
“Saio seguro de minha escolha e com 
a certeza de dever cumprido”. É com essa 
frase que o advogado Ailton Tipó Laurindo 
inicia a entrevista concedida ao Jornal O 
ECO. Após 30 anos de vida pública, em 
meio ao exercício de seu sétimo manda-
to como vereador na Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista, o lençoense fi liado 
ao PHS surpreendeu a todos na noite da 
segunda-feira (13), quando anunciou sua 

renúncia ao cargo no Legislativo local. 
Acompanhado por familiares, amigos e 
demais pessoas que compareceram à ses-
são, Tipó se disse triste pela decisão, mas 
demonstrou absoluta certeza ao afi rmar 
que, diante da incompatibilidade entre as 
funções de vereador e advogado, optou por 
seguir atuando exclusivamente no Direito 
Previdenciário, área em que se especiali-
zou e se consolidou regionalmente.
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TEMPO
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

QUINTA-FEIRA, 16/05
Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 
de céu nublado. Noite 
com muitas nuvens.

QUARTA-FEIRA, 15/05

25ºC 26ºC
UR UR90% 85%

49%47%17ºC 16ºC

Tipó deixa 
Câmara para se 
dedicar apenas 
à advocacia
Exercendo seu sétimo mandato, lençoense renunciou 
ao cargo de vereador na última segunda-feira (13)
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CULTURAPOLÍCIA

Teatro Municipal 
recebe peça com 
Maitê Proença

Irmãos de 16 anos 
roubam padaria 
em Lençóis

Amanhã (16), às 20h, o Teatro Muni-
cipal Adélia Lorenzetti recebe as atrizes 
Maitê Proença e Clarice Niskier, que 
estrelam o espetáculo “A beira do abis-
mo me cresceram asas”. A comédia dra-
mática que estreou em 2013 aborda de 
forma poética, repleta de emoção e bom 
humor, o diálogo entre as personagens 
Terezinha e Valdina. Sem as máscaras 
habituais da juventude, sem qualquer 
cerimônia, as personagens falam sobre 
qualquer assunto - sexo, diferenças entre 
homens e mulheres, abandono, o bom e 
o ruim, levando o público a muitas gar-
galhadas. O espetáculo, com entrada gra-
tuita, é promovido pela Alic (Associação 
Lençoense de Incentivo à Cultura) com 
recursos provenientes da Lei Rouanet.

No último sábado (11), uma pa-
daria localizada no Jardim Ubirama, 
em Lençóis Paulista, foi roubada por 
dois irmãos menores de idade. O fato 
foi registrado em plena luz do dia, por 
volta das 14h, pela equipe da Polícia 
Militar, que esteve no local após uma 
empresa que faz o monitoramento 
do estabelecimento informar sobre o 
roubo. Ambos os irmãos foram con-
duzidos à Delegacia de Polícia, onde 
foram apresentados ao delegado de 
plantão, que, após tomar conhecimen-
to dos fatos, decidiu liberá-los aos seus 
genitores ao fi nal da ocorrência. A faca 
utilizada no roubo não foi encontrada. 
O dinheiro foi apreendido e devolvido 
ao proprietário da padaria. A4

CICLISMO

Lençóis recebe 
quarta etapa da 
Copa São Paulo

Ciclistas de todo o estado 
de São Paulo chegam a Lençóis 
Paulista no próximo dia 26, 
quando a cidade sedia a quarta 
etapa da Copa São Paulo de Ci-
clismo, que neste ano já passou 
pelas cidades de Bauru (17/02), 
Batatais (10/03) e Brotas (14/04). 
A etapa local será realizada em 
um circuito de rua montado na 
região do Parque do Povo. A6

ADMINISTRAÇÃO

Prado nomeia nova secretária de Convênios
FESTIVAL

Em junho tem Encanta 
com a Padroeira A2

CAMPANHA

Rotary realiza coleta 
de sangue amanhã A2

A5

CLUBE MARIMBONDO

Open Frigol de 
Tênis 2019 é no 
próximo mês

O Clube Esportivo Marimbon-
do (CEM), em Lençóis Paulista, 
realiza no mês de junho mais uma 
edição do torneio Open Frigol de 
Tênis. Assim como nos anos ante-
riores, a competição deve reunir 
centenas de tenistas profissionais 
e amadores da região e também 
de outras cidades do estado de 
São Paulo. A premiação total é de 
R$ 10 mil em dinheiro. A6

SOCIETY

Asa Branca e 
Estrela Várzea 
avançam à fi nal

Estão defi nidos os dois fi nalis-
tas da 11ª Copa Lençóis de Futebol 
Society. Asa Branca e Estrela Vár-
zea levaram a melhor sobre seus 
respectivos adversários, Jardim 
América e Real Madruga, e se cre-
denciaram para a disputa do título. 
Os confrontos das semifi nais foram 
disputados na tarde do último sába-
do (11), no campo da Praça Jácomo 
Langona, no Jardim América. A6
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Cotidiano

MÚSICA

OFICINAS

SOLIDARIEDADE

CAMPANHA

MAC
Alunos da Escola Lina Bosi Canova ( Jardim Ubirama) participaram nessa segunda-feira (13) de visita 
técnica ao Museu Alexandre Chitto (MAC). A atividade é uma das ações que o MAC está realizando 
dentro da programação da 17ª Semana Nacional de Museus realizado pelo Instituto Brasileiro de Museus 
(IBRAM). Segundo o instituto, 1.114 instituições de cultura de todo o país oferecem ao público 3.222 
atividades especiais, como visitas mediadas, palestras, ofi cinas, exibição de fi lmes e outras atividades.
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Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
realiza 2º Encanta com a Padroeira
Festival está com inscrições abertas para artistas de Lençóis Paulista

Flávia Placideli

A Secretaria de Cultura de 
Lençóis Paulista abriu no 
último dia 8 as inscrições 

para a 2ª edição do Festival En-
canta com a Padroeira, que neste 
ano integrará a programação da 
Festa de Santo Antônio, no Jardim 
Cruzeiro. O festival, voltado aos 
cantores com idade mínima de 
17 anos, residentes na cidade, tem 
por objetivo divulgar e incentivar 
a criação musical, revelar talentos 
assim como promover o intercâm-
bio artístico-cultural entre todos os 
elementos geradores de cultura.

As inscrições são gratuitas e 
seguem até o dia 3 de junho. As 
fichas com o regulamento do Fes-
tival podem ser retiradas na Casa 

da Cultura Prof.ª Maria Bove Co-
neglian (Rua Sete de Setembro, 
934, no Centro), das 8h às 17h, 
ou no escritório da Paróquia Nos-
sa Senhora da Aparecida (Praça 
Jácomo Augusto Paccola, s/n, no 
Jardim Cruzeiro).

O candidato deve preencher 
a ficha com todos os seus dados 
corretos e enviar um vídeo da 
apresentação da música esco-
lhida, podendo ser solo ou com 
acompanhamento instrumental, 
para o e-mail culturalencoense@
gmail.com, ou através do What-
sApp da Secretaria de Cultura 
(14) 99822-06286.

Nessa edição serão seleciona-
dos apenas 25 candidatos pelos 
critérios de triagem, melodia, rit-
mo, harmonia, dicção, afinação e 

voz do intérprete. Os candidatos 
selecionados serão divulgados 
no dia 5 de junho pelas páginas 
do Facebook da Paróquia Nossa 
Senhora da Aparecida e da Secre-
taria de Cultura.  Os três primei-
ros colocados do festival recebem 
prêmios em dinheiro: R$ 800 (1º 
lugar), R$ 400 (2º lugar), R$ 300 
(3º lugar).

Outras informações sobre o 
festival podem ser obtidas no edi-
tal que está disponível na página 
do Facebook da paróquia ou pe-
los telefones (14) 3264-3184 e (14) 
3263-6525. O evento acontece nos 
dias 14 e 15 de junho, a partir das 
20h, no estacionamento da Igreja 
Nossa Senhora da Aparecida, du-
rante as festividades da festa em 
louvor ao Santo Antônio.

FESTIVAL - Inscrições para o Encanta com a Padroeira seguem até o dia 3 de junho; 
na foto, Lucas Bonifácio vencedor da 1ª edição do festival

Espaço Cultural recebe terceira 
edição do projeto “Afi nando o Afeto”
Ofi cinas gratuitas 
acontecem nesta 
quarta (15) e quinta-
feira (16)

Flávia Placideli

O Espaço Cultural Cidade do 
Livro, em Lençóis Paulista, 
recebe nesta quarta-feira 

(15) e na quinta-feira (16) mais 
uma edição do projeto “Afinando 
o Afeto”, que traz para a cidade 
a oficina batizada com o mesmo 
nome, que dá sequência às ofici-
nas “Fuxicomchico” e “Música e 
meditação no escuro”, realizadas 
nos meses de março e abril. Com 
patrocínio da empresa Lwart Lu-
brificantes, por meio da Lei Roua-
net, o projeto é uma realização do 
Instituto Trovadores Urbanos.

