
• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
UM SENHOR JORNAL

• LENÇÓIS PAULISTA, SÁBADO, 7 DE MAIO DE 2016 • ANO 79 • EDIÇÃO Nº 7.504 • R$ 2,00• LENÇÓIS PAULISTA, QUARTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2019 • ANO 82 • EDIÇÃO Nº 7.795 • R$ 1,00

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

Fechamento
desta edição: 

21h31

EDITORIAL ARTIGO

José Renato Nalini:
Começar em Casa

A3A3

Antes tarde
do que nunca

ÍNDICE
Esporte ................. Página A2

Opinião ................. Página A3

Editais .................. Página A4

Cidade .................. Página A5

Polícia .................. Página A6

Saúde ................... Página A7

Sociedade ........... Página A8

TEMPO
Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

QUINTA-FEIRA, 23/05
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

QUARTA-FEIRA, 22/05

29ºC 28ºC
UR UR73% 77%

42%41%16ºC 17ºC

Segue até o domingo (26) as ins-
crições para a 10ª Profi turo (Feira 
de Profi ssões de Lençóis Paulista). 
A Feira, que acontecerá no dia 6 
de junho, das 18h às 22h, no Sa-
lão Paroquial do Santuário Nossa 
Senhora da Piedade, é uma opor-
tunidade para que jovens e adul-
tos que estão em busca de oportu-
nidades no mercado de trabalho 
possam identifi car possibilidades, 
tirar dúvidas sobre as profi ssões 
e ainda conhecer os cursos técni-
cos e de graduação disponíveis em 
Lençóis Paulista e região. A feira é 
gratuita. Para participar é necessá-
rio fazer a inscrição gratuita pelo 
site (www.profi turo.com.br). 

O Asa Branca sagrou-
se campeão da 11ª Copa 

Lençóis de Futebol Society. 
Na final disputada na tarde 

do último sábado (18), no 
campo da Praça Jácomo 

Langona, no Jardim América, 
a equipe derrotou o Estrela 

Várzea por 3 a 1, com gols de 
Marcos Silva (2) e Armando 

Silva - Renan Ribeiro 
descontou. O terceiro lugar 
ficou com a representação 

do Jardim América, que 
derrotou o Real Madruga por 
2 a 1, com gols de João Vitor 
Silva e Gabriel Lima - César 

Gomes descontou.

Com a taça
NA MÃO

Interrompida há cerca de três anos, construção do Edermirzão, no Jardim América, pode ser reiniciada no início do segundo semestre

TERCEIRA COLUNA

Professor Guto 
assume cadeira na 
Câmara Municipal
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OPORTUNIDADE

Inscrições para a 
10ª Profi turo vão 
até o domingo (26)

Obras de ginásio devem ser retomadas
REAJUSTE - Com adequações no projeto, obras orçadas inicialmente 
em R$ 1,52 milhão agora devem custar cerca de R$ 2,28 milhões
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CRIME AMBIENTAL

Homem é detido com armas, 
munições e armadilha de caça

Na tarde de ontem (21), a Polícia 
Ambiental localizou em Lençóis Pau-
lista, no interior de um veículo, um 
revólver, munições e uma armadilha 
utilizada para caça de animais silves-
tres. O fato foi registrado no Jardim 
Ubirama, quando o motorista de um 
Fiat/Palio se comportou de maneira 
suspeita ao ver a viatura e motivou 
a abordagem. Em revista veicular, os 
policiais encontraram um revólver 
calibre 38 carregado com quatro mu-

nições intactas, duas armas calibre 22 
utilizadas para caça de animais silves-
tres, um jirau (armadilha de caça) e 18 
munições intactas calibre 38. Indaga-
do, o proprietário do veículo, de 47 
anos, negou estar indo caçar, porém, 
foi conduzido até a Delegacia de Polí-
cia, onde foi autuado por posse ilegal 
de armas e munições. Após pagamen-
to de fi ança no valor de R$ 1 mil, o 
homem foi liberado e responderá pro-
cesso criminal em liberdade. 

