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TEMPO
Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde. À noite o 
tempo fi ca aberto.
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BALANÇOVACINAÇÃO

42ª Facilpa recebe 
grande público no 
último dia de festa

Lençóis tem só 
43% de cobertura 
contra a gripe

A 42ª edição da Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e Indus-
trial de Lençóis Paulista) termi-
nou no último domingo (5) com 
grande movimentação de público 
no Recinto de Exposições José 
Oliveira Prado. A organização 
calcula que cerca de 20 mil pes-
soas tenham passado pelo recinto 
durante todo o dia, com os por-
tões abertos para a população em 
geral. Desde manhã até a noite, 
milhares de visitantes comparece-
ram ao local para passear com a 
família, levar as crianças ao par-
que de diversões e prestigiar as 
atrações que a programação reser-
vou para o encerramento.

A cobertura vacinal contra a 
gripe em Lençóis Paulista ainda 
está bem distante da meta de 90% 
de imunização estipulada pelo Mi-
nistério da Saúde. Uma atualização 
dos dados referentes ao público-al-
vo da campanha nacional iniciada 
no dia 10 de abril, que incluiu na 
meta novos grupos prioritários, 
como pessoas com comorbidades, 
professores e policiais, indica que 
a cidade vacinou apenas 43,06% 
das pessoas pretendidas. Antes da 
alteração, mesmo sem a contabili-
zação das doses aplicadas durante 
o Dia D de Mobilização, realizado 
no último sábado (4), a cobertura 
estava em 55%. A7 A5

Homem é preso após tentar 
estuprar menina de três anos
Padrasto da criança, que tentou impedir a ação, foi esfaqueado e precisou ser transferido para o Hospital de Base A2

A noite desta quinta-feira (9) será 
dedicada ao choro, em Lençóis 

Paulista. O Espaço Cultural Cidade 
do Livro recebe a partir das 

20h, o show com o grupo Água 
de Vintém, de Piracicaba, que 

sobe ao palco para apresentar 
as canções de seu terceiro 
álbum, “O choro nosso”. A 

apresentação, que integra uma 
turnê de lançamento contemplada 

pelo ProAC (Programa de Ação 
Cultural) da Secretaria de Cultura 

do Governo do Estado de São 
Paulo, tem entrada gratuita e 

classificação indicativa livre. Além 
do lançamento do disco, o grupo 
realiza à tarde duas sessões de 

um concerto didático voltados ao 
público infantil.

Na manhã dessa terça-feira 
(7), um caminhão bateu em 
um poste na Avenida Dr. 
Gabriel de Oliveira Rocha, 
no Parque Residencial São 
José, em Lençóis Paulista. 
O veículo seria carregado 
no frigorífico da Frigol e o 
motorista havia estacionado 
na via para ir à portaria, 
quando o caminhão desceu, 
colidindo contra o poste, 
que ficou completamente 
destruído com o impacto, 
deixando o bairro sem energia 
por várias horas. Felizmente, 
o acidente não teve vítimas. 

ÁGUA DE
VINTÉM

DIA D - Unidades de Saúde fizeram plantão de vacinação contra a gripe no último sábado (4);  cerca de 3,6 mil doses foram aplicadas

JARDIM AMÉRICA

Society defi ne 
confrontos da
fase semifi nal

A tarde deste sábado (11) será de-
cisiva na 11ª Copa Lençóis de Fute-
bol Society. A competição coloca em 
campo as quatro melhores equipes, 
que disputam as duas vagas na grande 
decisão. As partidas das semifi nais se-
rão disputadas entre Asa Branca e Jar-
dim América e entre Estrela Várzea e 
Real Madruga. Os jogos acontecem às 
15h e 16h no campo da Praça Jácomo 
Langona, no Jardim América. A6

JOGOS ESCOLARES

Liara Silva
garante vaga na 
fase regional

No último dia 30 de abril, a jovem 
enxadrista lençoense Liara Blanco 
Silva, de 15 anos, garantiu vaga na se-
letiva regional dos Jogos Escolares do 
Estado de São Paulo (JEESP). Repre-
sentando o Colégio COC Portinari, a 
atleta sagrou-se campeã da fase sub-
-regional ao superar as representan-
tes do Colégio COC Rembrandt, de 
Bauru, e da Escola Idalina Canova de 
Barros, de Lençóis Paulista. A6

TRÁFICO

Polícia prende jovem 
no Júlio Ferrari A2

A5

FURTO

Trator é levado de 
propriedade rural A2
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Polícia

CRIME

TRÁFICO

FURTO

TENTATIVA

MAIS DROGA

FACILPA
Na madrugada da última sexta-feira (3), dois jovens foram detidos vendendo drogas dentro do 
Recinto de Exposições José Oliveira Prado, durante a 42ª Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial 
e Industrial de Lençóis Paulista). Uma equipe da Polícia Militar foi acionada pela administração 
da feira. Os indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia e possuíam a quantia de 3,6 
gramas de cocaína e mais R$ 150 em espécie. Após feita a apreensão, os jovens foram liberados.

Homem tenta estuprar menina de três anos e é preso
Padrasto da criança, que tentou impedir a ação, foi 
esfaqueado e precisou ser transferido para o Hospital de Base 
em Bauru, onde passou por uma cirurgia

Flávia Placideli

Um homem de 41 anos foi 
preso na manhã do último 
domingo (5), em Lençóis 

Paulista, acusado de tentativa de 
estupro a uma menina de apenas 
três anos de idade. De acordo 
com a Polícia Militar, o suspeito 
é o ex-companheiro da mãe da 
criança, que percebeu a falta da 
filha em sua residência e a en-
controu minutos depois nua com 
o homem no fundo de sua resi-
dência, próximo a um bambuzal. 

Segundo informações regis-
tradas no Boletim de Ocorrên-
cia, por solicitação via Copom 
(Centro de Operações), uma 
equipe compareceu ao local dos 
fatos e, em contato com a mãe da 
criança, V.S.R., de 34 anos, foi 
informada que havia aconteci-
do uma tentativa de estupro no 
local, Rua Olavo Bilac, na Vila 
da Prata, envolvendo seu antigo 
companheiro e sua filha de ape-
nas três anos de idade.

Em depoimento, V.S.R. de-
clarou que se deparou com seu 

antigo companheiro, E.S., de 41 
anos, com sua filha já sem roupa 
com marcas de agressão no ros-
to. Ela falou ainda que, ao tentar 
segurar o homem, ele desferiu 
duas facadas em seu atual com-
panheiro, A.F.L.G., de 31 anos, 
também presente no local, e fu-
giu tomando rumo ignorado. 

A equipe da Polícia Mili-
tar providenciou socorro para 
A.F.L.G., que foi resgatado pelo 
Samu (Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência) e para a 
criança de três anos, que foi so-
corrida por uma equipe do Cor-
po de Bombeiros. Ambos foram 
encaminhados à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento), onde 
passaram pelos primeiros aten-
dimentos médicos.

Diante das informações e 
características do suspeito, duas 
viaturas deram início a um pa-
trulhamento intensivo pelas 
imediações do bairro, encon-
trando E.S. saindo de uma mata 
no acesso à Rua Guaianazes. Ao 
abordá-lo, o mesmo tentou agre-
dir os policiais e fugir do local, 

mas foi detido com o uso de for-
ça física. Submetido a revista, 
nada de ilícito foi encontrado, 
porém, no chão, próximo a ele, 
foi encontrada uma faca de cozi-
nha, apreendida pela equipe.

O homem foi encaminhado 
à Delegacia de Polícia, onde a 
autoridade de plantão após to-
mar ciência dos fatos ratificou 
a prisão em flagrante de E.S., 
que responde pelos crimes de 
estupro de vulnerável e tentati-
va de homicídio.

O atual namorado da mãe 
da criança levou uma facada 
no braço e outra na orelha es-
querda e precisou passar por 
cirurgia, sendo encaminhado ao 
Hospital de Base (HB) de Bauru. 
A reportagem do Jornal O ECO 
entrou em contato com a Asses-
soria da Fundação para o Desen-
volvimento Médico Hospitalar 
(Famesp), que administra o HB, 
que informou que ele passou 
por cirurgia de reconstrução de 
orelha e encontrava-se até o fe-
chamento desta edição em esta-
do de saúde considerado estável. VIOLÊNCIA - Crime ocorreu em área de mata localizada na Vila da Prata

Força Tática apreende droga no Júlio Ferrari
Jovem de 20 anos, recém-saído do sistema prisional, foi preso pelo crime de tráfi co de drogas

Flávia Placideli

Na tarde dessa terça-feira 
(7), uma equipe da Força 
Tática da Polícia Militar, 

prendeu um jovem de 20 anos no 
Conjunto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari, em Lençóis Paulista. 
O jovem, recém-saído do sistema 
prisional pelo crime de tráfico de 

FLAGRANTE - Droga foi 
apreendida em uma residência 
no Júlio Ferrari; jovem recém-
saído do sistema prisional foi 
preso em flagrante

Jovem de 20 anos é preso por 
tráfi co no Jardim do Caju

Na ação, equipe da Força Tática apreendeu 
19 pedras de crack e R$ 302 em espécie

Flávia Placideli

Na noite do domingo (5), uma 
equipe da Força Tática da 
Polícia Militar de Lençóis 

Paulista prendeu um homem de 20 
anos acusado de tráfico de drogas. 
Com ele foram encontradas 19 pe-
dras de crack, além de uma quan-
tia em dinheiro, fruto do comércio 
ilegal. A ocorrência foi registrada 
no Jardim Caju.