Nesse encontro, dirigido aos 
professores da rede pública da 
cidade, será realizado um sarau 
com apresentação da cantora e 
atriz Valéria Caram, dos Trovado-

AFINANDO O AFETO - Oficinas são acompanhadas 
pelo som do grupo Trovadores Urbanos

res Urbanos. Também serão feitas 
rodas de afeto com os professores, 
estimulando cada participante a 
relembrar os melhores momentos 
de sua infância, adolescência e 
juventude. A oficina tem o objeti-
vo de ‘abrir o baú’ das memórias 
individuais positivas e trazer lem-

branças de odores, sabores, sons 
e afetos.

Com esse movimento de re-
mexer as lembranças, os profes-
sores escreverão suas memórias e 
terão momentos de intenso afeto 
ao som dos Trovadores Urbanos, 
resgatando os sentimentos através 

de música com citações de me-
lodias de datas comemorativas, 
jingles, canções de folclore, ritmos 
diversos, recheados de romantis-
mo. No final de cada oficina, os 
professores escreverão palavras 
e frases de afeto que devem ser 
publicadas no volume 1 do livro 
“Afinando o Afeto”.

SERVIÇO
Nesta quarta-feira (15) e 

na quinta-feira (16), as sessões 
acontecem às 8h e às 13h. Os 
encontros são destinados aos 
professores da rede de pública 
de ensino de Lençóis Paulista. 
Hoje (15), também está progra-
mada uma sessão às 20h, aber-
ta ao público em geral e outros 
professores da cidade. 

Para quem tiver interesse em 
participar, o evento é gratuito e as 
inscrições antecipadas devem ser 
feitas no Espaço Cultural Cidade 
do Livro, na Rua Pedro Natálio 
Lorenzetti, 286, no Centro. Ou-
tras informações podem ser obti-
das pelo telefone (14) 3263-3123.

Rotary realiza coleta 
de sangue nesta 
quinta-feira (16)
Interessados devem comparecer à 
sede do clube, das 18h ás 21h

Elton Laud

O Rotary Club de Lençóis 
Paulista realiza mais uma 
campanha de doação de 

sangue nesta quinta-feira (16). 
O objetivo da ação é contribuir 
para a reposição dos estoques 
do Hemonúcleo do Hospital 
Amaral Carvalho, de Jaú, que 
atende milhares de pacientes 
da região e de outras partes do 
estado de São Paulo e do Brasil. 
A coleta será realizada na sede 
do clube de serviços, das 18h 
às 21h.

Para doar é preciso estar em 
boas condições de saúde, pesar 
mais de 50 quilos e ter entre 18 
e 65 anos. Também é recomen-
dado não estar em jejum (evi-
tar alimentação gordurosa nas 
quatro horas que antecedem a 
doação) e ter dormido pelo me-

nos seis horas na noite anterior 
à doação.

São impedidos de doar pes-
soas que contraíram hepatite 
após os 11 anos de idade; porta-
dores de malária; Aids, Doença 
de Chagas, doenças associadas 
aos vírus HTLV I e II; ou que 
façam uso de drogas injetáveis. 
Também existem impedimen-
tos temporários para alguns ca-
sos específicos. As orientações 
podem ser obtidas diretamente 
no local.

Os doadores devem apre-
sentar documento original re-
cente que permita sua identi-
ficação (RG, CNH, Carteira de 
Trabalho, etc.). Outras dúvidas 
podem ser esclarecidas antes 
da doação. O Rotary Club fica 
na Avenida Padre Salústio Ro-
drigues Machado, 809, no Jar-
dim Ubirama.

Campanha do Agasalho recebe doações até 10 de junho
Entrega das peças às famílias carentes será feita entre os dias 11 e 14 do mesmo mês

Da Redação

A arrecadação de roupas e 
cobertores em boas condi-
ções a serem repassadas às 

pessoas ou famílias em situação de 
vulnerabilidade social já está acon-
tecendo na cidade desde o dia 9 de 
maio, quando foi lançada a Cam-
panha do Agasalho de 2019 pela 
vice-prefeita e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade de Lençóis 
Paulista, Cíntia Duarte, e pelo se-
cretário de Assistência Social, Ney 
Góes. As doações podem ser feitas 
até o dia 10 de junho.

A distribuição das peças será 

feita nos dias 11, 12 e 13 do mesmo 
mês, no Lions Club, e no dia 14, no 
salão da Igreja do Senhor Bom Je-
sus, em Alfredo Guedes. O Centro 
de Referência de Assistência Social 
(CRAS) de Lençóis Paulista já faz 
acompanhamento da maioria das 
pessoas e famílias que serão bene-
ficiadas pela campanha. No ano 
passado foram distribuídas 18.345 
peças (roupas, cobertores e calça-
dos) para 581 famílias.

“Agradecemos aqueles que se 
anteciparam à campanha e espe-
ramos que neste ano consigamos 
superar os números da campanha 
passada, que foi fantástica. Se al-

CONFIRA OS PONTOS DE ARRECADAÇÃO DA 
CAMPANHA DO AGASALHO 2019:

Prefeitura Municipal
Câmara Municipal
Acilpa
Lions Clube
Maçonaria
Rotary Club
Rotary Club Cidade do Livro
Coopercon
Support Informática
Grupo Frigol
Senai
Clube Esportivo Marimbondo
Etec
Duratex
LP Net
Grupo Lwart
Adria
Lutepel
Toledo Imóveis
Igreja Presbiteriana Renovada

Supermercados Azulão
Santa Catarina
Jaú Serve
Mimolé Noivas
Colégio São José
Colégio Portinari
Cooperelp
Novo Mundo Educação Infantil
Cintia Fotografi as
Pão e Opção
Centro Municipal de Formação 
Profi ssional
Biblioteca Municipal “Orígenes 
Lessa”
Casa da Cultura
Assistência Social
SAAE
Good Form Academia
Centro de Convivência da 
Melhor Idade

guém quiser uma caixa de arreca-
dação em seu estabelecimento, é 
só fazer contato com a Secretaria 
de Assistência Social, pelo telefone 
(14) 3263-1482”, comenta a vice-
-prefeita Cíntia Duarte, que diz que 

antes mesmo do início oficial da 
campanha, o Fundo Social de So-
lidariedade já havia recebido uma 
doação de 1,8 mil peças, arrecada-
das pelos alunos do curso de admi-
nistração da Etec Cidade do Livro.

SUCESSO - No 
ano passado foram 
distribuídas 18.345 
peças, entre 
roupas, cobertores 
e calçados
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Opinião
PARA PENSAR
 “Não te esqueças que os 

estranhos são amigos que ainda 
não conheces.”

Abraham Lincoln

FRASE
 “Gosto da política, mas vejo que a advocacia também tem sua missão na sociedade. 

Nossa vida é feita de escolhas e tem um certo momento em que a gente tem que 
decidir por qual caminho seguir. É esse o caminho que escolhi trilhar a partir de agora.”
Ailton Tipó Laurindo, sobre renúncia ao cargo de vereador na Câmara Municipal de Lençóis Paulista 
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Mudança no secretariado

O prefeito Anderson Prado de Lima 
(PSB) promove nesta quarta-feira 
(15) uma importante transforma-

ção em seu secretariado, com a nomea-
ção de uma titular para a pasta de Con-
vênios e Captação de Recursos. Criada 
no início do ano passado, a Secretaria 
tem como principal objetivo ‘driblar’ a 

burocracia instaurada nas relações 
governamentais e viabilizar maior 
capitação de recursos para o mu-
nicípio, mas o trabalho também 
envolve o gerenciamento das 
parcerias estabelecidas pela ad-
ministração com as entidades do 
terceiro setor.

Como se sabe, com a limitação 
fi nanceira imposta às Prefeitura 
Municipais pela queda nas arreca-
dações, os investimentos a partir 
de recursos próprios são cada vez 

mais escassos. Por isso, se faz ne-

cessária a existência de uma equipe que 
atue diretamente para viabilizar e facili-
tar a formalização de convênios com os 
governos Estadual e Federal. Exemplos 
de outras cidades que já adotaram a 
ideia teriam servido como modelo para 
o prefeito Prado, que espera obter bons 
resultados a médio prazo.