TRÁFICO

Adolescente de 
14 anos é detido 
vendendo droga 

Na tarde do último sábado 
(18), a Polícia Militar de Lençóis 
Paulista deteve um adolescente 
de 14 anos, morador do Jardim 
América, vendendo droga no 
Jardim Maria Luiza IV. Com ele 
foram encontrados cinco eppen-
dorfs de cocaína e mais R$ 192 
em espécie. O menor de idade 
confessou o crime, mas foi libe-
rado ao final da ocorrência. A6
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SOCIETY

AMADOR

SÉRIE B

Esporte
LUTO NA FÓRMULA 1
Único piloto campeão mundial pela Ferrari e McLaren, o austríaco Niki Lauda, lenda da 
Fórmula 1, morreu nessa segunda-feira (20), aos 70 anos, em Viena. Há oito meses 
o ex-piloto fez um transplante de pulmão e vinha fazendo hemodiálise por conta de 
complicações que afetaram os rins. Lauda foi campeão em 1975, 1977 e 1984. As duas 
primeiras pela Ferrari e a última pela McLaren. A aposentadoria aconteceu em 1985.
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Asa Branca supera Estrela Várzea e conquista título
Jardim América vence Real Madruga e garante o terceiro lugar

Elton Laud

O Asa Branca sagrou-se cam-
peão da 11ª Copa Lençóis 
de Futebol Society. Na 

final disputada na tarde do úl-

timo sábado (18), no campo da 
Praça Jácomo Langona, no Jar-
dim América, a equipe superou 
os adversários do Estrela Várzea 
para garantir o troféu. O terceiro 
lugar ficou com a representação 

do Jardim América, que derro-
tou o Real Madruga.

No confronto principal da 
tarde, iniciado às 16h, o Asa 
Branca soube se impor sobre o 
Estrela Várzea para conquistar 

CAMPEÃO - Asa Branca (uniforme branco) vence Estrela Várzea e garante título no Jardim América

PREMIAÇÃO - Nas fotos, da direita para a esquerda, os atletas do Asa Branca (campeão), Estrela Várzea (vice-campeão) e Jardim América (terceiro colocado)

MATADOR - Com 10 gols marcados, Franklin Correa (Estrela Várzea) foi o 
artilheiro da competição; ele recebeu o troféu das mãos do secretário de 
Esportes e Recreação, Raphael Blanco

PAREDÃO - Vinícius Giacomini (Asa Branca) ficou com o troféu de melhor 
goleiro e recebeu o prêmio ao lado do companheiro de meta, Murilo Cagnon; a 
entrega foi feita por Raul Ramos, coordenador da Secretaria de Esportes

Goleadas marcam primeira rodada da Série A
Em sua estreia na primeira divisão, Unidos do Júlio Ferrari goleia Açaí por 7 a 2

Elton Laud

A manhã do último do-
mingo (19) foi bem mo-
vimentada nos gramados 

de Lençóis Paulista, que rece-
beram os confrontos da primei-
ra rodada da Série A do Campe-
onato de Futebol Amador local. 
Com algumas equipes com a 
pontaria calibrada, o início da 
competição promovida pela 
Secretaria de Esportes e Recre-
ação do município foi marcado 

por goleadas, com uma incrível 
média de 6,25 gols por jogo - fo-
ram marcados 25 gols em qua-
tro partidas.

Um dos destaques foi o es-
treante Unidos do Júlio Ferrari, 
que no duelo que abriu a roda-
da, às 8h, no Estádio Distrital 
Eugênio Paccola (Cecap), go-
leou o Açaí por 7 a 2, com gols 
de Thiago da Silva (3), Geovane 
Caetano (2), Pablo de Souza e 
Willian Gomes - Matheus Cury 
e Victor Lima descontaram. 

No mesmo local, às 10h, o São 
Cristovão derrotou o Nova Len-
çóis/CUP por 4 a 0, com gols 
de Teodoro Neto, Wesley Souza, 
Vinicius Rodrigues e Júlio Cé-
sar Malaquias.