Segundo o Boletim de Ocor-
rência, por volta das 23h, durante 
um patrulhamento de rotina pela 
Rua Mário Diegoli, no Jardim 
Caju, a equipe da Força Tática 
composta pelo Sargento Lucas e 
pelo soldado Gabriel flagrou um 
indivíduo de bicicleta, em atitude 
suspeita, que, ao perceber a pre-
sença da viatura, tentou fugir en-
trando em sua residência próxima 
do local.

Durante a abordagem, em 
revista pessoal a L.F.D, de 20 
anos, nada de ilícito foi encontra-
do, porém, em vistoria pela sua 
residência, foram encontradas 19 
pedras de crack e mais a quantia 
de R$ 302. Indagado a respeito, 
o jovem confessou que a droga 

APREENSÃO - Força Tática 
apreendeu 19 pedras de crack 
e mais quantia em dinheiro; na 
ação um homem foi presoTrator é levado de propriedade rural em Lençóis Paulista

Homem tenta furtar fi os de energia e é detido

Máquina agrícola foi encontrada em uma estrada de terra; ladrão conseguiu fugir pela mata

Ação aconteceu em uma obra de um prédio no Jardim Granville

Flávia Placideli

Na noite da última segun-
da-feira (6), a Polícia Mi-
litar de Lençóis Paulista 

registrou um furto a um trator 
na área rural do município. 
Após solicitação, uma equipe 

se deslocou até uma proprieda-
de no bairro rural Campinho, 
onde, segundo relatos, um tra-
tor havia sido furtado do local.

A equipe da Polícia Militar, 
que esteve na área, realizou vá-
rias incursões nas estradas de 
terra que dão acesso à Rodovia 

Osni Mateus (SP-261), encon-
trando a máquina agrícola em 
uma estrada de terra atrás da 
empresa Bracell. O condutor 
fugiu na mata rumo ignorado. 

Em contato com o pro-
prietário do veículo, o mes-
mo declarou que estava em 

sua residência, quando foi 
informado do furto do tra-
tor e que na companhia de 
funcionários foi até o local 
onde reconheceu o mesmo. A 
máquina agrícola, da marca 
Massey Ferguson, foi devol-
vida ao dono.

Flávia Placideli

Na madrugada do último 
domingo (5), a Polícia 
Militar registrou uma 

tentativa de furto em uma 

obra no Jardim Granville, em 
Lençóis Paulista. Segundo in-
formações, o indivíduo, ao 
tentar furtar fios de energia, 
foi surpreendido pelo zelador 
do local, que foi informado 

do furto após o disparo de 
um alarme. Após o registro da 
ocorrência, ambas as partes 
foram liberadas.

Segundo consta no Boletim 
de Ocorrência, a denúncia do 

drogas, foi detido com 18 pedras 
de crack, 11 invólucros de maco-
nha e mais R$ 110 em espécie.

Segundo o Boletim de 
Ocorrência registrado na 5ª 
Cia da Polícia Militar, uma 
equipe composta pelo sargento 
Lucas e pelos soldados Davi e 
Gabriel, durante um patrulha-
mento de rotina pelo Júlio Fer-
rari, se deparou com G.A.R., 
de 20 anos, já conhecido dos 
meios policiais e alvo de diver-
sas denúncias sobre a venda 
ilegal de entorpecentes.

A equipe realizou a aborda-
gem e, em revista pessoal, nada 

foi localizado, porém, em visto-
ria no interior de sua residência, 
dentro de um guarda-roupas 
foram encontradas 18 pedras de 
crack, 11 invólucros de maco-
nha, uma balança de precisão e 
mais R$ 110 em espécie.

G.A.R., que havia saído 
recentemente do sistema pri-
sional pelo mesmo crime, foi 
encaminhado à Delegacia de 
Polícia, onde a autoridade de 
plantão, após tomar conheci-
mento dos fatos, ratificou a pri-
são em flagrante, mantendo o 
mesmo recolhido aos cárceres, 
à disposição da Justiça.

era de sua propriedade e que o 
dinheiro encontrado era oriundo 
do comércio ilegal. 

Diante dos fatos, L.F.D. foi 
conduzido à Delegacia de Polí-
cia, onde a autoridade de plantão, 
após tomar conhecimento dos 
fatos, ratificou sua prisão em fla-
grante, mantendo-o à disposição 
da Justiça.

furto foi feita pelo zelador de 
um prédio que possui uma obra 
parada por motivos judiciários. 
O mesmo informou que duran-
te a madrugada a empresa que 
monitora o sistema de seguran-
ça do local ligou avisando do 
disparo do alarme. Diante dis-
so, ele foi até o local e surpre-
endeu um indivíduo tentando 
furtar fios de energia, que já 
estavam cortados e dentro de 
duas mochilas.

Uma equipe foi aciona-
da e compareceu ao prédio 
em construção e encaminhou 
ambas as partes, o zelador e 
o suspeito do furto, A.G.F, 
de 49 anos, morador do Júlio 
Ferrari, à Delegacia de Polícia, 
onde a autoridade de plantão, 
após tomar conhecimento do 
fato, optou por registrar um 
Boletim de Ocorrência de fur-
to tentado, liberando as partes 
em seguida.

FOTOS: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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Opinião
PARA PENSAR
 “A todos os que invariavelmente 

fazem o melhor que podem, o 
pior não acontecerá.”

Bryan Forbes

FRASE
 “Pedimos que as pessoas compareçam para se vacinar, porque atingir a meta de 

cobertura desse público-alvo é muito importante para evitar que a gripe seja um 
problema em nossa cidade.”

Ricardo Conti Barbeiro, secretário de Saúde de Lençóis Paulista, sobre vacinação contra a gripe.
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o Um tributo à humanidade

Prevenir nunca é demais

Lençóis Paulista segue sem regis-
tro de casos de infecção pelo ví-
rus H1N1 - dois casos suspeitos 

chegaram a ser notifi cados, mas, 
posteriormente, foram descartados 
pelos exames laboratoriais - neste 
ano, mas a baixa adesão à vacina já 
é motivo de preocupação por parte 

das autoridades ligadas à Saúde. 
A cobertura vacinal na cidade 
ainda está bem distante da meta 
de 90% de imunização estipu-
lada pelo Ministério da Saúde, 
mesmo após a realização do 
Dia D de Mobilização, no últi-
mo sábado (4), quando foram 
aplicadas cerca de 3,6 mil do-

ses da vacina nas Unidades de 
Saúde locais.

Matéria publicada na pági-
na A7 desta edição do Jornal 

O ECO revela, com base em da-
dos fornecidos pelo Grupo de Vi-
gilância Epidemiológica (GVE) da 
Secretaria de Saúde do município, 
que até o momento o índice de co-

bertura está em apenas 43,06%, 
com 10.742 doses aplicadas, sen-
do que o público-alvo (crianças de 
seis meses a seis anos incomple-
tos, gestantes, puérperas, idosos, 
profissionais de saúde, indígenas, 
pessoas com comorbidades, pro-
fessores, policiais e pessoas cum-
prindo pena em unidade prisionais 
ou instituições socioeducativas) é 
composto por 24.944 pessoas.

Faltando pouco mais de três se-
manas para o encerramento da cam-
panha nacional, que segue até o dia 
31 deste mês, a preocupação com 
o não cumprimento da meta é real. 
Não por acaso, a Secretaria de Saú-
de estuda a possibilidade de realizar 
outro Dia D para aumentar o índice 
de cobertura e até mesmo iniciar um 
trabalho de porta em porta. Aos que 
integram os grupos prioritários, fi ca 
a dica, prevenir é o melhor remédio. 
Também vale lembrar que, em casos 
mais graves, a infl uenza pode matar. 
Vacine-se.
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Primeiro a utilizar a tribuna na 
sessão da última segunda-feira (6) 
da Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista, o vereador Jucimário Cer-
queira dos Santos, o Bibaia (PV), 
fez um discurso enérgico contra 
críticas indiscriminadas ao progra-
ma Coleta Certa, que, segundo ele, 
vêm sendo feitas por algumas pes-
soas nas redes sociais. Incomoda-
do com a situação, o vereador saiu 
em defesa dos servidores que atu-
am na coleta de lixo, que têm sido 
ignorados nas discussões.