A escolhida para o cargo foi Ana 
Paula Balsi Góes, servidora com expe-
riência na atividade, vista pelo chefe do 
Executivo como a melhor opção para a 
pasta. Para assumir o novo posto, ela 
foi exonerada da função gratifi cada de 
Coordenadora de Controle e Acompa-
nhamento de Convênio, atividade que 
vinha desempenhando nos últimos 
anos, subordinada à Secretaria de Fi-
nanças. Ela assume o cargo no lugar de 
Júlio Antônio Gonçalves, que acumulava 
a função com a de secretário de Plane-
jamento e Urbanismo.
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O Jornal O ECO traz nesta edi-
ção a matéria que fala da renúncia 
do advogado Ailton Tipó Laurindo 
ao cargo de vereador na Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista. O 
pedido foi apresentado no fi nal 
da sessão da última segunda-feira 
(13). Depois de três décadas de 
vida pública, em meio ao exer-
cício de seu sétimo mandato, o 
lençoense fi liado ao PHS (Partido 
Humanista da Solidariedade) sur-
preendeu a todos os presentes ao 
anunciar a decisão de se afastar 
do Legislativo para se dedicar in-
tegralmente à advocacia.

TRAJETÓRIA
Ailton Tipó Laurindo foi eleito 

pela primeira vez para o cargo de 
vereador em 1988, exercendo seu 
mandato inaugural de 1989 a 1992. 
Em seus 30 anos de vida pública, o 
advogado participou de outras seis 
legislaturas, 1993/1996, 1997/2000, 
2001/2004, 2005/2008, 2013/2016 
e 2017 até agora. Entre 2009 e 2012 
fi cou de fora da Casa de Leis por 
ter concorrido ao cargo de prefei-
to em 2008, quando foi derrotado 
pela ex-prefeita Bel Lorenzetti.

DO LEGISLATIVO
Em sua trajetória política Tipó 

também acumula duas tentativas 
de conquistar uma cadeira na As-
sembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp). Em 2006, em 
sua primeira candidatura a depu-
tado estadual, concorreu pelo PV 
(Partido Verde) e registrou 24.084 
votos. No ano passado, quando se 
transferiu do MDB para o PHS para 
ter mais chances de sucesso, obte-
ve nas urnas 26.921 votos, sendo 
15.339 deles em Lençóis Paulista.

BURBURINHO
Após a notícia começar a circu-

lar nas redes sociais, ainda na noi-
te da segunda-feira (13), dezenas 
de comentários relacionados ao 
assunto ganharam destaque em 
grupos formados por pessoas da 
cidade, sobretudo no Facebook e 
WhatsApp. Simpatizantes de Tipó 
lamentaram a decisão e deseja-
ram sorte na nova - nem tão nova 
assim - empreitada. Opositores 
políticos se manifestaram em tom 
de ironia. Chamou a atenção o 
posicionamento de alguns nomes 
que devem pleitear um cargo ele-
tivo nas eleições do ano que vem.

BLA, BLA, BLA
Aliás, o que mais tem sido no-

tado nos últimos meses é o sur-

gimento - ou ressurgimento - de 
possíveis aspirantes aos cargos 
públicos que serão colocados em 
disputa daqui a menos de um ano 
e meio. Caras novas, outras nem 
tão novas assim, além das fi guri-
nhas carimbadas de sempre têm 
feito de tudo para dar as caras. 
Seguindo a máxima que diz que 
“quem não é visto não é lem-
brado”, muitos têm extrapolado, 
perdendo preciosa oportunidade 
de fi car em silêncio. No ímpeto 
desenfreado de conquistar apoio, 
muitos estão, na verdade, fazendo 
campanha contra si mesmos.

POIS É, POIS É, POIS É
Não é novidade que, em todos 

os anos, o número de pessoas 
sem preparo algum para concor-
rer a cargos públicos é absoluta-
mente superior ao de pessoas que 
realmente têm algo de produtivo 
a oferecer. O que assusta é o his-
tórico recente, das eleições majo-
ritárias de 2018, que provou que 
o eleitorado ainda não aprendeu 
a votar. Não causará espanto ne-
nhum se em outubro do próximo 
ano tivermos eleito algum desses 
ilustres aventureiros. O negócio é 
torcer para que as coisas não ca-
minhem de mal a pior. De desastre 
já nos basta o da esfera federal.

RECAPITULANDO
Voltando ao assunto inicial, 

com a renúncia de Ailton Tipó 
Laurindo, quem volta à Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista para 
cumprir os próximos 20 meses de 
mandato é Damião Augusto Xa-
vier de Oliveira, o professor Guto 
(MDB), que deve assumir defi ni-
tivamente na sessão da próxima 
segunda-feira (20). Guto já havia 
ocupado o cargo em 2018, quando 
assumiu por pouco menos de dois 
meses, durante uma licença soli-
citada por Tipó, então candidato a 
deputado estadual.

BEM RELACIONADO
Professor Guto, de 44 anos, 

que leciona a disciplina de química 
em escolas públicas e particulares 
de Lençóis Paulista, foi o 17º can-
didato mais votado nas eleições 
de 2016, obtendo 546 votos nas 
urnas. Nascido em Lençóis Paulis-
ta, ele residiu na vizinha cidade de 
Macatuba por cerca de 30 anos, 
mas retornou para a Terra Natal há 
15 anos. Em sua curta passagem 
pela Casa de Leis, no ano passado, 
conquistou a simpatia dos demais 
vereadores, o que deve se manter 
em sua chegada defi nitiva.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal
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Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular da USP, 

consultor político e de comunicação

A constatação se escancara a todo o 
momento: o Brasil padece da sín-
drome do touro. Em vez de pensar 

com a cabeça e arremeter com o coração, 
faz exatamente o contrário. Querem ver? 
O presidente Bolsonaro ouve os impro-
périos contra militares em mais um vídeo 
de Olavo de Carvalho, insere-o em sua 
rede social, retira-o depois de 20 horas de 
exposição. Solta uma nota repudiando o 
libelo acusatório, mas exaltando a fi gura 
do guru dos Bolsonaros. O fi lho Carlos, 
pondo mais pólvora na fogueira, acaba 
compartilhando o vídeo com seus segui-
dores. Síndrome do touro.

O governo, trôpego e à procura de um 
rumo, embala uma proposta para refor-
mar a Previdência, encaminhando-a sem 
discussão prévia à Câmara dos Deputados. 
Por fragilidade de sua articulação política, 
o pacote ganha intensa discussão em uma 
comissão que deveria analisar apenas a 
questão da admissibilidade, não o mérito: 
é constitucional ou não? Os deputados de 
oposição procuram obstruir a sessão de 
aprovação na CCJ. A tensão entre Executi-
vo e Legislativo se mostra por inteiro, sob a 
dúvida: quem efetivamente vai comandar 
os próximos passos na Comissão Especial 
e no Plenário? Síndrome do Touro.

O STF, criado em 1890 com a respon-
sabilidade de ser a instância máxima de 
um dos três Poderes recém-instituídos 
pela República, entra em parafuso com a 
decisão tempestuosa de seu presidente, 
ministro Dias Toffoli, de censurar a revis-
ta Crusoé e um site por veicularem uma 
reportagem intitulada “o amigo do amigo 
de meu pai”. Nossa mais alta Corte padece 
uma das maiores crises de credibilidade 
de sua história. Alguns de seus ministros 
são alvo constante de intenso bombar-
deio midiático. Síndrome do Touro.

As relações entre os três Poderes 
da República atravessam um momento 
crítico. De um lado, o Legislativo, com o 
intuito de criar um escudo em defesa de 
prerrogativas, sentindo-se acuado pela 
Corte, põe em sua agenda a tentativa de 
criar uma CPI da Toga, instrumento com o 
qual tenta pressionar os membros do Su-
premo. Em outra frente, um alto ministro 

acusa o Ministério Público de “hiperativis-
mo”, com “procuradores usando métodos 
questionáveis em sua estratégia de per-
suasão para transformar investigados em 
delatores”. Sobram termos como “genta-
lha, cretinos, incivilizados”. Procuradores 
mais destemidos partem para cima de 
magistrados. Um deles sofre processo ad-
ministrativo disciplinar aberto pelo Con-
selho Nacional do MP. Síndrome do Touro.