A outra goleada foi regis-
trada no jogo das 10h, no Está-
dio Municipal Zeferino Ribei-
ro Sobrinho (Alfredo Guedes), 
onde o Expressinho venceu o 
Atlético Lençóis por 6 a 2, com 
gols de Jeferson Tiago Roda 
(3), Josimar Gonçalves, João 

Pedro Oliveira e Natã Ferrei-
ra - Davi Martins e Gustavo 
Boaventura descontaram. Na 
partida das 8h, Asa Branca e 
Santa Luzia empataram em 2 a 
2, com gols de Armando Silva 
(2) e de Matheus Lima e Gui-
lherme Braz, respectivamente.

A próxima rodada será 
disputada apenas no dia 2 de 
junho. No campo da Cecap, 
às 8h, o Asa Branca enfrenta 
o Açaí. Em seguida, às 10h, o 
Atlético Lençóis duela com o 

o título. Aproveitando melhor 
as oportunidades, a equipe fe-
chou o placar em 3 a 1, com 
gols marcados por Marcos Sil-
va (2) e Armando Silva - Renan 
Ribeiro descontou.

Na partida preliminar, às 
15h, que colocou em disputa o 
terceiro lugar, o combinado do 
Jardim América fez um jogo 
mais equilibrado contra o Real 
Madruga, mas se destacou o su-
ficiente para assegurar a vitória 
por 2 a 1, com gols de João Vitor 
Silva e Gabriel Lima - César Go-
mes descontou.

Após aos jogos, a Secreta-
ria de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista, que organiza a 
competição com apoio da asso-
ciação de moradores do Jardim 
América, realizou a cerimônia 
de premiação, com a entrega 
dos troféus e medalhas para os 
três primeiros colocados. Além 
do título, o Asa Branca conquis-
tou o troféu de melhor goleiro 
do campeonato, com Vinícius 
Giacomini. A artilharia ficou 
com Franklin Correa, do Estrela 
Várzea, autor de 10 gols.

PONTARIA CALIBRADA - Unidos do Júlio Ferrari (camisa clara) 
estreia na Série A com goleada sobre o Açaí

Nova Lençóis/CUP. No distrito 
de Alfredo Guedes, às 8h, São 
Cristovão encara o Unidos do 
Júlio Ferrari. Na sequência, às 
10h, o Grêmio Cecap, único 

time que ainda não estreou no 
campeonato, mede forças com 
o Santa Luzia. O Expressinho 
‘folga’ na rodada, já que apenas 
nove equipes estão na disputa.

MA FC e Chape estreiam com vitória na segunda divisão

Equipes levaram 
a melhor sobre 
Liverpool e Nacional

Elton Laud

A Série B do Campeonato 
de Futebol Amador de 
Lençóis Paulista também 

foi iniciada na manhã do últi-
mo domingo (19), com quatro 
partidas disputadas no Estádio 
Municipal João Roberto Vagula 
(Vagulão) e no campo do Centro 
Esportivo Zéfiro Orsi (Jardim 

Ubirama). A rodada inaugural 
da competição foi protagoni-
zada por MA FC e Chape, que 
superaram seus respectivos ad-
versários e saíram na frente na 
briga pela classificação.

No jogo das 10h, no Vagu-
lão, o MA FC passou pelo com-
binado do Liverpool (o Inde-
pendente mudou o nome) com 
uma vitória de 3 a 1, com gols 
marcados por Felipe da Silva, 
Murilo Pereira e Adriano Do-
roteio - Fernando Oliveira des-
contou. No confronto das 8h, no 
Jardim Ubirama, o Chape levou 
a melhor sobre a representação 

do Nacional, vencendo pelo 
placar de 3 a 0, com gols ano-
tados por Aparecido Silva (2) e 
Fábio da Silva.