... E DESCEU A LENHA
Bibaia, que é servidor público 

e hoje atua como motorista, lem-
brou que iniciou sua trajetória na 
Prefeitura Municipal justamen-
te como ‘lixeiro’ e que, por ter 
exercido a função por mais de 12 
anos, sabe muito bem o quão in-
salubre é o trabalho dos colegas. 
Também destacou que, enquanto 
algumas pessoas criticam o pro-
grama por conta dos investimen-
tos feitos pela Administração, ig-
nora-se a considerável melhoria 
no serviço, sobretudo no que diz 
respeito às condições de trabalho 
dos coletores.

TRABALHO HUMANIZADO
O vereador ainda enfatizou que 

conversou com os colegas que 
atuam na coleta de lixo nos bairros 
onde o serviço foi implantado e que 
todos estão muito satisfeitos com 
a mudança. Defendeu que a im-
plantação do programa representa 
um avanço e reforçou que, em ple-
no século 21, é preciso pensar em 
progredir. Finalizou novamente re-
batendo as críticas, dizendo que o 
que mais importa é a humanização 
do trabalho e a melhoria do serviço 
oferecido à população.

APROVADO
Embalados pelo discurso de 

Bibaia, diversos vereadores 
também se manifestaram sobre 
o tema, demonstrando apoio ir-
restrito ao ‘desabafo’. Ailton Tipó 
Laurindo (PHS), que foi o último 
a abordar o assunto, chegou a 
dizer que em uma de suas cami-
nhadas recente pelo Jardim Ubi-
rama, que é um dos bairros em 
que o Coleta Certa foi implan-
tado, conversou com diversos 
moradores sobre o programa, 
garantindo que todos se mostra-
ram satisfeitos com a mudança.

CASA PRÓPRIA
Outro assunto que ganhou espa-

ço na fala de alguns vereadores foi 
o desejo de construir uma sede pró-
pria para o Poder Legislativo, elimi-
nando os gastos com aluguel. Quem 
iniciou a discussão foi a vereadora 
Mirna Justo (PSC), que se mostrou 
descontente com uma resposta ne-
gativa que teria recebido do Execu-
tivo sobre a possibilidade de doação 
de um terreno à Câmara Municipal. 
A área em questão está localizada 
na Rua Guaianases e possui cerca de 
1,4 mil metros quadrados.

CONFLITO DE PODERES
O descontentamento de Mirna foi 

motivado não apenas pela respos-
ta de que o assunto não seria uma 
prioridade para a Administração, 
mas também por um projeto que 
pretende doar um terreno ao Minis-
tério Público para a mesma fi nalida-
de - a construção de uma sede para 
a Promotoria. Diante disso, a verea-
dora disse que deve reiterar o pedi-
do e que espera ser compreendida e 
atendida. Para ela, se a demanda do 
Legislativo não é vista como urgen-
te, não há motivo para que o Poder 
Judiciário seja benefi ciado.

LONGO CAMINHO
O debate na Casa de Leis sobre a 

necessidade da construção de uma 
sede própria já foi pauta de discus-
são várias vezes ao longo da atual 
Legislatura. A principal justifi cativa 
dos que apoiam a ideia é a elimi-
nação dos gastos com o aluguel da 
sede administrativa, o famoso Palá-
cio de Vidro, que atualmente é de R$ 
10 mil mensais - R$ 120 mil por ano. 
Para que isso ocorra, além da doa-
ção de um terreno pela Prefeitura, 
é necessário que as economias do 
orçamento da Câmara sejam com-
prometidas na construção.

OU NÃO
Mesmo que este seja um proje-

to a médio ou longo prazo, a ideia 
de deixar o Palácio de Vidro, ao que 
parece, começou a ser vista como 
um caminho mais provável do que 
tempos atrás, mesmo que ainda 
não seja para uma sede própria. Na 
segunda-feira, o presidente Nardeli 
da Silva deu sinais de que isso pode 
levar menos tempo do que se ima-
gina, já que o proprietário do pré-
dio não estaria disposto a negociar 
reduções, pois teria pessoas inte-
ressadas em pagar até mais pelo 
aluguel do local.
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consultor político e de comunicação

A história se repete. O presidente 
Bolsonaro anuncia a intenção 
de descentralizar investimentos 

em cursos de fi losofi a e sociologia, 
sob o argumento de que o desenvol-
vimento do país requer carreiras téc-
nicas. Em 1970, o ditador Médici quis 
fazer uma reforma do ensino médio. 
Depois de 60 dias, um grupo apre-
sentou um projeto para acabar com 
o “ensino verbalístico, propedêutico 
e academizante”, substituindo-o por 
uma formação técnico-profi ssional 
capaz de preparar o jovem para in-
gressar no mercado de trabalho.

O Brasil vivia o “milagre econô-
mico”. O que o regime militar pre-
tendia era reduzir a demanda por 
vagas no ensino superior, formar 
profi ssionais para atender supostas 
necessidades do mercado e eliminar 
o debate ideológico nos bancos da 
academia. Hoje, essa intenção volta 
à tona com a reiterada intenção do 
governo Bolsonaro de limpar a Uni-
versidade pública do “marxismo cul-
tural”, conforme prega o grupo que 
deseja contrapor sua visão ideológi-
ca à “doutrinação de esquerda” no 
ambiente acadêmico.

O espaço que o governo escolhe 
para fazer sua “revolução” é o de 
Ciências Humanas, mais especifi ca-
mente os cursos de fi losofi a e so-
ciologia, aos quais procura atribuir 
insignifi cância. Para Bolsonaro e seu 
núcleo educacional, o que o Brasil 
precisa é de engenheiros, médicos, 
dentistas, agrônomos, veterinários, 
enfi m, profi ssionais de ciências exa-
tas e biomédicas. Pensadores, que se 
transformam em debatedores, con-
testadores, pessoas de intenção crí-
tica, esses, nem pensar. Fogo neles. 
Até porque são esses nichos que os 
bolsonaristas e seu guru, Olavo de 
Carvalho, identifi cam levas de socia-
listas e comunistas.

O fato é que ontem como hoje, 
governos com algum traço militarista 
se mostram profundamente contra-
riados com o questionamento que 
sofrem, principalmente de vertentes 
fi ncadas na Universidade pública. (A 
propósito, não são os militares da es-
trutura governamental quem defen-
de a “limpeza” no espaço acadêmico. 
Os integrantes das Forças Armadas, 

reformados, que estão na adminis-
tração, sinalizam interesses centra-
dos no desenvolvimento nacional).

A pregação de Bolsonaro mais se 
assemelha a uma toada de refrãos. 
Até porque os cursos de fi losofi a e 
sociologia representam menos de 
2% do total de alunos de graduação 
das federais, ou seja, 25.904 de um 
total de 1.283.431 alunos. E na pós-
-graduação, essa percentagem é de 
2,5% do total de programas de mes-
trado e doutorado. Somente 1,4% 
dos gastos do CNPQ, agência federal 
de fomento à pesquisa, são direcio-
nados às ciências sociais.

Dito isto, cheguemos ao cerne da 
intenção do presidente e seu entorno 
conservador. Trata-se de querer jogar 
fora do baralho educacional as cartas 
que propiciam leitura crítica da reali-
dade brasileira. Não se quer dizer que 
esta leitura não possa ser feita por 
outras áreas do conhecimento. Mas 
é na fi losofi a e na sociologia, dois 
eixos das ciências humanas, que os 
cidadãos encontram os fundamen-
tos para explicar a própria história da 
Humanidade. Vejam o termo aqui ex-
presso: Humanidade. O conjunto dos 
humanos que habitam o planeta, a 
longa caminhada de sua trajetória, a 
evolução de seus passos, os ciclos de 
sua história, as diferenças sociocul-
turais das gentes, a evolução de seu 
pensamento.

Atirar contra a fi losofi a e a sociolo-
gia é querer excluir da aprendizagem 
clássicos do pensamento, dentre eles 
Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales de 
Mileto, Pitágoras, Xenófanes, Herá-
clito, Diógenes, Demócrito, Arquime-
des, Ptolomeu, Sêneca, Cícero, Tomás 
de Aquino, para citar alguns entre 
os mais antigos; ou ainda  Erasmo, 
Maquiavel, Bacon, Newton, Galileu 
Galilei, Thomas Hobbes, Pascal, Spi-
noza, John Locke, Montesquieu, Vol-
taire, Rousseau, Kant,  Schopenhauer, 
Comte, Stuart Mill, Marx, Bertrand 
Russel, Marcuse, Heideger, Sartre, 
Bobbio, Camus, Foucault, Harbermas, 
Baudilllard, Castoriadis, entre tan-
tos outros. Sem deixar de lado esses 
três: Marx, Durkheim e Max Weber. 
(Quem se habilita a inserir na lista 
Olavo de Carvalho?)