Difamação, injúria e calúnias, sob gi-
gantesca coleção de adjetivos espetacu-
losos e acusações recíprocas, infl amam 
grupamentos que tomam posição na are-
na de lutas em que se transformaram as 
redes sociais. Os partidários do bolsona-
rismo digladiam com os fanáticos do lu-
lismo, sobrando fl echadas para quem se 
dispõe a inserir na lateral um comentário 
ou mesmo um esclarecimento. O clima 
de campanha não amainou. Cicatrizes do 
embate eleitoral permanecem abertas. A 
fogueira recebe cargas de lenha a todo 
instante, agigantando o apartheid social 
que cria um fosso entre núcleos sociais. 
Síndrome do Touro.

A esfera artística, cujos integrantes em 
sua larga maioria perfi lam-se à esquerda, 
ressente-se da política do novo governo 
de rebaixar para R$ 1 milhão o teto de pa-
trocínios culturais. A Lei Rouanet estava na 
mira do novo governante desde a campa-
nha, sendo previsível mudança substanti-
va de seu escopo. A decisão amplia o fosso 
que separa artistas de todos os naipes da 
administração bolsonariana, fechando cir-
cuitos de interlocução e articulação. Por 
falta de diálogo, a classe artística deverá 
tocar alto suas trombetas, com forte poder 
de irradiação. Síndrome do Touro.

Os parlamentares ainda não se de-
ram conta da imprescindibilidade das re-
formas – previdenciária, tributária, pacto 
federativo – para fazer avançar o país. 
Sem elas, não haverá amanhã radioso. 
Um país de grandes riquezas ameaça se 
transformar em um território de carências 
que se multiplicarão a cada dia. O Con-
gresso mais parece uma Torre de Babel. 
Onde muito se fala e pouco se ouve. E o 
que se ouve nem sempre é a mensagem 
mais adequada.

Que se proclame para cima e para os 
lados: o momento sugere que se pense 
com a cabeça e arremeta com o coração. 
E não como faz o touro.



Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 65,50.
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Polícia

ROUBO

CAPTURADO
Na tarde da segunda-feira (13), uma equipe da 5ª Cia da Polícia Militar cumpriu mais um 
mandado de prisão em Lençóis Paulista. E.S.J., de 44 anos, foi detido próximo ao Terminal 
Rodoviário, no Jardim Nações, e apresentado ao plantão policial, onde a autoridade 
determinou o cumprimento de prisão por embriaguez ao volante, tipifi cada pelo Artigo 
306 do Código de Trânsito Brasileiro, deixando-o preso, à disposição da Justiça.

Centro Municipal de 
Formação Profi ssional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Priscila Orsi Moretto Boarato, Diretora Executiva do Centro Municipal de 
Formação Profi ssional, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) 
aprovado(s) no Concurso Público abaixo identifi cado para o preenchimento de 01 
(uma) vaga, no Centro Municipal de Formação Profi ssional 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: 01/2018
Cargo: Agente de Serviços Gerais
Local: Centro Municipal de Formação Profi ssional – CMFP, sita Avenida 
Lázaro Brígido Dutra, 101, Itamaraty, Lençóis Paulista – SP.
Data: 16 de maio de 2019
Horário: 10h00

01 – Abner Correa Rosa
02 – Thiago Bolonha Mazzini

Lençóis Paulista, 15 de maio de 2019

PRISCILA ORSI MORETTO BOARATO
Diretora do Centro Municipal de Formação Profi ssional 

Prefeito Ideval Paccola

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 79,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Maio de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 91,15.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 79,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 79,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 204,55.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 79,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 47,95.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

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 identificado para o preenchimento de 1 
(uma) vaga em caráter efetivo, 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 de Concurso n.º: 03/2017
Cargo: Agente de Cemitério
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 17 de maio de 2019
Horário: 10h00

01 – Maira Hendi de Moraes Barbosa

Lençóis Paulista, 14 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: 15 de maio de 2019
Horário: 16H00

01 – Marcel Candido
02 - Carolina Casali Moretto

Lençóis Paulista, 14 de maio de 2.019.

SILVIO PACCOLA JUNIOR
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Aviso de Licitação – Pregão nº 078/2019 – Processo nº 120/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de diversos tipos de tintas. 
Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 27 
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, 14 de maio de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – 
Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 079/2019 – Processo nº 121/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de diversos tipos de ferros para 
serralheria. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão 
de lances: 29 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, 14 de maio de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2019

ANDERSON PRADO DE LIMA, Prefeito Municipal 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, ratifica 
a contratação do ECAD - Escritório Central Arrec. Distr. Matriz., 
inscrita no CNPJ/MF sob n.º 00.474.973/0001-62, para o pagamento 
dos direitos autorais a execução das músicas dos shows com portões 
abertos ao público, com entrada franca durante a 42ª Facilpa, no valor 
de R$ 50.265,00 (cinquenta mil, duzentos e sessenta e cinco mil reais), 
cuja despesa correrá através da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 009/2019, Processo nº 119/2019, 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, 13 de maio de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 – 
PROCESSO 07/2019

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e 
emissão de con-tas de água e esgoto – Tipo: Menor Preço – Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 28 de maio de 2019 às 9:30 horas. O Edital 
encontra-se disponível no site www.saaelp.sp.gov.br Informações: Rua XV 
de novembro nº 1.111, Lençóis Paulista, Fone (14) 3269-7700. Lençóis 
Paulista, 15 de maio de 2019. Evandro Alberto Dalbem – Diretor.

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 – 
PROCESSO 08/19

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
caldeiraria com o objetivo de realocação de bombas da ETA – Recebimento 
dos envelopes: 31 de maio de 2019 até as 09:30 horas. O Edital encontra-se 
disponível no site www.saaelp.sp.gov.br Informações: Rua XV de novembro 
nº 1.111, Lençóis Paulista, Fone (14) 3269-7700. Lençóis Paulista, 15 de 
maio de 2019. Evandro Alberto Dalbem – Diretor.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 027/2018; DATA DE ASSINAT.: 
10/05/2019; CONTRATADA: Irmandade Santa Casa de Misericórdia 
de Birigui; ENDEREÇO: Rua: Sete de Setembro, nº 600, Bairro Centro, 
município de Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 45.383.106/0008-26: OBJETO: 
Prorrogação da vigência do contrato (10 meses); VIGÊNCIA: 10 maio 
de 2019 a 13 de março de 2020; MODALIDADE: Chamamento Público 
nº 002/2017; FUNDAMENTO: art. 57, inciso II, Lei n.º 8.666/93, DATA 
PUBLIC: 15/05/2019.

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:

Decreto Executivo 263 de 8.05.2019………Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 33.800,00.
Decreto Executivo 264 de 8.05.2019……....Dispõe sobre a substituição 
de membro da Comissão Especial de Análise e Concessão de Licença para 
Atividades Ambulantes e Eventuais – CEACLAE.
Decreto Executivo 265 de 10.05.2019……..Declara luto ofi cial pelo 
falecimento de Gumercindo Ticianelli. 
Decreto Executivo 266 de 10.05.2019……..Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 9.975,00. 
Decreto Executivo 268 de 14.05.2019………..Exonera Júlio Antônio 
Gonçalves do cargo de provimento em comissão de Secretário de Convênios 
e Captação de Recursos.
Decreto Executivo 269 de 14.05.2019……..Exonera Ana Paula Balsi Goes 
da função gratifi cada de Coordenador de Controle e Acompanhamento de 
Convênios e a designa para o cargo de provimento em comissão de Secretário 
de Convênios e Captação de Recursos. 
Portaria 498 de 13.05.2019…………Declara vago o cargo de Professor de 
Ensino Fundamental I por motivo da aposentadoria de Aparecida de Fátima 
Corrêa Cardim.
Portaria 499 de 13.05.2019………….Autoriza a empresa Rotorfl y Táxi 
Aéreo e Serviços Aéreos Especializados Ltda a utilizar a quadra poliesportiva 
localizada ao lado do Estádio Distrital Arlindo José Veloso Filho.
Portaria 500 de 14.05.2019………….Concede afastamento sem vencimentos 
a Rosângela Aparecida Augusto Nunes, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 501 de 14.05.2019………….Nomeia Fernanda Aparecida Ferreira 
para o cargo de Monitor de Creche.
Portaria 502 de 14.05.2019………….Nomeia Maria do Socorro da Silva 
Almeida para o cargo de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 503 de 14.05.2019………….Concede licença gestante a Márcia 
Aparecida Teodoro de Oliveira, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 504 de 14.05.2019………….Afasta, para tratamento de saúde, 
Mariana Casali Moretto, Supervisor de Saúde Comunitário.
Portaria 505 de 14.05.2019………….Afasta, para tratamento de saúde, 
Cilene Cristina de Lima, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 506 de 14.05.2019………….Afasta, para tratamento de saúde, Sueli 
Tahara Cardoso, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 507 de 14.05.2019………….Afasta, para tratamento de saúde, 
Daniela Maria Santiago Barca, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 508 de 14.05.2019………….Afasta, para tratamento de saúde, 
Eliete de Lourdes Benetti, Professor de Educação Infantil I.
Portaria 509 de 14.05.2019………….Afasta, para tratamento de saúde, 
Marinês Cacciolari, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 510 de 14.05.2019………….Afasta, para tratamento de saúde, 
Angela Aparecida Velozo Deveza. Agente de Serviços Gerais.
Portaria 511 de 14.05.2019………….Afasta, para tratamento de saúde, 
Elisabete Aparecida Onório, Professor de Educação Infantil I.
Portaria 512 de 14.05.2019………….Afasta, para tratamento de saúde, 
Leonídia de Oliveira Angélico, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 513 de 14.05.2019………….Afasta, para tratamento de saúde, 
Raquel Bento de Oliveira, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 514 de 14.05.2019…………. Prorroga o afastamento concedido a 
Ronivaldo Rossi, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 515 de 14.05.2019………….Prorroga o afastamento concedido a 
Eliane Cristina da Silva Ferreira, Costureiro.
Portaria 516 de 14.05.2019………….Afasta, para tratamento de saúde, 
Ângela Cristina de Aguiar Porcino, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 517 de 14.05.2019………….Prorroga o afastamento concedido a 
Eliane Cristina da Cunha Pescara, Monitor de Creche.
Portaria 518 de 14.05.2019………….Prorroga o afastamento concedido a 
Rosângela Bento Vieira, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 519 de 14.05.2019………….Convalida o afastamento concedido a 
Roseli Vicenti, Professor de Educação Infantil II.
Portaria 520 de 14.05.2019………….Convalida o afastamento concedido a 
Abimael José de Souza, Pedreiro.
Portaria 521 de 14.05.2019………….Convalida o afastamento concedido a 
Marina Aparecida Ronque Stopa, Monitor Cultural.
Portaria 522 de 14.05.2019………….Arquiva processo sumário promovido 
em face de servidora pública municipal.