As outras duas partidas da 
primeira rodada terminaram 
sem vencedores. No duelo das 
8h, no Vagulão, Capital e Es-
perantina empataram em 1 a 
1, com gols de Valton de Sou-
za, para o Capital, e de Teone 
Coelho, para o Esperantina. No 
confronto que fechou a rodada, 
às 10h, no campo do Jardim 
Ubirama, Guarani e Grêmio da 
Vila até que tiveram boas chan-
ces, mas não conseguiram furar 

o bloqueio das defesas adversá-
rias e ficaram no 0 a 0.

SEQUÊNCIA
A competição promovida 

pela Secretaria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulista 
segue com uma rodada cheia 
no próximo domingo (26), com 
as 16 equipes em campo. No 
Vagulão, às 8h, o Chape enca-
ra o União Primavera. Às 10h, 
jogam Piauí e Guarani. No Jar-
dim Ubirama, às 8h, o Liverpo-
ol duela com o Atlétiko Kaju. 
Às 10h, entram em campo MA 
FC e Esportivo União. No Es-

tádio Distrital Eugênio Paccola 
(Cecap), às 8h, o Real Lençóis 
joga contra o Esperantina. Às 
10h, se enfrentam Unidos da 
Vila e Capital. No Estádio Mu-

nicipal Zeferino Ribeiro Sobri-
nho (Alfredo Guedes), às 8h, o 
Reduto pega o Grêmio da Vila. 
Às 10h, medem forças Alfredo 
Guedes e Nacional.

COM O PÉ DIREITO - Chape (camisa branca) derrotou o Nacional e 
saiu na frente na briga pela classificação na Série B
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Opinião
PARA PENSAR
 “O homem é mortal por 

seus temores e imortal por 
seus desejos.”

Pitágoras.

FRASE
 “O único entrave que pode ocasionar um novo problema é o atraso na liberação de recursos por parte 

do Governo Federal, mas, como a contrapartida da Prefeitura é um valor razoável, vai ser possível dar 
andamento imediato, porque os recursos já estão reservados e previstos no orçamento vigente.”
Ana Paula Balsi Goes, secretária de Convênios, sobre retomada das obras do ginásio do Jardim América. 
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Começar em Casa

Dízimo, o que devo fazer?

Antes tarde do que nunca

Quatro anos e dois meses. Este é 
o tempo de atraso para a con-
clusão das obras do ginásio de 

esportes da Praça Devanir Moretto, 
no Jardim América, em Lençóis Pau-
lista. O local, que deve receber o 
nome de Edemir Coneglian (Edemir-
zão), começou a ser construído em 

junho de 2014 e deveria ter sido en-
tregue em nove meses, em março 
de 2015, porém, por conta de su-
cessivos problemas, está abando-
nado, apenas com uma pequena 
porcentagem da obra realizada.

A expectativa para a conclu-
são do projeto era grande, afi nal, 
a cidade não era contemplada 
com algo do tipo há cerca de 30 
anos, desde a construção do Gi-

násio Municipal de Esportes Hiller 

João Capoani (Toniquinho), no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo. Porém, o que 
era expectativa se transformou em 
agonia, principalmente para os mo-
radores do entorno, que reclamam 
da utilização do local para o uso de 
entorpecentes e para o descarte de 
lixo e entulho.

Depois de uma longa saga, ao que 
parece, os problemas com o convê-
nio fi rmado entre a Prefeitura Muni-
cipal e o Governo Federal foram su-
perados, abrindo caminho para que 
a licitação seja concluída e para que 
uma nova empresa assuma as obras. 
Resta torcer para que os repasses fe-
derais não voltem a sofrer atrasos, já 
que apenas os recursos do município 
não são sufi cientes para que o proje-
to seja concluído.
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Conforme noticiado na edição 
da última quarta-feira (15), a sessão 
dessa segunda-feira (20) da Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista mar-
cou a posse do vereador Damião 
Augusto Xavier de Oliveira, o profes-
sor Guto (MDB). Ele assumiu defi niti-
vamente o cargo no Legislativo após 
a saída do então titular da cadeira, 
Ailton Tipó Laurindo (PHS), que na 
semana passada surpreendeu a to-
dos com o anúncio repentino de sua 
renúncia ao mandato.