Queimar o pensamento de fi guras 
dessa estatura é apequenar a Histó-
ria do Homem em seu habitat. Inseri-
-los na mesa de estudos é prestar um 
tributo à Humanidade.
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CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL 

SPAZIO VERDE – LENÇOIS PAULISTA
Por este edital são convocados os proprietários de lotes da Associação  
Residencial Spazio Verde – Lençóis Paulista, para a Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada no dia 16/05/2019 (quinta-feira) no Salão de Festas 
do Residencial Spazio Verde, situado à Avenida Carajás, n° 620, na cidade 
de Lençóis Paulista, às 19hs em primeira chamada com mais da metade dos 
Associados, ou em segunda chamada às 19hs30 com qualquer números de 
presentes, nos moldes do Estatuto da Associação Residencial Spazio Verde, 
para deliberar os seguintes assuntos:
 
I – ELEIÇÃO DE DIRETORIA (PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, 
DIRETOR ADMINISTRATIVO E CONSELHO CONSULTIVO E FISCAL);
II – APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2019 
(DEFINIÇÃO DO VALOR DA TAXA DE MANUTENÇÃO); 
III – DEFINIÇÃO DA DOAÇÃO DA PORTARIA, ACADEMIA E SALÂO 
DE FESTAS PARA A ASSOCIAÇÃO;
IV – OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A ASSOCIAÇÃO.

Lençóis Paulista-SP, 27 de abril de 2019

ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE – 
LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRISCILA CORRÊA DIAS MENDES, Ofi cial do Registro de Imóveis 
e Anexos da Comarca de Macatuba-SP, na forma como autorizado pela 
Lei Federal nº 9.514/1997, artigo 26, § 4º, e por requerimento da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, sediada em 
Brasília/DF, Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3/4, credora da cédula 
de crédito bancário 734.43-03, emitida em 26/11/2013 e renegociada em 
18/06/2015, sob nº 24.4184.690.0000011/63, garantidas por alienação 
fi duciária pelo imóvel da matrícula nº 2.088 do CRI de Macatuba/SP, 
situado à Rua José Jacinto Soares de Macedo, nº 02-66, nesta cidade de 
Macatuba-SP, conforme Termo de Constituição de Garantia – Empréstimo 
– PJ, datado de 26/11/2013 e  Contrato Particular de Consolidação, 
Confi ssão, Renegociação de dívida e outras obrigações, datado de 
17/06/2015, registrados, respectivamente sob R. 3 de 02/12/2013 e AV. 4 
de 1º/10/2015 da matrícula acima mencionada, vem, por meio deste edital, 
notifi car GUILHERME SILVA LIMA, CPF nº 344.359.618-57, residente 
e domiciliado na cidade  de Bauru/SP, na Praça Salim Haddad Neto, nº 
1310, Apto 1302, Cidade Universitária, Bauru/SP, na qualidade de herdeiro 
de Rubens Prado de Lima, para que compareça a este  Ofi cial de Registro 
de Imóveis de Macatuba-SP, sito à Rua Rio de Janeiro, nº 09-35, Centro, das 
9:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, dentro do prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados da última das 03 (três) publicações deste 
edital, a fi m de dar cumprimento às obrigações contratuais relativas aos 
encargos vencidos e não pagos, correspondentes às prestações vencida 
de 17/07/2017 até 17/04/2019, cujos valores estão sujeitos a atualização 
monetária, juros de mora e demais encargos legais devidos que se vencerem 
até a data do efetivo pagamento,  de acordo com a planilha apresentada pela 
credora juntamente com o requerimento da notifi cação, acrescendo-se ao 
montante devido, ainda, as despesas de cobrança já realizadas, inclusive 
as da publicação do presente edital. Nesta oportunidade, fi ca o notifi cado 
cientifi cado, também, que o não cumprimento da referida obrigação no 
prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel em favor da credora fi duciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
nos termos do Artigo 26, § 7º, da Lei Federal 9.514/1997, acima aludida. 
Dou fé. Macatuba/SP, 06/05/2019. Priscila Corrêa Dias Mendes, a Ofi cial.

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista
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Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista
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Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 54,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 61,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 91,00.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 72,70.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 83,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 167,80.
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EXTRATO DE CONTRATO
 
Contrato n.º 003/2019 – Processo: Portaria n.º 004/2019 – Modalidade: Pregão 
Presencial n.º 003/2019 – Contratante: Câmara Municipal de Lençóis Paulista 
– Contratada: Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista Ltda. – CNPJ 
n.º 51.423.226/0001-36 – Dotação orçamentária: 3.3.90.39.47 – Serviços de 
Comunicação em Geral – Objeto: Contratação de empresa para execução 
de serviços de produção de um programa radiofônico de notícias gerais da 
Câmara Municipal – Valor: R$ 4.640,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta 
reais) mensais – Período: 12 meses – Data Assinatura: 06 de maio de 2019.
 

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

ADITIVO AO CONTRATO N.º 049/2017; DATA DE ASSINAT.: 
30/04/2019; CONTRATADA: Lumiar Health Builders Equip. Ltda; 
ENDEREÇO: Av. Guido Aliberti, n.º 3005, município de São Caetano do 
Sul/SP; CNPJ:05.652.247/0001-06: OBJETO: Prorrogação da vigência 
do contrato; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO: 
071/2017; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II , Lei n.º 8.666/93, DATA 
PUBLIC: 08/05/2019.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 102/2017; DATA DE ASSINAT: 
30/04/2019;CONTRATADA: H3D Publicidade e Propaganda; Endereço: 
ENDEREÇO: Av. Padre Salústio Rodrigues, n.º 1153, município de Lençóis 
Paulista/SP; CNPJ:06.312.632/0001-77: objeto: prorrogação da vigência do 
contrato; VIGÊNCIA: 03 (três); MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 
nº 007/2017; FUNDAMENTO:art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, DATA 
PUBLIC: 08/05/2019.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Antonio Marcos Martins, Diretor Executivo do Instituto de Previdência Municipal 
de Lençóis Paulista – IPREM, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da 
Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos ofi ciais:

Portaria n.º 022/2019 de 07.05.2019......Concede aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, com proventos integrais calculados nos termos do artigo 
3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, à Servidora da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista, Sra. JOSEMERI RODRIGUES PACHECO, ocupante do 
cargo efetivo de Coordenador Pedagógico, com fundamento na Lei Complementar 
Municipal n.º 27/2005 e nos termos do artigo 3.º da Emenda Constitucional n.º 
47/2005, com início do benefício em 09.05.2019.

Portaria n.º 023/2019 de 07.05.2019......Concede aposentadoria voluntária por 
idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados nos 
termos da Lei Federal n.º 10.887/2004, à Servidora da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, Sra. FRANCISCA ILMA DOS SANTOS, ocupante do cargo 
efetivo de Agente de Serviços Gerais, com fundamento na Lei Complementar 
Municipal n.º 27/2005 e nos termos do artigo 40, § 1.º, III, “b”, da Constituição 
Federal, com início do benefício em 09.05.2019.

Portaria n.º 024/2019 de 07.05.2019......Concede aposentadoria por tempo de 
contribuição especial de docente, com proventos integrais calculados nos termos 
da Lei Federal n.º 10.887/2004, à Servidora da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, Sra. APARECIDA DE FÁTIMA CORRÊA CARDIM, ocupante do 
cargo efetivo de Professor de Ensino Fundamental I, com fundamento na Lei 
Complementar Municipal n.º 27/2005 e nos termos do artigo 40, § 1.º, III, “a”, c/c 
§ 5.º da Constituição Federal, com início do benefício em 13.05.2019.

Lençóis Paulista, 07 de maio de 2019.
 

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE AULAS PARA CONTRATAÇÃO 

EM CARÁTER EFETIVO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, usando de suas 
atribuições legais e considerando que existe vaga em caráter efetivo para o 
cargo de Professor de Educação Infantil II:

RESOLVE:

CONVOCAR o candidato aprovado no cargo de Professor de Educação 
Infantil II (Edital de Concurso nº 03/18) para Sessão Pública de Atribuição 
de Aulas, que será realizada na Secretaria Municipal de Educação, com sede 
à Rua Sete de Setembro, n.º 711, Centro, Lençóis Paulista/SP, conforme data 
e horário a seguir:

Cargo: Professor de Educação Infantil II- 1 vaga - Edital de Concurso nº. 
03/18
Data : 08/05/2019 – Horário: 08h30
Convocados: 14º classifi cado
14º – Maria do Socorro da Silva Almeida

Lençóis Paulista, 07 de maio de 2019.

SILVIO PACCOLA JUNIOR
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2019

ANDERSON PRADO DE LIMA, Prefeito de Lençóis Paulista, usando das 
atribuições que lhe foram conferidas por lei, para efeitos de cumprimento 
do artigo 26 da Lei Federal n.º 8.666/93, ratifi ca a contratação de cota 
de patrocínio do evento Rally Baja de Inverno e Rally de Velocidades” 
válidas pelo Campeonato Brasileiro de Rally 2019, através da empresa 
Arena e Franco Promoções e Eventos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
11.727.541/0001-32, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), 
formalizada através da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 008/2019, 
Processo n.º 110/2019, com fundamento no disposto no artigo 25, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 06 de maio de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identifi cado para o preenchimento de 3 (três) vagas, na Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de 
vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.º: 001/2018
Cargo: Agente de Serviços Gerais
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 10 de maio de 2019
Horário: 8h30

01 – DAYANA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
02 – OHANA LOUISE CASTRO MORAES
03 – ABNER CORREA ROSA 

Lençóis Paulista, 07 de maio de 2.019.