Lençóis Paulista, 14 de maio de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 61,50.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2019 – 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

PUBLICAÇÃO DE GABARITO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista informa aos interessados que 
encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br, o gabarito 
da prova escrita ocorrida no dia 12/05/19 referente ao cargo constante do 
presente Edital. 

Abre-se prazo recursal, conforme Edital.

Lençóis Paulista, 14 de maio de 2019.

WALDOMIRO PONSONI FILHO
Secretário de Recursos Humanos

Irmãos de 16 anos roubam 
padaria em Lençóis Paulista
Ocorrência foi registrada na tarde de sábado (11) no Jardim Ubirama

Flávia Placideli

No último sábado (11), 
uma padaria localizada 
no Jardim Ubirama, em 

Lençóis Paulista, foi roubada 
por dois irmãos menores de 
idade. O fato foi registrado em 
plena luz do dia, por volta das 
14h, pela equipe da Polícia Mi-
litar, que esteve no local após 
uma empresa que faz o moni-
toramento do estabelecimento 
informar sobre o roubo.

Segundo consta no Boletim 
de Ocorrência, uma equipe da 
Polícia Militar foi informada 
pela empresa de monitoramen-
to que havia ocorrido um rou-

bo em uma padaria localizada 
na Avenida Padre Salústio Ro-
drigues Machado, fornecendo 
as imagens de câmeras de se-
gurança que registraram a ação 
dos suspeitos.

Aos policiais, a vítima 
declarou que estava no caixa 
do estabelecimento, quando 
foi surpreendida por um in-
divíduo com uma camiseta 
no rosto, que entrou no lo-
cal e anunciou o assalto com 
uma faca na mão, obrigando 
a entrega de todo o dinheiro 
que estava no caixa, cerca de 
R$ 187.

Ao assistir as imagens, a 
equipe identificou um dos 

indivíduos, que pouco tem-
po antes havia sofrido um 
acidente de trânsito e havia 
sido socorrido e levado à UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) com ferimentos leves. 
Segundo o registro, o menor 
de idade, de 16 anos, transita-
va pela Avenida Brasil, quan-
do perdeu o controle de uma 
bicicleta e acabou atingindo 
a carroceria de um caminhão 
que estava estacionado na via.

Diante disso, a equipe se 
deslocou até a unidade de 
saúde onde fez contato com o 
suspeito, que havia sido me-
dicado e liberado pela equipe 
médica. Conduzido à Delega-

cia de Polícia e questionado 
a respeito do roubo, o jovem 
declarou que havia ficado do 
lado de fora da padaria en-
quanto seu irmão gêmeo rea-
lizava o roubo. Em diligência 
à residência dos menores, o 
outro suspeito foi abordado e 
também confessou a partici-
pação no crime.

Ambos os irmãos foram 
conduzidos à Delegacia de 
Polícia, onde foram apresen-
tados ao delegado de plantão, 
que, após tomar conhecimen-
to dos fatos, decidiu liberá-
-los aos seus genitores ao 
final da ocorrência. A faca 
utilizada no roubo não foi 
encontrada. O dinheiro foi 
apreendido e devolvido ao 
proprietário da padaria.
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PALESTRA  
Crianças e adolescentes atendidas pelos Centros de Convivência participaram na sexta-feira (10) de 
palestra educativa com o mágico Mauro Dias. A palestra foi uma das ações realizadas pela Secretaria 
de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e seus parceiros 
da Rede Socioassistencial. De forma lúdica (show de mágicas), Mauro Dias levou aos participantes 
orientações e dicas, buscando sensibilizar crianças e adolescentes sobre a violência e exploração sexual.

LEGISLATIVO

ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Maio de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 54,15.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Maio de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 54,15.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Municipal de Saúde de Borebi, nos termos da legislação vigente, 
torna público a CONVOCAÇÃO para a Audiência Pública referente ao 1º 
Quadrimestre de 2019 a realizar-se às 10:00 horas do dia 31/05/2019, no 
Auditório do Anfi teatro Municipal, localizado na Rua Doze de Outubro nº 
429 – Borebi – SP.

REGINALDO CIRILO
Diretor Municipal de Saúde de Borebi

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Setor de Finanças do Município de Borebi, nos termos da legislação 
vigente, torna público a CONVOCAÇÃO para a Audiência Pública de 
Avaliação de Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2019, a realizar-se às 
09:00 horas do dia 31/05/2019, no Auditório do Anfi teatro Municipal, 
localizado na Rua Doze de Outubro nº 429 – Borebi – SP.

IVANETE APARECIDA MORBI DO AMARAL
Diretora de Planejamento, Administração e Finanças

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.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Maio de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 54,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Maio de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 58,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Maio de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 54,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Maio de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 83,90.

COMUNICADO

A Secretaria de Saúde, atendendo ao disposto no artigo 12, da Lei 8.689/93, 
COMUNICA, às entidades civis organizadas, os Vereadores, o Conselho 
Municipal de Saúde e a população em geral, que realizará AUDIÊNCIA 
PÚBLICA, no auditório da Câmara Municipal, a partir das 18:30 horas do 
dia 27/05/2019, com o objetivo de apresentar o relatório das ações e serviços 
públicos de saúde, relativo ao 1º Quadrimestre de 2.019.

Secretaria de Saúde
Ricardo Conti Barbeiro

Secretário de Saúde

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Lençóis Paulista, Ricardo 
Conti Barbeiro convoca os Conselheiros para Reunião do Conselho, que será 
realizada na Segunda - Feira, dia 20 de Maio de 2.019.

Conselho Municipal de Saúde de Lençóis Paulista
Data: 20/05/2019 
Horário: 10:00hs
Local: Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde

Conselho Municipal de Saúde
Ricardo Conti Barbeiro
Presidente do Conselho

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 o 
seguinte ato ofi cial:

Portaria n.º 025/2019 de 15.05.2019......Designa Robson Murador para 
proceder movimentação das despesas em regime de adiantamento da conta 
Poderes Públicos – IPREM.

Lençóis Paulista, 15 de Maio de 2019.
 

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Aviso de Licitação – Pregão nº 080/2019 – Processo nº 122/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de uniforme esportivo. Tipo: 
Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 29 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, 14 de maio de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 081/2019 – Processo nº 123/2019
Objeto: Registro de preços para contratação de horas de máquinas 
e equipamentos.. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas 
e sessão de lances: 30 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, 14 
de maio de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.