PERÍODO SABÁTICO
Tipó apresentou o pedido de re-

núncia à Mesa Diretora da Casa de 
Leis no fi nal da sessão da última 
segunda-feira (13). Depois de três 
décadas de vida pública, em meio 
ao exercício de seu sétimo mandato 
(1989/1992, 1993/1996, 1997/2000, 
2001/2004, 2005/2008, 2013/2016 
e 2017/2019), o lençoense justifi cou 
a saída revelando que pretendia se 
afastar da política para se dedicar, 
pelo menos por enquanto, exclusi-
vamente à profi ssão de advogado, 
que exerce há quase 20 anos.

COM SEGURANÇA
A decisão foi motivada por uma 

nova interpretação da Lei que trata 
dos impedimentos para o exercício 
da advocacia. “Fui informado sobre 
uma possível e recente mudança 
na interpretação da Lei, que coloca 
em dúvida a atividade de advogado 
em relação à atividade parlamentar, 
no que versa sobre a relação entre 
advocacia e Estado. Como fi el cum-
pridor da Carta Magna e do com-
pêndio das Leis que dela se origina 
e nela se sustenta, resolvi escolher 
a advocacia”, revelou Tipó, certo de 
sua decisão.

AMBIENTADO
Com a saída de Tipó, professor 

Guto chega à Câmara Municipal para 
cumprir os próximos 20 meses de 
mandato, até dezembro do ano que 
vem. Sua chegada, na verdade, é um 
retorno, já que ele já havia ocupado 
o cargo entre agosto e outubro de 

2018, quando Tipó se licenciou para 
se dedicar exclusivamente à campa-
nha para deputado estadual. Foram 
quase dois meses atuando no Legis-
lativo, tempo sufi ciente para pegar 
gosto pela coisa.

CURRÍCULO
Com 44 anos, professor Guto, 

que leciona química em escolas pú-
blicas e particulares de Lençóis Pau-
lista, foi o 17º candidato mais votado 
nas eleições de 2016, obtendo 546 
votos nas urnas. Nascido em Lençóis 
Paulista, ele residiu na vizinha cidade 
de Macatuba por cerca de 30 anos, 
mas retornou para a Terra Natal há 
15 anos. Seu breve histórico no Le-
gislativo registra quatro indicações, 
quatro requerimentos, duas moções 
de apelo, uma moção de apoio, sete 
moções de congratulações e 10 mo-
ções de pesar.

DISCURSO...
Em sua posse, acompanhado 

por amigos e familiares, Guto agra-
deceu a todos que o apoiaram em 
sua jornada, principalmente aos 
quase 600 eleitores que lhe confi a-
ram o voto nas eleições de 2016. O 
vereador também reservou parte 
de seu tempo na tribuna para re-
tribuir as palavras ditas por Tipó na 
sessão anterior, lhe desejando sor-
te na nova empreitada e reiteran-
do que assume o cargo com toda a 
responsabilidade que ele exige de 
quem o ocupa.

...INAUGURAL
Disse aos presentes que é com 

afi nco e vontade de trabalhar que 
retorna ao Legislativo, preparado 
para contribuir com a cidade nos 
meses que lhe resta de mandato. 
Visivelmente nervoso e um pou-
co emocionado pelo momento, 
encerrou seu breve discurso re-
petindo a mesma frase que pro-
feriu em sua posse provisória, em 
2018: “Nenhum de nós é melhor 
do que todos nós”. Ao fi nal, foi 
aplaudido pelos demais vereado-
res, que deram as boas-vindas e 
lhe desejaram sucesso.
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José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente uni-

versitário, conferencista e autor de “Éti-
ca Geral e Profi ssional”

O mundo não anda em sua melhor 
fase. Se outros países enfrentam 
terremotos, tsunamis e vulcões, o 

Brasil está a atravessar uma noite bem 
escura. Ninguém se diz animado, nem 
esperançoso, muito menos feliz.

Conseguiu-se desiludir a quase to-
talidade da população. Ninguém con-
fi a em político, ninguém se disporia a 
morrer pela Pátria, ninguém aposta no 
futuro.