SILVIO PACCOLA JUNIOR
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identifi cado para o preenchimento de 01 (uma) vaga, na Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de 
vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 02/2017
Cargo: Monitor de Creche
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
Centro, Lençóis Paulista – SP.
Data: 09 de maio de 2019
Horário: 10h00

01 – SIMONE DE JESUS FERNANDES
02 – FERNANDA APARECIDA FERREIRA

Lençóis Paulista, 07 de maio de 2.019.

SILVIO PACCOLA JUNIOR
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados da (Associação dos 
Defi cientes Físicos de Areiópolis) – ADEFIA para a reunião da Assembléia 
Geral  Extraordinária, a realizar-se em 11 de maio de 2019 em sua sede, à 
Rua Vereador Ignacio Leite, 5, Vila Bentivenha, Areiópolis-SP 14:30 horas, 
em primeira convocação, havendo quorum, ou às 15:00 horas em segunda 
convocação, com qualquer número de pessoas presentes, para o fi m de 
deliberarem sobre a seguinte pauta: Alteração do Art. 16 do Estatuto: de 
publicação em imprensa escrita para afi xação em mural da Adefi a e prédios 
públicos; Atualização das disposições Gerais,foi incluído o art. 40 que 
aborda a Regularização de Estatuto, Art.2º Inciso 1º Lei 13.019/2014 que 
segue os princípios fundamentais de contabilidade e das normas brasileiras 
de contabilidade.                                    

Areiópolis, 11/05/2019

Sandra Hungaro  Moraes Possati
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES 
FÍSICOS DE AREIÓPOLIS 

CNPJ: 08.574.435/0001-51
Rua: Vereador Inácio Leite, N° 05, Vila Bentivenha.-  Areiópolis – SP - 

CEP: 18670-000
Fone: (14) 996948093 ou (14) 996442447 – e-mail: adefi a2006@hotmail.com

Prefeitura Municipal
de Pratânia

Prefeitura Municipal
de Pratânia

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 – 
Processo nº 737/1/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de pavimentação 
e recapeamento asfáltico, conforme planilhas e memorial descritivo.

ENTREGA DOS ENVELOPES: 24 de maio de 2019 às 09:00 horas.

O Edital completo bem como todos os seus anexos encontram-se disponíveis 
no prédio da Prefeitura Municipal de Pratania, sito à Rua Francisco Vieira 
da Maia, nº 10, Cohab, Pratania, CEP 18.660-000, bem como no site www.
pratania.sp.gov.br e podem ser solicitados pelo e-mail: compras@pratania.
sp.gov.br

Maiores informações através do telefone (14) 3844.8200, com o setor de 
licitações, ou pelo e-mail compras@pratania.sp.gov.br
 
Pratania, 07 de maio de 2019.

Davi Pires Batista
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 – 
Processo nº 771/1/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção da Praça 
da Bíblia, conforme planilhas e memorial descritivo.

ENTREGA DOS ENVELOPES: 31 de maio de 2019 às 09:00 horas.

O Edital completo bem como todos os seus anexos encontram-se disponíveis 
no prédio da Prefeitura Municipal de Pratania, sito à Rua Francisco Vieira 
da Maia, nº 10, Cohab, Pratania, CEP 18.660-000, bem como no site www.
pratania.sp.gov.br e podem ser solicitados pelo e-mail: compras@pratania.
sp.gov.br

Maiores informações através do telefone (14) 3844.8200, com o setor de 
licitações, ou pelo e-mail compras@pratania.sp.gov.br
 
Pratania, 07 de maio de 2019.

Davi Pires Batista
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO – Concorrência nº 010/2019 – 
Processo nº 114/2019

Objeto: Concessão de uso de espaço físico nas dependências 
da rodoviária de Alfredo Guedes, para exploração da atividade 
de bar, lanchonete, restaurante e afins.  – Encerramento: 10 de 
junho de 2019 às 09:00 horas – O edital encontra-se disponível 
no site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das 
Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 07 de maio de 2019. 
JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e 
Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 074/2019 – Processo nº 111/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos para 
manutenção de praças e jardins. Tipo: Menor preço – Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 20 de maio de 2019 às 14:00 horas 
– O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.
br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 07 
de maio de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 075/2019 – Processo nº 112/2019
Objeto: Registro de preços para serviços de sonorização de eventos 
ofi ciais realizados pela Prefeitura. Tipo: Menor preço – Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 21 de maio de 2019 às 09:00 horas 
– O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.
br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 07 
de maio de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitções.

Aviso de Licitação – Pregão nº 076/2019 – Processo nº 113/2019
Objeto: Registro de preços para execução de serviços técnicos de 
operador de som e luz e apoio técnico e operacional ao funcionamento 
do Teatro Municipal “Adélia Lorenzetti”. Tipo: Menor preço – 
Recebimento das propostas e sessão de lances: 21 de maio de 2019 
às 14:00 horas – O edital encontra-se disponível no site www.
lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, 
Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 07 de maio de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA 
- Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 077/2019 – Processo nº 115/2019
Objeto: Serviços de limpeza em 02 (duas) unidades escolares. Tipo: 
Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 22 de 
maio de 2019 às 14:00 horas – O edital encontra-se disponível no site 
ww.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, 
Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 07 de maio de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA 
– Secretário de Suprimentos e Licitações.
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Cotidiano
UTILIDADE PÚBLICA  
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente solicita o comparecimento dos proprietários de túmulos no 
Cemitério Municipal Alcides Francisco que ainda não fi zeram o recadastramento. O escritório permanece aberto 
de segunda a domingo, das 8h às 17h. No próximo domingo (12), Dia das Mães, haverá atendimento somente 
das 8h às 12h para o recadastramento. É necessário apresentar cópias do RG e CPF, comprovante de endereço 
atualizado, cópia do cartão cidadão e documento de posse do jazigo. Informações pelo telefone (14) 3264-1435.

BALANÇO

CULTURA

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de Maio de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 153,40.

O Secretário de Administração 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 ofi ciais:

Lei 5237 de 7.05.2019………Autoriza a estabelecer parceria para consecução 
de fi nalidades de interesse público e recíproco com a Legião Mirim de 
Lençóis Paulista, para realização de reformas e adequação do prédio. 
Lei 5238 de 7.05.2019………Autoriza a estabelecer parceria para 
consecução de fi nalidades de interesse público e recíproco com a Casa de 
Apoio Projeto Esperança – Casa Cape, para a execução da segunda fase do 
Projeto Social ‘É Preciso Saber’.
Lei 5239 de 7.05.2019………Autoriza a estabelecer parceria para consecução 
de fi nalidades de interesse público e recíproco com a Associação Amorada, 
para custeio das despesas de aluguel.
Lei 5240 de 7.05.2019……… Autoriza a estabelecer parceria para 
consecução de fi nalidades de interesse público e recíproco com a Associação 
dos Defi cientes Físicos de Lençóis Paulista – ADEFILP, para realização de 
melhorias na piscina da entidade.
Decreto Executivo 246 de 29.04.2019………Dispõe sobre a homologação 
da Resolução n.º 003/2019, expedida pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Lençóis Paulista. 
Decreto Executivo 248 de 2.05.2019………Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 61.400,00.
Decreto Executivo 250 de 3.05.2019………Atualiza a composição dos 
membros do Conselho Municipal de Saneamento de Lençóis Paulista. 
Decreto Executivo 252 de 6.05.2019………Autoriza o exercício de comércio 
eventual ou ambulante em favor de Celso Camilo Gomes.
Decreto Executivo 253 de 6.05.2019………Dispõe sobre a homologação da 
Resolução n.º 004/2019, expedida pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Lençóis Paulista. 
Decreto Executivo 254 de 7.05.2019………Abre, nos termos da Lei 
Municipal n.º 5.237, de 7 de maio de 2019, crédito especial no valor de R$ 
15.000,00 para execução do termo de Parceria a ser celebrado com a Legião 
Mirim de Lençóis Paulista, que tem por objeto a realização de reformas e 
adequação do prédio.
Decreto Executivo 255 de 7.05.2019……… Abre, nos termos da Lei 
Municipal n.º 5.240, de 7 de maio de 2019, crédito especial no valor de 
R$ 7.000,00 para execução do termo de Parceria a ser celebrado com a 
Associação dos Defi cientes Físicos de Lençóis Paulista - ADEFILP, que tem 
por objeto a realização de melhorias na piscina da entidade.
Decreto Executivo 256 de 7.05.2019…………..Institui e nomeia a Comissão 
de Avaliação Monitoramento do Serviço de Guarda Subsidiada na Família 
Extensa.
Portaria 486 de 6.05.2019…………Exonera Ana Caroline Artioli do cargo 
de Monitor de Creche.
Portaria 487 de 6.05.2019…………Exonera Raquel Dalgesso Badesso da 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 488 de 7.05.2019………….Designa Anderson Silva Buratto para 
exercer cumulativamente o cargo de Secretário da Vila de Alfredo Guedes e 
Áreas Rurais no período de 3 a 22 de junho de 2019.