Tipó deixa Câmara para se dedicar 
exclusivamente à advocacia
Exercendo seu sétimo mandato, lençoense 
renunciou ao cargo de vereador para ter 
mais tempo para profi ssão

Elton Laud

Saio seguro de minha es-
colha e com a certeza 
de dever cumprido”. É 

com essa frase que o advoga-
do Ailton Tipó Laurindo ini-
cia a entrevista concedida na 
manhã dessa terça-feira (14) à 
reportagem do Jornal O ECO. 
Após 30 anos de vida pública, 
em meio ao exercício de seu 
sétimo mandato como vere-
ador na Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista, o lenço-
ense filiado ao PHS (Partido 
Humanista da Solidariedade) 
surpreendeu a todos na noite 
da segunda-feira (13), quando 
anunciou sua renúncia ao car-
go no Legislativo local.

Acompanhado atentamente 
por familiares, amigos e demais 
pessoas que compareceram à 
Sala de Sessões Mário Trecenti, 
Tipó se disse triste pela deci-
são, mas demonstrou absoluta 
certeza ao afirmar que, diante 
da incompatibilidade entre as 
funções de vereador e advoga-
do, optou por seguir atuando 
exclusivamente no Direito Pre-
videnciário, área em que se es-
pecializou e se consolidou com 
escritórios abertos em diversas 
cidades da região.

“Fui informado sobre uma 
possível e recente mudança na 
interpretação da Lei, que co-
loca em dúvida a atividade de 
advogado em relação à ativida-
de parlamentar, no que versa 
sobre a relação entre advocacia 
e Estado. Como fiel cumpridor 
da Carta Magna e do compên-
dio das Leis que dela se origina 
e nela se sustenta, resolvi esco-
lher a advocacia”, explica Tipó, 
que se diz certo de sua escolha.

 “Depois de uma vida toda 
de dedicação à causa pública e 
ao desenvolvimento e progresso 
de nossa cidade, me sinto segu-
ro em afirmar que já dei minha 
parcela de contribuição como 
vereador. Gosto da política, 
mas vejo que a advocacia tam-
bém tem sua missão na socieda-
de. Nossa vida é feita de esco-
lhas e tem um certo momento 
em que a gente tem que decidir 
por qual caminho seguir. É esse 
o caminho que escolhi trilhar a 
partir de agora”, relata o agora 
ex-vereador.

Com toda experiência ad-
quirida ao longo dos anos, o 
lençoense não classifica a deci-
são como um adeus à política, 
mas evita falar em planos, “Me 
dediquei na plenitude em todos 
os meus mandatos. Fiz tudo o 

“

que eu podia fazer para ajudar 
Lençóis Paulista. O futuro per-
tence a Deus, não posso prever 
como vai ser. O que posso dizer 
é que a decisão foi tomada e, 
nesse momento, a minha dedi-
cação vai ser exclusivamente à 
advocacia”, ressalta Tipó.

Finalizando a entrevista, o 
advogado afirma que vai con-
tinuar acompanhando de perto 
a política local, sempre pronto 
para contribuir no que for pre-
ciso. “Saio tranquilo, porque 

meu suplente, o professor Guto 
(Damião Augusto Xavier de 
Oliveira), é uma pessoa muito 
séria, competente e respeitada 
na cidade. Também confio mui-
to no prefeito Prado (Anderson 
Prado de Lima), que é íntegro, 
dedicado e, assim como eu, 
ama Lençóis Paulista, pela qual 
tem feito um ótimo trabalho. 
Nossa cidade está em ótimas 
mãos, mas, como bom lenço-
ense, estarei sempre à disposi-
ção”, completa.

NOVOS RUMOS - Após sete mandatos, Tipó se afasta do 
Legislativo para se dedicar exclusivamente à advocacia

Prado nomeia nova secretária de Convênios
Servidora há 14 anos, Ana Paula Balsi Góes assume a pasta nesta quarta-feira (15)

Elton Laud

O prefeito Anderson Prado 
de Lima (PSB), nomeou 
nesta quarta-feira (15) a 

nova secretária responsável pela 
pasta de Convênios e Captação 
de Recursos. A servidora Ana 
Paula Balsi Góes, que atua na 
Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista há 14 anos, assume com 
a missão de gerenciar as parce-
rias estabelecidas pela adminis-
tração, desde as iniciativas de 
fomento estabelecidas com as 
entidades do terceiro setor até as 
firmadas com as outras esferas 
do Poder Público, que resultam 
na transferência de recursos aos 
cofres municipais.

Ana Paula Balsi Góes assu-
me o cargo criado no início do 
ano passado no lugar de Júlio 
Antônio Gonçalves, que acu-
mulava a função com a de se-
cretário de Planejamento e Ur-
banismo. Para assumir o novo 
posto, ela foi exonerada da fun-
ção gratificada de Coordenado-
ra de Controle e Acompanha-
mento de Convênio, atividade 
que vinha desempenhando nos 
últimos anos, subordinada à 
Secretaria de Finanças. À re-
portagem, ela se diz feliz com a 
escolha e pronta para encarar o 
novo desafio.

“Quem trabalha na admi-
nistração pública sabe que o 
cargo de secretário exige muita 

DESAFIO - Ana Paula Balsi 
Góes assume para gerenciar as 

parcerias estabelecidas pela 
administração e viabilizar a 

captação de recursos

responsabilidade. Fiquei mui-
to honrada com o convite do 
prefeito Prado e espero corres-
ponder às expectativas. Vamos 
estruturar a Secretaria e criar 
subsídios para captar mais re-
cursos, pois sabemos que o mu-
nicípio tem uma limitação de 
receita que faz com que a maio-
ria das obras e investimentos 
sejam oriundos de convênios. 
Por isso, este é um setor estraté-
gico”, pontua a nova secretária.

Para o prefeito Prado, a no-
meação deve contribuir para 
que o município avance muito 
neste sentido. “Atualmente, as 
Prefeituras Municipais estão se 
adaptando a questões técnicas e 
burocráticas no que tange aos 
convênios, que são essenciais 
à sobrevivência dos municípios 
em relação às parcerias entre 
Governo Federal, Governo Es-
tadual e Governo Municipal. 
Ana Paula Balsi Goes é atual 
coordenadora dessa área, é 
especialista na matéria, além 
disso, é servidora de carreira 
há quase 14 anos. É o melhor 
nome, com a melhor competên-
cia técnica para o cargo”, revela 
o prefeito.
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SOCIETY

Esporte
BÔNUS
O São Paulo vai lucrar cerca de €$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,2 milhões) com a 
classifi cação do Lille para a Liga dos Campeões. O clube do Morumbi tinha direito a esse dinheiro 
por um bônus acertado na venda de Thiago Mendes, transferido em 2017. Se na próxima 
temporada o volante permanecer no clube francês e atingir a meta novamente, o São Paulo vai 
lucrar mais €$ 500 mil, porém, outros times estariam interessados em contratá-lo.
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Lençóis recebe quarta 
etapa da Copa São 
Paulo de Ciclismo
Prova acontece no próximo dia 26 em circuito 
montado na região do Parque do Povo

Elton Laud

Ciclistas de todo o estado 
de São Paulo chegam 
a Lençóis Paulista no 

próximo dia 26, quando a ci-
dade sedia a quarta etapa da 
Copa São Paulo de Ciclismo, 
que neste ano já passou pelas 

cidades de Bauru (17/02), Ba-
tatais (10/03) e Brotas (14/04). 
A etapa local será realizada em 
um circuito de rua montado 
na região do Parque do Povo, 
com largada e chegada na Av. 
Lázaro Brígido Dutra, próximo 
ao Recinto de Exposições José 
Oliveira Prado (Facilpa).

Segundo a organização, a 

prova contempla 13 categorias: 
Infantojuvenil (até 14 anos), 
Juvenil Masculino (15 a 16 
anos), Júnior Masculino (17 a 
18 anos), Júnior Feminino (até 
18 anos), Elite Masculino (19 a 
29 anos - com critério técnico), 
Elite Feminino (a partir de 19 
anos), Sub-30 (19 a 29 anos), 
Sênior A (30 a 39 anos), Sê-
nior B (40 a 49 anos), Máster 
A (50 a 59 anos), Máster B (a 
partir de 60 anos), Mountain 
Bike (livre) e Iniciantes (atle-

CIRCUITO - Prova acontece na região do Parque do 
Povo; na foto, etapa realizada no ano passado

tas locais amadores).
A competição, que é pro-

movida pela GT Eventos Es-
portivos com supervisão da 
Federação Paulista de Ciclis-
mo (FPC) e apoio da Secreta-
ria de Esportes e Recreação 
do município, premiará os 
cinco primeiros colocados de 
cada categoria com troféus e 
medalhas. Nas categorias Eli-

te Masculino, Elite Feminino, 
Sênior A e Sênior B também 
serão entregues prêmios em 
dinheiro para os três melho-
res ciclistas - os valores não 
foram divulgados.