O que fazer quando a descrença 
passa a ocupar a parcela mais nobre da 
consciência e o desalento faz morada 
no coração humano?

Há um lema ecológico interessante 
para impulsionar uma refl exão. Pense 
globalmente, aja localmente.

O globo terrestre sofre os efeitos da 
inclemência humana e a insensatez ace-
na com dias sombrios para toda espécie 
de vida. Mas há um universo aparente-
mente muito menor, porém de amplitu-
de insuspeita. O espaço da imaginação, 
do pensamento, das ideias e da vontade.

Todas as sensações aferíveis median-
te utilização dos cinco sentidos, são in-
suscetíveis de superar aquilo que “a lou-
ca da casa” – assim Santa Teresa D’Ávila 
chamava a imaginação – pode produzir.

Os seres humanos ainda não domi-
nam inteiramente os poderes da mente. 
Afi rma-se que se exercita menos de dez 
por cento do potencial contido no cére-
bro de cada um de nós.

Por que não usar essa força para um 

trabalho de regeneração do convívio? 
Quem acredita no poder da mente faz 
com que ela se torne um instrumento 
mágico. Há exemplos, no decorrer da 
História da Humanidade, em que o ide-
al mostrou-se capaz de vencer a força, 
desafi ou e venceu o poder, produziu 
resultados inimagináveis, considerados 
verdadeiro milagre. 

Os milagres continuam a aconte-
cer, quando se constata a inacreditável 
sobrevivência de uma família cujo che-
fe está desempregado. Lar em que há 
enfermidade incurável ou vicissitudes 
aparentemente invencíveis. Heroísmo e 
santidade ainda existem. É só ter olhos 
para ver e, mais do que isso, sensibilida-
de para se aperceber do que ocorre em 
volta, às vezes até muito perto de nós.

Que essa viagem interior, em busca 
de abertura para considerar que aquilo 
que nos traz desconforto não é tragédia, 
se comparado com a situação do pró-
ximo, nos faça eliminar do horizonte as 
questiúnculas, as minúsculas causas de 
irritação que toldam a alegria de viver e 
nos deixam amargos, irascíveis e péssi-
mas companhias. 

Comecemos num espaço bem fami-
liar. A nossa casa. Reservemos para os 
que privam conosco, aquela parte de 
nossa personalidade que acreditamos 
existir, quando nos consideramos pesso-
as ótimas, desprovidas de defeitos, pri-
mícias do gênero humano. 

Começar em casa talvez nos torne 
melhores, a fortalecer a crença de que 
nossa vocação é a perfectibilidade e que 
a cada dia seremos melhores do que on-
tem, mas ainda menos perfeitos do que 
deveremos ser amanhã.

Marcos Toledo
é advogado, empresário e teólogo

Dízimo, signifi ca décima parte. Ora, se 
Deus dá 100%, não há óbice em de-
volver apenas 10%. Na obra do Reino 

de Deus, a ajuda aos irmãos necessitados é 
parte fundamental, pois, expressa amor, ca-
ridade, bondade e misericórdia. É verdade 
que alguns líderes religiosos têm extrapo-
lado e desviado os valores arrecadados dos 
fi éis. Fato, que por si só, deve ser incapaz 
a ponto de desmotivar na contribuição. Até 
porque, cada um irá responder no Grande 
Tribunal de Cristo. A lei da semeadura ain-
da está em vigor e não foi revogada. Cada 
um deverá colher o que plantou. Muitos 
usam isso como desculpa, dizem que não 
vão dar dinheiro para nenhum líder religio-
so viver na ostentação. Nós somos mem-
bros do corpo de Cristo, portanto, cada um 
deve desempenhar bem o seu papel para 
o crescimento do Reino. A caridade deve 
fazer parte da igreja, já que igreja também 
é comunhão. Em 1Pedro 4:8 diz o seguinte: 
“Mas, sobretudo, tende ardente caridade 
uns para com os outros, porque a caridade 