Lençóis Paulista, 7 de maio de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

“Participo da 
Feira desde 1994, 
infelizmente, esse 
ano foi o pior ano de 
vendas em minha 
barraca.”

Valdir Lopes de 
Souza, da barraca 
do Churros & Cia

“Há 10 anos trazemos 
duas de nossas 
barracas para a feira. 
Registramos até o 
momento uma queda 
de 40% nas vendas.”

Mauro César 
Gabatore, da 

barraca Super Cone

“Faz três anos que 
trago minha barraca 
para a Facilpa e percebi 
que registramos 
mais vendas nos dias 
gratuitos.”

Luís Arteiro, da 
barraca Doce 

Mania
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o Como você avalia as vendas durante a 42ª Facilpa?

42ª Facilpa recebe grande público no último dia
Mesmo com a chuva à tarde, mais de 20 mil pessoas 
passaram pelo recinto durante todo o dia

Flávia Placideli

A 42ª edição da Facilpa 
(Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial 

de Lençóis Paulista) terminou 
no último domingo (5) com 
grande movimentação de pú-
blico no Recinto de Exposições 
José Oliveira Prado. A organi-
zação calcula que cerca de 20 
mil pessoas tenham passado 
pelo recinto durante todo o 
dia, com os portões abertos 
para a população em geral.

Desde manhã até a noite, 
milhares de visitantes compa-
receram ao local para passear 
com a família, levar as crian-
ças ao parque de diversões e 
prestigiar as atrações que a 

programação reservou para o 
encerramento, como as expo-
sições e julgamentos de cães, 
ovinos, cavalos Mangalarga e 
de canários; provas do Circui-
to Facilpa de Três Tambores, 
o show infantil com a Galinha 
Pintadinha, além, é claro, das 
finais do rodeio em touros, 
antes da tradicional quei-
ma de fogos e do show com 
a dupla sertaneja Fernando 
& Sorocaba, que encerrou o 
evento com chave de ouro, 
com arena, arquibancada e 
camarotes lotados.

Segundo informações ex-
traoficiais, o maior público 
com a cobrança de ingresso foi 
registrado na noite da quinta-
-feira (2), com a apresentação 

da dupla Zé Neto & Cristiano, 
que levou cerca de 25 mil pes-
soas ao recinto, o que agradou 
a empresa Estrela Som, de Pi-
racicaba, que ficou responsá-
vel pela exploração da Facilpa 
até 2021.

“Mesmo não alcançando 
grandes números de público 
nos primeiros dias, ficamos 
muito felizes com o público 
registrado nesses grandes sho-
ws, que ainda puderam assistir 
grandes rodeios. Em nosso pri-
meiro ano de Facilpa, acredito 
que conseguimos fazer uma 
festa bonita, bem organizada e 
com shows de qualidade, o que 
agradou os frequentadores”, 
destaca Marcos Tadeu Vilalta, 
sócio da Estrela Som.

LOTADO - Mais de 20 mil pessoas passaram pelo recinto no último dia de festa

Ainda segundo Vilalta, para 
o ano que vem a Organização já 
possui expectativas e algumas 
ideias de mudanças que preci-

sam ser feitas. “Queremos tra-
zer novidades para a feira de 
2020. Percebemos também que 
o público decai durante a se-

mana por ser uma festa longa, 
assim pretendemos diminuir a 
grade de shows para o ano que 
vem”, comentou.

Expositores se dividem em relação às vendas
Na tarde do último do-

mingo (5), com a 42ª Facil-
pa entrando na reta final, 
a maioria dos expositores 
instalados no recinto se ar-
riscaram a fazer um balanço 
sobre as vendas realizadas 
durante a feira. Com clima 
de otimismo, os comercian-
tes ouvidos esperavam rea-
lizar boas vendas durante 
o último dia de festa, mas 
nem todos se mostraram sa-
tisfeitos com os resultados, 
no geral.

Enquanto alguns ava-

liaram que as vendas ficaram 
dentro do esperado, outros 
disseram que imaginavam re-
sultados melhores e torciam 
para recuperar o investimento 
na reta final do evento, já que 
até a tarde do domingo ha-
viam vendido menos do que 
no ano passado.

Para Rodrigo Beto da Silva 
da barraca Krep’s Suiço, de 
Artur Nogueira, presente na 

feira desde 2004, as vendas 
caíram 40% em relação aos ou-
tros anos. “Para nós as vendas 
foram muito fracas até aqui. 
Acredito que vários fatores 
ocasionaram nessa queda de 
40%, como a crise de desem-
prego, além de muita gente re-
clamando do valor da entrada 
e estacionamento e que, por 
isso, deixaram de vir comer na 
feira”, ressaltou.

Já Bruno Oliver, da bar-
raca de lanches de mortadela 
do Saggin, de Macatuba, que 
pelo segundo ano marcou pre-
sença na feira, ficou no meio-
-termo em relação as vendas. 
“Essa é nossa segunda vez, 
então é difícil comparar, mas 
todos sempre falam muito 
bem da nossa barraca, sem-
pre muito bem frequentada 
por amigos e colegas. Alguns 

dias vendemos mais do que 
outros, como nos dias com 
entrada gratuita”, destacou.

Entre os descontentes esta-
va Valdir Aragão, da tradicio-
nal barraca O Pastelão, de Jaú, 
que há 24 anos aloca o mesmo 
lugar na praça de alimentação 
da feira. Segundo ele as ven-
das caíram na comparação 
com todos os anos anteriores. 
“Estamos realmente desani-

mados com a feira. Neste 
ano ficou mais caro traba-
lhar aqui dentro, e mesmo 
assim mantivemos os valo-
res, porém, 80% das ven-
das foram feitas no crédito. 
Acredito que as pessoas 
gastaram com entrada e es-
tacionamento e não tinham 
dinheiro para gastar mais 
aqui dentro, o que gera pre-
juízo para nós, comercian-
tes, e para a população que 
deve iniciar o mês que vem 
com dívidas no cartão de 
crédito”, ressaltou. 

Espaço Cultural recebe grupo de choro Água de Vintém
Show gratuito acontece nesta quinta-
feira (9); entrada é gratuita

Elton Laud

A noite desta quinta-feira 
(9) será dedicada ao cho-
ro, em Lençóis Paulista. 

O Espaço Cultural Cidade do 
Livro recebe a partir das 20h, o 
show com o grupo Água de Vin-
tém, de Piracicaba, que sobe ao 
palco para apresentar as can-
ções de seu terceiro álbum, “O 
choro nosso”. A apresentação, 
que integra uma turnê de lança-
mento contemplada pelo ProAC 
(Programa de Ação Cultural) da 
Secretaria de Cultura do Gover-
no do Estado de São Paulo, tem 
entrada gratuita e classificação 
indicativa livre.

“O choro nosso” é o tercei-
ro álbum de estúdio do grupo 
Água de Vintém, que é forma-
do pelos músicos Vitor Casa-

grande (bandolim e violão te-
nor), Charles Barreto (cavaco), 
Guilherme Girardi (violão de 7 
cordas), Marcus Godoy (violão 
e guitarra) e Xeina Barros (pan-
deiro). O disco conta com 14 
faixas, sendo 12 composições 
inéditas dos integrantes, explo-
rando diversos ritmos do rico 
universo do choro: valsa, choro 
sambado, schottisch, maxixe, 
polca e até mesmo frevo.

Além do lançamento do dis-
co, o grupo realiza no período 
da tarde, como contrapartida 
pela aprovação do projeto pelo 
ProAC, duas sessões de um 
concerto didático, apresentan-
do o choro com uma aborda-
gem interativa e descontraída. 
Os eventos, que são voltados 
ao público infantil, também 
são gratuitos e têm duração de 

CHORO - Grupo Água de Vintém se apresenta nesta 
quinta-feira (9), em Lençóis Paulista

aproximadamente 50 minutos. 
As sessões acontecem às 10h30 
e às 15h, também no Espaço 
Cultural Cidade do Livro.