As inscrições para todas as 
categorias são gratuitas e po-
dem ser feitas no dia do even-
to, antes da largada de cada 
bateria. Outras informações 

podem ser obtidas pelo site da 
Federação Paulista de Ciclismo 
(www.fpciclismo.org.br) ou di-
retamente na Secretaria de Es-
portes e Recreação de Lençóis 
Paulista, que funciona em local 
anexo ao Ginásio Municipal de 
Esportes Antonio Lorenzetti Fi-
lho (Tonicão). O telefone para 
contato é o (14) 3264-1444.

TRÂNSITO
Com percurso de cerca de 

5 quilômetros, o circuito da 
prova contempla as avenidas 
Lázaro Brígido Dutra e Marino 
de Santis. Durante a realização 
das baterias - até por volta das 
12h - alguns pontos serão inter-
ditados: Avenida Lázaro Brígido 
Dutra (da Rua Cel. Joaquim 
Anselmo Martins até depois do 
trevo da Avenida Maracatins); 
Avenida Marino de Santis (to-
talmente) e Rua Olavo Bilac (li-
berada apenas para moradores 
da Vila da Prata).

Open Frigol de Tênis 2019 acontece em junho
Torneio deve reunir tenistas profi ssionais e amadores de diversas cidades do estado

Elton Laud

O Clube Esportivo Marim-
bondo (CEM), em Lençóis 
Paulista, realiza no mês de 

junho mais uma edição do tor-
neio Open Frigol de Tênis. As-
sim como nos anos anteriores, 
a competição deve reunir cen-
tenas de tenistas profissionais e 
amadores da região e também 
de outras cidades do estado de 
São Paulo. A premiação total é 
de R$ 10 mil em dinheiro.

O Open Frigol de Tênis 
2019 será disputado em 15 di-
ferentes categorias, sendo 10 
no masculino (até 10 anos, 11-
12 anos, 13-14 anos, Iniciante, 
A, B, C, D, acima de 50 anos 
e acima de 60 anos), quatro no 
feminino (Iniciante, A, B e C), 
além da categoria Especial, que 
reúne os atletas de elite, com 
premiação de R$ 2 mil para o 
campeão e de R$ 1 mil para o 
segundo colocado.

Na categoria Especial, a 

taxa de inscrição para não só-
cios do CEM é de R$ 90; já nas 
demais categorias o valor é R$ 
70. Sócios do clube pagam R$ 
60 e R$ 40, respectivamente. Os 
interessados em participar do 
torneio devem se cadastrar pelo 
site www.clubemarimbondo.
com.br/openfrigol. A inscrição 
só será efetivada mediante a 
confirmação do pagamento.

Os torneios serão realizados 
em três finais de semana do 
mês de junho. Entre os dias 7 

e 9, serão disputadas as catego-
rias A, C e até 10 anos, no mas-
culino; e B, no feminino. Entre 
os dias 14 e 16 jogam os inscri-
tos nas categorias B e Iniciante, 
no masculino; e A e Iniciante, 
no feminino. Já entre os dias 21 
e 23, ocorrem as disputas das 
categorias acima de 50 anos, 
acima de 60 anos, D, 11-12 
anos e 13-14 anos, no mascu-
lino; C, no feminino; além da 
categoria Especial.

Para obter outras informa-

EM QUADRA - Atletas profissionais e amadores 
disputam open Frigol de Tênis 2019

ções e esclarecer dúvidas sobre 
as inscrições, regulamento ou 
demais questões relacionadas 
ao Open Frigol de Tênis 2019, 
basta acessar o site mencionado 
acima ou entrar em contato di-

retamente com o departamento 
de esportes do Clube Marim-
bondo. O telefone para conta-
to é o (14) 3269-3400. O CEM 
fica na Avenida Brasil, 1039, no 
Centro de Lençóis Paulista.

Asa Branca e Estrela Várzea garantem vaga na fi nal
Equipes levaram a 
melhor sobre Jardim 
América e Real 
Madruga

Elton Laud

Estão definidos os dois fina-
listas da 11ª Copa Lençóis 
de Futebol Society. Asa 

Branca e Estrela Várzea levaram a 
melhor sobre seus respectivos ad-
versários, Jardim América e Real 

Madruga, e se credenciaram para 
a disputa do título. Os confrontos 
das semifinais foram disputados 
na tarde do último sábado (11), 
no campo da Praça Jácomo Lan-
gona, no Jardim América.

Na partida que abriu a ro-
dada, às 15h, o Asa Branca 
mostrou superioridade e não 
teve dificuldade para derrotar a 
representação do Jardim Améri-
ca, vencendo por 5 a 1, com gols 
marcados por Marcos Santos (2), 
João Gorgonio, Fernando Mora-
es e Armando Carlos da Silva - 

João Vitor Bageston descontou.
No outro jogo, às 16h, o Es-

trela Várzea teve mais trabalho, 
mas conquistou a classificação 
superando o combinado do 
Real Madruga pelo placar de 
4 a 3, com gols anotados por 
Thiago Silva (2), Rafael Ferreira 
e Rafael Teixeira - Evandro Zun-
tini, Rodrigo Berto e Carlos do 
Carmo descontaram.

As equipes voltam a campo 
na tarde deste sábado (18). Às 
15h, Jardim América e Real 
Madruga disputam o terceiro 

lugar. Às 16h, Asa Branca e Es-
trela Várzea brigam pelo título 
da competição promovida pela 
Secretaria de Esportes e Recre-
ação de Lençóis Paulista com 
apoio da associação de morado-
res do Jardim América.

Após as partidas decisivas, 
a organização realiza a ceri-
mônia de premiação, com a 
entrega dos troféus e medalhas 
para os três primeiros coloca-
dos. Também serão premiados 
o melhor goleiro e o artilheiro 
do campeonato.

HORA DA DECISÃO - Asa Branca (camisa clara) e Estrela 
Várzea brigam pelo troféu no Jardim América

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Maio de 2019. Na página A6. Valor da publicação R$ 286,80.

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - 
Nº. 001/2019

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 
REALIZADA DIA 12/05/2019

A Comissão Examinadora, TORNA PÚBLICO, aos candidatos inscritos 
no Processo Seletivo para Contratação Temporária – Edital 01/2019, da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, o que segue:

1 – Resultado preliminar da prova escrita de múltipla escolha conforme 
especifi cado no EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – Nº 01/2019 dos Cargos / Áreas:
- Técnico em Segurança do Trabalho

2 – A lista dos candidatos em ordem alfabética, consta do ANEXO I.

3 – Faz publicar o presente resultado, para conhecimento dos interessados.

4 – Prazo para recursos: 16 e 17 de maio de 2019.

Lençóis Paulista, 14 de maio de 2019.

WALDOMIRO PONSONI FILHO
Secretário de Recursos Humanos

ANEXO I
RESULTADO PRELIMINAR - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

INSCRIÇÃO NOME CARGO PONTUAÇÃO

44.142 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 24,0
44.153 AUDREY AMANDA RAMOS DA SILVA TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 18,0
44.156 FRANCINE SIMÕES DE MORAES TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 15,0
44.132 GISELE CRISTINA BERNARDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 15,0
44.143 LUCIANA ALVES SARRO E SOUZA TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 16,0
44.134 NORTHON FELIPE GIACOMINI TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 20,0
44.128 PAULO BARBOSA JUNIOR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 22,0
44.154 RICARDO LUIZ DA SILVA TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 19,0
44.163 ROBERTO PERES NAVARRO DE FREITAS TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 22,0
44.131 ROQUE QUADRADO FILHO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 18,0
44.162 SARA BATISTA DE PAULA TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 17,0
44.145 SORAIA SILVA MARCOMINI TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 21,0
44.140 THIAGO DE CASTRO OLIVEIRA TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 15,0
44.149 VAGNER LEANDRO FLAUZINO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 22,0



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUARTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2019 • A7

FO
TO

S:
 D

IV
UL

GA
ÇÃ

O

Saúde

ALERTA

CAMPANHA

NOVIDADE

MAIS MÉDICOS 
Mais de 6 milhões de pessoas que vivem nas áreas mais vulneráveis do Brasil terão a 
assistência na Atenção Primária reforçada nesta nova etapa do Programa Mais Médicos. O 
novo edital abre oportunidade para aproximadamente 790 municípios com altos índices de 
vulnerabilidade renovarem participação. Serão oferecidas cerca de 2 mil vagas. Os médicos 
devem começar a atuar na Atenção Primária desses municípios a partir de junho.