cobrirá a multidão de pecados”. Penso que 
é melhor ser caridoso com meu irmão ne-
cessitado do que usar como “pedra de tro-
peço” as atitudes inadequadas do meu líder. 
Existem, a meu ver, quatro categorias de 
pessoas nas áreas fi nanceira/espiritual. O 
pobre que é pobre, o rico que é rico, o pobre 
rico e o rico pobre. O primeiro é pobre espi-
ritual e fi nanceiramente. O segundo é rico 
espiritual e fi nanceiramente. O terceiro é 
pobre nas fi nanças, mas rico espiritualmen-
te, e o último é rico nas fi nanças, mas pobre 
espiritualmente. É só ver em que categoria 
você se encaixa ao reter os dízimos e ofer-
tas para a Casa de Deus, sabedor de que 
esse dinheiro não é para Deus, porque Ele 
é o dono do ouro e da prata e nada precisa, 
mas sim, para o crescimento do Seu Reino 
e a caridade para com os irmãos carentes. 
Lembrando, ainda, que a igreja primitiva ini-
ciou-se assim: “Não havia, pois, entre eles 
necessitado algum; porque todos os que 
possuíam herdades ou casas, vendendo-as, 
traziam o preço do que fora vendido e o de-
positavam aos pés dos apóstolos”. (Atos 4: 
34). Assim, a escolha é de cada um, temos 
o livre arbítrio.



Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 65,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 91,00

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 72,70

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 123,83.

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 69,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de 
Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 56,65.
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Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 104,00.

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 191,00.

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 61,75.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 76,70.

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: 01/2018
Cargo: Agente de Serviços Gerais
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850 – 
Centro, Lençóis Pta., SP
Data: 23 de maio de 2019
Horário: 8h30

01 – Marcio Malnik Faria
02 – Gisele Barbosa Macedo da Silva

Lençóis Paulista, 20 de maio de 2.019.

Silvio Paccola Junior
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EVANDRO ALBERTO DALBEM, Diretor do Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos de Lençóis Paulista, usando das atribuições que lhe foram 
conferidas por Lei, e para efeitos de cumprimento do artigo 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, RATIFICA a contratação da COMPANHIA PAULISTA DE 
FORÇA E LUZ – GRUPO CPFL ENERGIA, CNPJ nº 33.050.196/0001-88, 
para a prestação de serviços de distribuição de energia elétrica, formalizada 
através da  INEXIGIBILIDADE n.º 01/2018, Processo  n.º 07/18, com 
fundamento no artigo 25 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Publique-se, como condição de efi cácia do ato. 

Lençóis Paulista, 16 de maio de 2019. 

EVANDRO ALBERTO DALBEM
Diretor.

Pregão nº 25/2019 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PODAS DE ÁRVORES 
DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NA RODOVIA OSVALDO PINHEIRO 
DE GÓES, AVENIDA DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE BOREBI/SP. 
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 13 de 
junho de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

Pregão nº 26/2019 – Objeto: Registro de Preços de Material de Segurança e 
EPI. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: 
Dia 04 de junho de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

Pregão nº 27/2019 – Objeto: Registro de Preços de Material Elétrico. Entrega 
dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 06 de 
junho de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pregão nº 20/2019 – Objeto: Registro de preços de combustíveis. Entrega 
dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 31 de 
maio de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

Os editais na íntegra encontram-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no 
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através 
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. 

Borebi, 20 de Maio de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

Pregão nº 28/2019 – Objeto: Registro de Preços de toners e cartuchos . 
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 
07 de junho de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no 
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através 
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. 

Borebi, 21 de Maio de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, 
ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DA REGIÃO 

DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de 
Lençóis Paulista, na pessoa do Presidente Sr.º EDER JOSÉ FURLAN, 
convoca todos os seus Membros Associados para Assembleia Extraordinária, 
conforme disposto dos incisos IV e VI do artigo 84, Alteração do Estatuto 
social, recomposição da nova  Diretoria para o triênio de 2019 à 2021, a ser 
realizada  no dia 06 (seis) de junho de 2019 (dois mil e dezenove) às 17h30, 
em 1ª (primeira) convocação com a maioria absoluta dos associados aptos 
a votar e 30 (trinta) minutos após em 2º (segunda) convocação com 1/3 dos 
membros aptos a votar, conforme art. 83 parágrafo 1º em sua sede sito à Rua 
Coronel Joaquim Gabriel, nº 637, Centro, Cidade de Lençóis Paulista.