Informações sobre reservas 
de lugares para o show e para 
os concertos didáticos podem 
ser obtidas através do telefone 

(14) 3263-6525 ou diretamente 
na recepção da Casa da Cultu-
ra Prof.ª Maria Bove Coneglian 
(Rua Sete de Setembro, 936, 
no Centro). O Espaço Cultural 
Cidade do Livro fica na Rua 
Pedro Natálio Lorenzetti, 286, 
no Centro.
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JARDIM AMÉRICA

XADREZ

SKATETERCEIRA IDADE

JIU-JITSU

Esporte
REENCONTRO
São Paulo e Fortaleza se enfrentam no domingo (12) pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. 
O jogo, que acontece às 19h, no Castelão, em Fortaleza, será emblemático, pois, pela primeira vez na 
vida Rogério Ceni vai enfrentar a equipe que defendeu por 25 anos como goleiro e seis meses como 
treinador. Em campo, o maior ídolo são-paulino reencontrará Hernandes, com quem conquistou o 
bicampeonato brasileiro em 2007 e 2008 (em 2006, o meia estava emprestado ao Santo André).
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Society defi ne confrontos da semifi nal
Jogos acontecem neste sábado (11), no campo da Praça Jácomo Langona

Elton Laud

A tarde deste sábado (11) 
será decisiva na 11ª 
Copa Lençóis de Fute-

bol Society. A competição, 
promovida pela Secretaria 
de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista com apoio 
da associação de moradores 
do Jardim América, coloca 
em campo as quatro melho-
res equipes, que disputam as 
duas vagas na grande decisão. 
Os confrontos das semifinais 
foram definidos na rodada do 
último sábado (4), com a vi-
tória de 4 a 2 do Asa Branca 

sobre o Real Madruga, em 
partida válida pelo Grupo F.

O Grupo E terminou com 
o Estrela Várzea em primeiro 
lugar, seguido pela represen-
tação do Jardim América. No 
Grupo F, as duas primeiras 
colocações ficaram com Asa 
Branca e Real Madruga. Des-
sa maneira, as partidas das 
semifinais serão disputadas 
entre Asa Branca e Jardim 
América e entre Estrela Vár-
zea e Real Madruga. Os jogos 
acontecem às 15h e 16h, res-
pectivamente, no campo da 
Praça Jácomo Langona, no 
Jardim América.

RETA FINAL - Semifinais 
da Copa Lençóis de Futebol 

Society serão disputadas 
neste sábado (11)

O encerramento da compe-
tição está previsto para o próxi-
mo sábado (18), com a disputa 
do terceiro lugar, às 15h, e a 
decisão do título, às 16h. Após 
as partidas, será realizada a ce-
rimônia de premiação, com a 
entrega dos troféus e medalhas 
aos três primeiros colocados. 
Também serão premiados o 
melhor goleiro e o artilheiro 
do campeonato.

Liara garante vaga na fase regional dos Jogos Escolares
Lençoense foi campeã da seletiva sub-
regional disputada no dia 30 de abril

Elton Laud

No último dia 30 de 
abril, a jovem enxa-
drista lençoense Liara 

Blanco Silva, de 15 anos, 
garantiu vaga na seletiva 
regional dos Jogos Escola-
res do Estado de São Paulo 
(JEESP). Representando o 
Colégio COC Portinari, a 

atleta sagrou-se campeã da 
fase sub-regional ao superar 
as representantes do Colégio 
COC Rembrandt, de Bauru, e 
da Escola Idalina Canova de 
Barros, de Lençóis Paulista.

Também no mês de abril, 
Liara obteve outro excelen-
te resultado nos tabuleiros, 
conquistando o título da ca-
tegoria Sub-16 Feminina na 

JOGOS ESCOLARES 
Competição foi disputada no 

Colégio COC Portinari, em 
Lençóis Paulista

1ª etapa da Superliga de Xa-
drez, que aconteceu nas de-
pendências do Sesc (Serviço 
Social do Comércio) de São 
José do Rio Preto. Na mes-
ma competição, a enxadrista 
se destacou com um honroso 
empate com Ronaldo Alonso, 
Mestre Nacional de Xadrez.

Lençoenses 
faturam medalhas 
em São Bernardo
Kauan Teixeira e Isadora Xavier terminaram em 
primeiro e quarto lugares no Circuito Overall

Elton Laud

O último final de semana foi 
de bons resultados para os 
atletas do projeto Skate em 

Ação, de Lençóis Paulista. No 
sábado (4), a equipe comandada 
pelo professor Rangel Norato via-
jou para a cidade de São Bernardo 
do Campo, na Grande São Paulo, 
onde foi disputada a 1ª etapa do 
Circuito Overall de Skate Street, 
que reuniu centenas de skatistas 

de diversas cidades do estado.
Os destaques da equipe lenço-

ense foram os atletas Kauan Teixei-
ra, de 15 anos, e Isadora Xavier, 
de nove anos. Kauan superou os 
adversários da categoria Iniciante 
Masculina e subiu ao lugar mais 
alto do pódio. Já Isadora, que dis-
putou a categoria Infantil Femini-
na, terminou na quarta colocação. 
O Projeto conta com apoio da Se-
cretaria de Esportes e Recreação 
de Lençóis Paulista.

NO PÓDIO - Na foto, Isadora e Kauan ao lado do 
professor Rangel Norato (ao centro)

Rodrigo Ferreira conquista vice-campeonato brasileiro
Atleta lençoense também garantiu uma medalha de bronze na competição

Elton Laud

O jovem lutador lençoense 
Rodrigo Ferreira dos San-
tos, de 16 anos, obteve um 

ótimo desempenho no Campeo-
nato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019, 
realizado entre os dias 27 e 30 
de abril na cidade de Barueri, na 
Grande São Paulo. Na competi-
ção promovida pela Confedera-

ção Brasileira de Jiu-jitsu (CBJJ) 
o atleta enfrentou alguns dos 
melhores representantes da mo-
dalidade no país e voltou para a 
casa com duas medalhas.

Competindo pela franquia 
local da academia Gracie Barra, 
Ferreira ficou com o vice-cam-
peonato da categoria Juvenil 
Masculina, para atletas gradua-
dos com a faixa azul e com peso 

Equipe de vôlei 
adaptado é campeã 
em torneio da APV
Competição foi disputada no último sábado (4), 
em Santa Cruz das Palmeiras

Elton Laud

A equipe masculina de vo-
leibol adaptado de Len-
çóis Paulista conquistou 

o título da 1ª etapa do Circuito 
de Voleibol da Melhor Idade, 
promovido pela Associação Pró 
Voleibol (APV). O time formado 
por atletas com idade superior a 
70 anos viajou para Santa Cruz 
das Palmeiras, na região central 
do estado de São Paulo, onde en-
frentou representantes das cida-
des de Santa Cruz das Palmeiras, 

Americana e Sertãozinho.
Na competição, que foi dis-

putada no último sábado (4), a 
equipe local venceu todos os 
adversários pelo placar de 2 
sets a 0, assegurando a primei-
ra colocação do campeonato. A 
próxima etapa será disputada 
no dia 1 de junho, no Ginásio 
Municipal de Esportes Archan-
gelo Brega Primo (Csec), em 
Lençóis Paulista. O time com 
atletas com mais de 60 anos 
estreia neste sábado (11), em 
Santa Bárbara D’Oeste.

CAMPEÕES - Equipe lençoense garantiu o título com 
vitórias sobre todos os adversários

DA CASA - Lutador Rodrigo 
Ferreira voltou para a casa com 

medalhas de prata e bronze

entre 80 e 84 quilos. Já na cate-
goria Absoluto Masculina (sem 
limite de peso), também para 
atletas graduados com a faixa 
azul, o lençoense garantiu a ter-
ceira colocação.
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Saúde

INFLUENZA

ESTUDO

MALÁRIA
Dados do Ministério da Saúde apontam redução de 38% de casos de malária no Brasil. De janeiro a março 
deste ano foram notifi cados 31.872 casos da doença. No mesmo período, em 2018, foram registrados 
51.076 casos. Os dados foram apresentados durante o IV Seminário Alusivo ao Dia Mundial de Luta Contra 
a Malária, realizado no dia 25 de abril, em Manaus (AM). Na ocasião, a pasta também lançou a campanha 
“Brasil Sem Malária”, com foco na região Amazônica, que concentra mais de 99% dos casos da doença.

Dados atualizados revelam que Lençóis tem 
apenas 43% de cobertura contra a gripe
Na semana passada, números indicavam 
55%; divergência se deve à inclusão de 
novos grupos ao público-alvo

Elton Laud

A cobertura vacinal contra 
a gripe em Lençóis Pau-
lista ainda está bem dis-

tante da meta de 90% de imuni-
zação estipulada pelo Ministério 
da Saúde. Uma atualização dos 
dados referentes ao público-alvo 
da campanha nacional iniciada 
no dia 10 de abril, que incluiu 
na meta novos grupos prioritá-
rios, como pessoas com comor-
bidades, professores e policiais, 
indica que a cidade vacinou 
apenas 43,06% das pessoas pre-
tendidas. Antes da alteração, 
mesmo sem a contabilização das 
doses aplicadas durante o Dia 
D de Mobilização, realizado no 
último sábado (4), a cobertura 
estava em 55%.

Segundo dados divulgados 
pelo Grupo de Vigilância Epi-
demiológica (GVE) da Secreta-
ria de Saúde do município, com 
a inclusão dos novos grupos 
(pessoas com comorbidades, 

professores e policiais), o pú-
blico-alvo da campanha subiu 
de 13.002 para 24.944 pessoas. 
Até o momento, incluindo cer-
ca de 3,6 mil doses aplicadas 
no último sábado (4), durante 
o Dia D de Mobilização, foram 
vacinadas 10.742 pessoas, o que 
representa 43,06% de cobertura 
vacinal contra a influenza.