Doenças cardiovasculares matam 
34 pessoas por hora no Brasil
Principal fator de risco, hipertensão arterial afeta pelo menos um a cada quatro adultos no país

Da Redação

Trinta e quatro mortes por 
hora, 829 por dia e mais 
de 302 mil no ano de 

2017. Esse é o retrato das doen-
ças cardiovasculares no Brasil 
(infarto, AVC e outras enfermi-
dades), que têm como principal 
fator de risco a hipertensão ar-
terial. A ‘pressão alta’, como é 
popularmente conhecida, afeta 
pelo menos um a cada quatro 
adultos no país. Os dados pre-
liminares são do Sistema de 
Informações de Mortalidade 
(SIM), do Ministério da Saúde, 
que reforça o alerta para os cui-
dados com a saúde a partir de 
hábitos alimentares saudáveis.

O consumo excessivo de 
sódio, principal componente 
do sal, aumenta o risco de hi-

pertensão e doenças do cora-
ção. A Pesquisa de Orçamentos 
Familiares 2008-2009 do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística) aponta que dois 
terços do consumo de sal pela 
população brasileira vêm do sal 
adicionado direto no prato. De 
acordo com o mesmo levanta-
mento, o brasileiro consome, 
em média, 12 gramas de sal por 
dia, mais do que o dobro dos 
cinco gramas recomendados 
pela OMS (Organização Mun-
dial de Saúde).

Embora 90% dos homens e 
70% das mulheres consumam 
mais sal do que o máximo re-
comendado, de acordo com 
dados da pesquisa Vigitel 2017 
(inquérito telefônico realizado 
com maiores de 18 anos nas 
capitais brasileiras), 85,1% dos 

brasileiros adultos consideram 
seus hábitos adequados, o que 
reforça o alerta sobre o uso 
excessivo do sal e a percepção 
desse consumo.

Segundo Michele Lessa, 
responsável pela Coordenação-
-Geral de Alimentação e Nu-
trição do Ministério da Saúde 
(CGAN), graças a acordos cele-
brados pelo Ministério da Saú-
de, 17 mil toneladas de sódio 
foram retiradas de alimentos 
que seriam consumidos pela 
população desde 2011, mas 
ainda assim é preciso reduzir 
a quantidade nas preparações 
culinárias. “É fundamental que 
as pessoas se acostumem com 
menores quantidades de sal. Os 
hipertensos que usam medica-
mentos, em geral, não reduzem 
o sal e isso também é preocu-

pante”, pontua a coordenadora.

PREVENÇÃO 
Além de múltiplas estra-

tégias nos serviços de saúde 
e metas de redução de sódio 
com a indústria, o Ministério 
da Saúde recomenda, para a 
prevenção da hipertensão, a 
adoção de um estilo de vida 
saudável desde a infância até a 
terceira idade, com alimentação 
balanceada e prática de exercí-
cios físicos, além da realização 
de exames de saúde rotineiros 
pelo menos uma vez no ano.

TRATAMENTO
O Sistema Único de Saúde 

(SUS) oferece gratuitamente 
medicamentos nas Unidades 
Básicas de Saúde e pelas uni-
dades farmacêuticas creden-

ciadas ao programa Farmá-
cia Popular. Para retirar os 
remédios, basta apresentar 
um documento de identida-
de com foto, CPF e receita 
médica dentro do prazo de 

validade, que são 120 dias. A 
receita pode ser emitida tanto 
por um profissional do SUS 
quanto por um médico que 
atende em hospitais ou clíni-
cas privadas.

PRESSÃO ALTA - Segundo estudo, hipertensão afeta pelo 
menos um a cada quatro adultos no Brasil

Secretaria de Saúde 
intensifi ca vacinação 
contra a gripe

Unimed lança novo canal de comunicação

Equipes fazem plantão em supermercados 
da cidade neste sábado (18)

Benefi ciários dos planos de saúde agora 
podem receber orientações médicas e 
informações diretamente pelo telefone

Da Redação

Devido à baixa cobertura 
vacinal contra a gripe, 
com os números longe 

da meta de 90% de imunização 
estipulada pelo Ministério da 
Saúde, a Secretaria de Saúde de 
Lençóis Paulista está buscando 
meios para que o máximo pos-
sível de pessoas que compõem 
os grupos prioritários possa se 
vacinar, sobretudo crianças e 
pessoas com comorbidades.

Por isso, no próximo sá-

bado (18), equipes estarão a 
postos para vacinar pessoas 
interessadas em três pontos da 
cidade. Os lençoenses poderão 
receber a vacina sem que isso 
atrapalhe as compras progra-
madas em supermercados. Os 
agentes da saúde estarão na 
loja do Supermercado Santa 
Catarina (Núcleo Habitacio-
nal Luiz Zillo), Supermercado 
Azulão (Cecap) e Supermerca-
dos Jaú Serve (loja 2, Asilo). 
Nesses três supermercados a 
vacina estará à disposição dos 

Da Redação

Está em operação desde o 
início deste mês o MedLi-
ne, novo serviço oferecido 

pela Unimed nas cidades de 
Lençóis Paulista, Macatuba, 
Areiópolis e Borebi. Por meio 
do telefone 0800 772 3772, os 
beneficiários dos planos de saú-
de agora podem receber orien-
tações médicas, informações 
sobre exames e cuidados com 
a saúde, entre outras coisas, 
como se tivessem um médico 
à disposição 24 horas por dia, 
sete dias por semana.

“Trabalhamos para que o 
beneficiário e sua família te-
nham cada vez mais serviços 
de excelência em saúde su-

plementar. Por isso, estamos 
constantemente buscando 
inovações para oferecer. Este 
é um serviço que já existe há 
dois anos, mas passou por 
uma reformulação no início 
do mês, agregando novos va-
lores ao nosso atendimento”, 
destaca o médico Francisco 
Antonio Grillo, presidente da 
Unimed Lençóis Paulista.

O MedLine coloca em 
prática os mais modernos 
conceitos da Telemedicina, 
reconhecidos pela classe mé-
dica no Brasil e no mundo 
com procedimentos validados 
pelo ATA (American Teleme-
dicine Association). O sistema 
opera em conformidade com 
as Resoluções do CFM (Con-

ABAIXO DA META - De acordo com último levantamento, índice de 
cobertura ainda está abaixo dos 50% em Lençóis Paulista

MEDLINE - Atendendo pelo número 0800 772 3772, serviço 
funciona 24 horas por dia, sete dias por semana

interessados das 9h às 17h.
De acordo com informa-

ções do Grupo de Vigilância 
Epidemiológica, da Secreta-
ria de Saúde, até o dia 8 de 
maio, 12.107 pessoas foram 
vacinadas, o que represen-

ta 48,54% do público-alvo 
da campanha, composto por 
24.944 pessoas dos grupos 
prioritários. A Secretaria de 
Saúde lembra que a vacina-
ção em nível nacional só se 
encerrará no dia 31 de maio.

selho Federal de Medicina). 
Segundo Dr. Grillo, com essa 
diretriz, a cooperativa médica 

busca evoluir e avançar na 
qualidade dos serviços ofere-
cidos aos seus beneficiários.
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Sociedade

Angélica e Adriano, 
no Baile das Mães do CEM

Othon e Cláudia, 
no Baile das Mães do CEM 

Fernanda e Rodrigo, 
no Baile das Mães do CEM

Valdir e Angela, 
no Baile das Mães do CEM

Eder e Joyce, 
no Baile das Mães do CEM 

Simone e Marcelo, 
no Baile das Mães do CEM 

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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No último sábado (11), o Clube Esportivo Marimbondo (CEM), em Lençóis 
Paulista, realizou mais um tradicional Baile das Mães. Confi ra alguns 

registros da equipe da Cíntia Fotografi as!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

CONQUISTA - Júlia Gabriela Tamborim se 
formou no curso de Administração da Unip e 
recebeu os cumprimentos da família. Sucesso!

NOVO CICLO 
Maria Alice Rocha 
estreou idade nova 
na segunda-feira (13) 
e comemorou com os 
amigos e familiares. 
Muitos anos de vida!

DATA ESPECIAL  
O jornalista Moisés 
Rocha aniversariou 
na segunda-feira (13) 
e recebeu o carinho 
da família e dos 
amigos. Parabéns!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RÁ-TIM-BUM - Matheus Henrique comple-
tou mais um aninho de vida no dia 10 e recebeu 
os parabéns de toda a família. Saúde e paz!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FICANDO MAIS VELHO - Roberson Sousa fez 
aniversário na segunda-feira (13) e comemorou 
com os amigos e familiares. Tudo de bom!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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