas arti-
culações são sintomas da doen-
ça, que atinge principalmente as 
mãos e o punho.

OSTEOARTRITE DAS MÃOS 
(ARTROSE)

A osteoartrite, também 
conhecida por artrose, é uma 
doença que causa desgaste 
nas cartilagens articulares e 
também alterações ósseas. O 
popular ‘bico de papagaio’, 
por exemplo, pode ser uma 
consequência. Dor nas 
articulações é o principal 
sintoma da doença, que tem até 

60% de influência genética.

OSTEOPOROSE
Com até 80% de influência 

genética, a osteoporose 
acontece quando o tecido ósseo 
não consegue se regenerar 
adequadamente, o que fragiliza 
os ossos. No entanto, a maioria 
das pessoas não tem sintomas, até 
acontecer uma fratura. Uma dieta 
saudável e exercícios físicos como 
a musculação ajuda a prevenir 
essa perda óssea.

ESPONDILITE 
ANQUILOSANTE

A espondilite anquilosante 
causa inflamação na coluna ver-
tebral e nas articulações da região 
sacral, sendo até cinco vezes mais 
frequente em homens. Com 90% 
de influência genética, a doença se 
manifesta desde dores contínuas 
na região das costas até problemas 
mais graves em órgãos importan-
tes, como coração e pulmão.

LÚPUS
O lúpus eritematoso sistêmico, 

também com influência genética 
entre 40% e 50%, embora também 
seja uma doença inflamatória crô-
nica, pode afetar órgãos importan-
tes do corpo, como rins, pulmões e 
pele. Perda de apetite, febre, ema-
grecimento, desânimo e fraqueza 
são alguns dos sintomas de alerta.

FIBROMIALGIA
Parentes de primeiro grau 

têm oito vezes mais chance 
de desenvolver a fibromialgia, 
que pode se manifestar isola-
damente ou estar associada a 
outras doenças reumatológi-
cas. A doença, que provoca 
dor e fadiga muscular, não 
tem cura, mas o diagnóstico 
precoce e o tratamento podem 
melhorar bastante a qualidade 
de vida.

IMPORTANTE - Diagnóstico precoce ajuda a evitar 
complicações das doenças reumatológicas

Fumantes têm mais distúrbios do sono, aponta pesquisa
Segundo especialista, principal vilã é a nicotina, que tem efeito estimulante

Da Redação

O cigarro possui mais de 
quatro mil substâncias 
tóxicas prejudiciais 

à saúde, que são inaladas a 
cada tragada. Entre elas estão 
o alcatrão, o monóxido de 
carbono e a nicotina, esta última 
considerada a mais nociva 
de todas, responsável pela 
dependência química. Além 
desses malefícios, a nicotina 
também age como estimulante, 
afetando as ondas cerebrais e os 
padrões do sono dos fumantes. É 
o que revela um estudo realizado 
na Alemanha.

De acordo com a pesquisa, 
feita pela Escola de Medicina 
Charité Berlin, pessoas que 

fumam têm mais distúrbios do 
sono e dormem menos do que 
as que não têm este vício. No 
estudo, que avaliou cerca de 
1,1 mil fumantes e 12 mil não 
fumantes, foi constatado que, 
dentre os usuários, 17% dormiam 
menos de seis horas e 28% 
manifestavam dificuldades neste 
período. Já no outro grupo, foram 
registrados, respectivamente, 7% 
e 19% para os mesmos quesitos.

Renata Federighi, que atua 
como consultora do sono, ex-
plica que, por ter efeito estimu-
lante, o consumo de nicotina 
próximo ao horário de dormir 
causa inquietude nos usuários, 
o que afeta diretamente a qua-
lidade do sono. Segundo ela, 
por conta do fumo, as pessoas 

acabam demorando muito mais 
para adormecer, dormem me-
nos e ainda têm um sono me-
nos profundo.

“Os fumantes não conse-
guem alcançar o estágio mais 
profundo do sono, uma vez que 
a fase mais leve é constante-
mente interrompida devido aos 
efeitos da nicotina. O cigarro 
causa no organismo um resul-
tado parecido com o do álcool, 
podendo ocasionar problemas 
como ronco, apneia e insônia 
crônica. Por isso, o hábito deve 
ser evitado por quem deseja ter 
um sono reparador e de quali-
dade”, destaca.

A consultora ressalta ainda 
que as noites mal dormidas 
podem causar inúmeros 

problemas. Entre os mais 
perigosos estão as doenças do 
coração e o diabetes, que podem 
ser adquiridas ao longo do 
tempo. “A privação do sono pode 
comprometer seriamente a saúde, 
pois é durante o descanso que 
são produzidos alguns hormônios 
que desempenham papéis vitais 
no funcionamento de nosso 
organismo, como, por exemplo, 
o hormônio do crescimento, 
a serotonina, a melatonina e o 
cortisol”, alerta.

No caso dos tratamentos 
contra o tabagismo, a absti-
nência provoca reações como 
irritabilidade, ansiedade, so-
nolência e bradicardia, e é es-
sencial aprender a lidar com 
esses sintomas e mudar alguns 

hábitos. “Adotar práticas sau-
dáveis como atividades físicas 
regulares, alimentação balan-
ceada, rotina regular do sono 
associada à postura correta ao 
dormir, bem como ao uso de 

travesseiro e colchão adequa-
dos ao biotipo, são fundamen-
tais neste processo. Deixar o 
cigarro pode ser difícil, mas os 
benefícios são muito vantajo-
sos”, orienta a especialista.

DROGA - Segundo especialista, fumantes não conseguem alcançar o 
estágio mais profundo do sono devido aos efeitos da nicotina
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Francisco e Alessandro, 
na 44ª Festa do Milho Verde

Keli, Agenor e Lara, 
na 44ª Festa do Milho Verde

Izabelli e Carolina, 
na 44ª Festa do Milho Verde

Vinicius e João, 
na 44ª Festa do Milho Verde

Ingrid, Pedro, Gabrieli, Pamela, 
na 44ª Festa do Milho Verde

Sonia e Antonia, 
na 44ª Festa do Milho Verde

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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Confi ra nos cliques da Cíntia Fotografi as mais fotos 
da 44ª Festa do Milho Verde da Paróquia São Pedro e São Paulo!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

APAGANDO AS VELINHAS - Simone Dias fez 
aniversário ontem (25) e recebeu os cumprimentos 
dos amigos e familiares. Saúde e paz!

COMEMORANDO 
Hilton Rodrigues 
Alves aniversaria 
na sexta-feira (28) e 
festeja a data com a 
família e os amigos. 
Muitos anos de vida!

IDADE NOVA  Silvia-
ne Sanches inaugura 
mais um ciclo nesta 
quarta-feira (26) e 
recebe o carinho dos 
amigos e famíliares. 
Felicidades!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

DIA DE FESTA - Felipe Sveidic completa mais 
um ano de vida hoje (26) e comemora seu dia 
com os amigos e a família. Parabéns!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RÁ-TIM-BUM - Renata Ferreira aniversariou 
ontem (25) e recebeu os parabéns da família e 
dos amigos, que desejam tudo de bom!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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