Proporcionalmente, o grupo 
prioritário com maior cobertu-
ra vacinal é o de trabalhadores 
da área da saúde, que atingiu 
80,27% de imunização, vaci-
nando 907 das 1.130 pessoas 
cadastradas. O pior índice é do 
grupo de pessoas com comorbi-
dades (hipertensos, diabéticos, 
obesos e portadores de doenças 
crônicas e outras condições clí-
nicas especiais), que registra 
apenas 17,96% de cobertura, 
com 2.145 doses aplicadas para 
um universo de 11.942 pessoas.

Ainda de acordo com as in-
formações, outros grupos tam-
bém estão com a cobertura mais 

próxima da meta de 90% de co-
bertura, com destaque para as 
puérperas (mulheres que deram 
à luz nos últimos 45 dias), com 
73,96% de cobertura (71 vacinas 
para um grupo de 96 pessoas); 
gestantes, com 66,61% (387 vaci-
nas para um grupo de 581 pesso-
as); crianças de seis meses a seis 
anos incompletos, com 64,69% 
(2.876 vacinas para um grupo 
de 4.446 pessoas); e idosos, com 
64,29% (4.339 vacinas para um 
grupo de 6.749 pessoas).

Restando pouco mais de três 
semanas para a finalização da 
campanha nacional, que vai até 
o dia 31 deste mês, Ricardo Con-
ti Barbeiro, secretário de Saúde 
da Prefeitura Municipal de Len-
çóis Paulista, destaca a impor-
tância da imunização e orienta 
que as pessoas que integram os 
grupos prioritários compareçam 
às Unidades de Saúde para a va-
cinação. Segundo ele, caso haja 
necessidade, um segundo Dia D 
de mobilização pode ser realiza-

do na reta final da campanha.
“Pedimos que as pessoas 

compareçam para se vacinar, 
porque atingir a meta de cober-
tura desse público-alvo - que 
é mais suscetível à infecção 
pelos vírus da gripe - é muito 
importante para evitar que a 
gripe seja um problema em 
nossa cidade. Todas as Unida-
des de Saúde seguem atenden-
do a população até o final do 
mês, durante todo o dia. Vamos 
continuar acompanhando os 
números para estudar a possi-
bilidade da realização de um 
novo Dia D ou outro tipo de 
ação, inclusive porta a porta”, 
esclarece o secretário.

DIA D DE MOBILIZAÇÃO 
Unidades de Saúde fizeram 

plantão de vacinação contra a 
gripe no último sábado (4)

LER e DORT são as doenças que 
mais acometem os trabalhadores
Levantamento do Ministério da Saúde mostra que, em 10 anos, as 
duas doenças representam 67.599 casos no país

Da Redação

As Lesões por Esforços Re-
petitivos (LER) e os Dis-
túrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (DORT) 
são as doenças que mais afetam os 
trabalhadores brasileiros. A cons-
tatação é do estudo Saúde Brasil 
2018, do Ministério da Saúde. Uti-
lizando dados do Sistema de Infor-
mação de Agravos de Notificação 
(Sinan), o levantamento aponta 
que, entre os anos de 2007 e 2016, 
67.599 casos de LER/DORT foram 
notificados à pasta. Neste período, 
o total de registros cresceu 184%, 
passando de 3.212 casos, em 2007, 
para 9.122 em 2016. Tanto o vo-
lume quanto o aumento nos casos 
nesse período sinalizam alerta em 
relação à saúde dos trabalhadores.

Os dados, que constam no 
capítulo ‘Panorama de Doenças 
Crônicas Relacionadas ao Traba-
lho no Brasil’, indicam aumento 
na exposição de trabalhadores a 
fatores de risco, que podem oca-
sionar incapacidade funcional. 
O estudo também apontou que 
esses problemas foram mais re-
correntes em trabalhadores do 
sexo feminino (51,7%), entre 40 
e 49 anos (33,6%), e em indiví-
duos com ensino médio comple-
to (32,7%). A região que registrou 
o maior número de casos foi o 
Sudeste, com 58,4% do total de 
notificações do país no período. 
Em 2016, os estados que apresen-
taram os maiores coeficientes de 
incidência foram Mato Grosso do 

INCIDÊNCIA - Entre 2007 e 2016 casos de LER/DORT aumentaram 
184%, passando de 3.212 para 9.122 casos no país

Sul, São Paulo e Amazonas.
Já em relação aos setores ocu-

pacionais, a ocorrência de LER 
e DORT foi maior nos profissio-
nais que atuam nos setores da 
indústria, comércio, alimentação, 
transporte e serviços domésticos/
limpeza. Nas profissões; os faxinei-
ros, operadores de máquinas fixas, 
os alimentadores de linhas de pro-
dução e os cozinheiros foram os 
mais atingidos com algum desses 
problemas de saúde no trabalho.

A LER e o DORT são danos 
decorrentes da utilização exces-
siva do sistema que movimenta 
o esqueleto humano e da falta de 
tempo para recuperação. Caracte-
rizam-se pela ocorrência de vários 
sintomas, de aparecimento quase 
sempre em estágio avançado, que 
ocorrem geralmente nos membros 
superiores, tais como dor, sen-
sação de peso e fadiga. Algumas 

das principais, que acometem os 
trabalhadores, são as lesões no 
ombro e as inflamações em articu-
lações e nos tecidos que cobrem 
os tendões.

Essas doenças são relaciona-
das ao trabalho e podem preju-
dicar a produtividade laboral, a 
participação na força de trabalho 
e o comprometimento financei-
ro e da posição alcançada pelo 
trabalhador. Além disso, elas são 
responsáveis pela maior parte dos 
afastamentos do trabalho e repre-
sentam custos com pagamentos de 
indenizações, tratamentos e pro-
cessos de reintegração à ocupação.

AÇÕES DE PREVENÇÃO
Para prevenir agravos como 

esses, o Ministério da Saúde reco-
menda aos empregadores atenção 
à Norma Regulamentadora 17, 
que estabelece parâmetros que 

permitam a adaptação das condi-
ções de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhado-
res, de modo a proporcionar um 
máximo de conforto, segurança e 
desempenho eficiente. Também, 
é importante que os empregado-
res promovam ações de educação 
em saúde aos trabalhadores em 
conjunto com os Centros de Refe-
rência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST) de cada região.

Os CEREST compõem a 
Rede Nacional de Atenção Inte-
gral à Saúde do Trabalhador (RE-
NAST), implementada de forma 
articulada entre o Ministério da 
Saúde, as Secretarias de Saúde 
dos estados e dos municípios, 
com o envolvimento de órgãos 
de outros setores dessas esferas. 
A RENAST integra a rede de 
serviços do SUS (Sistema único 
de Saúde), voltados à promoção, 
à assistência e à vigilância, para 
o desenvolvimento das ações de 
Saúde do Trabalhador.

Os empregados, também, 
possuem participação essencial 
nesse fluxo. A realização de ginás-
tica laboral no local de trabalho, 
a criação de hábitos de pausas 
regulares durante o período de 
trabalho, a realização regular dos 
movimentos corporais, evitar ho-
ras extras e sobrecarga mental e 
a utilização de mobiliários ergo-
nômicos são medidas que podem 
contribuir para o não surgimento 
destas e outras doenças.

Por fim, a qualquer sinal de 
dores, o trabalhador deve procu-
rar um médico especialista. É fun-
damental agir também nas causas, 
com base nos limites físicos e psi-
cossociais do trabalhador.
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Sociedade

Jennifer e Jessica, na Pizzaria Hábil 

Marcos e Josiane, na Pizzaria Hábil

Lurdes e Israel, na Pizzaria Hábil 

Mauri e Adriana, na Pizzaria Hábil 

Luciano e Maria Eunice, na Pizzaria Hábil 

Matilda e Luana, na Pizzaria Hábil
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Gente alegre e divertida curtindo a noite de Lençóis Paulista. 
Veja nas fotos da equipe da Cíntia Fotografi as!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

DIA DE FESTA - André Angélico aniversaria 
nesta quarta-feira (8) e recebe o carinho da 
família, que deseja muitos anos de vida!

APAGANDO AS 
VELINHAS - Teka 
Gonçalves completou 
mais um ano de vida 
nessa terça-feira 
(7) e festejou a data 
com os amigos e a 
família. Parabéns!

FICANDO MAIS 
VELHO - Valter 
Mendes Avelino faz 
aniversário nesta 
sexta-feira (10) e re-
cebe os cumprimen-
tos dos familiares e 
amigos. Felicidades!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

DATA ESPECIAL - Francisco Andrade Silva 
aniversariou na segunda-feira (6) e comemo-
rou com os amigos e familiares. Tudo de bom!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

NOVO CICLO - Ricardo Fernando Paccola 
estreou idade nova no domingo (5) e celebrou 
com os familiares e amigos. Saúde e paz!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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