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 026/2019 de 21.05.2019......Concede aposentadoria por tempo 
de contribuição especial de docente, com proventos integrais calculados nos 
termos do artigo 6.º da Emenda Constitucional n.º 41/2003, à Servidora da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Sra. ROSEMARY DE OLIVEIRA 
CAPELARI, ocupante do cargo efetivo de Coordenador Pedagógico, com 
fundamento na Lei Complementar Municipal n.º 27/2005 e nos termos do 
artigo 6.º da Emenda Constitucional n.º 41/2003, com início do benefício 
em 22.05.2019.

Portaria n.º 027/2019 de 21.05.2019......Concede conversão de 
aposentadoria voluntária por idade em pensão por morte previdenciária em 
favor de MAURICIO HENRIQUE FERRARI, com fundamento nos artigos 
26, I, e 43 e seguintes da Lei Complementar Municipal n.º 27/2005, em 
observância ao artigo 40, § 7.º, I, da Constituição Federal, por ocasião do 
falecimento da benefi ciária do IPREM Sra. JOSEFA ANGELICA FERRARI, 
ocorrido em 14.04.2019, e extingue o benefício de aposentadoria voluntária 
por idade concedido através da Portaria n.º 028 de 13.04.2017.

Lençóis Paulista, 21 de maio de 2019.
 

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA - Nº. 001/2019

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL

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 - Classifi cação Final conforme especifi cado no EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA – Nº 01/2019 dos Cargos / Áreas:
- Técnico em Segurança do Trabalho – A classifi cação do candidato foi defi nida através da soma dos pontos obtidos na 
prova escrita. Foram classifi cados nesta prova os candidatos que obtiveram, pelo menos, 20 (vinte) pontos. Os candidatos 
que não obtiverem no mínimo 20 (vinte) pontos foram eliminados do certame.

2 - Os casos de empate já foram resolvidos conforme critérios estabelecidos no Edital Nº 01/2019.

3 - A lista dos candidatos em ordem alfabética, consta do ANEXO I deste edital.

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

Lençóis Paulista, 21 de maio de 2019.

WALDOMIRO PONSONI FILHO
Secretário de Recursos Humano

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO FINAL

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

CLASSIFICAÇÃO  INSCRIÇÃO NOME CARGO NOTA FINAL

1     44.142 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 24,0
2     44.149 VAGNER LEANDRO FLAUZINO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 22,0
3     44.163 ROBERTO PERES NAVARRO DE FREITAS TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 22,0
4     44.128 PAULO BARBOSA JUNIOR TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 22,0
5     44.145 SORAIA SILVA MARCOMINI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 21,0
6     44.134 NORTHON FELIPE GIACOMINI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 20,0

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 142,20

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Aviso de Licitação – Pregão nº 085/2019 – Processo nº 128/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para ostomia. 
Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 
04 de junho de 2019 às 09h00 – 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, 21 de maio de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 086/2019 – Processo nº 129/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de baterias automotivas, para 
frota de veículos da municipalidade. Tipo: Menor preço – Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 04 de junho de 2019 às 14h00 – 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, 21 
de maio de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 087/2019 – Processo nº 130/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de ventiladores. Tipo: 
Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 05 
de junho de 2019 às 09h00 – 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, 21 de maio de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA 
– Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 088/2019 – Processo nº 131/2019
Objeto: Aquisição de um veículo zero-quilômetro para a Secretaria 
de Assistência e Promoção Social. Tipo: Menor preço – Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 05 de junho de 2019 às 14h00 – 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, 21 
de maio de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

COMUNICADO 

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL

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 Lei Municipal 5.160, de 23 de outubro de 
2018, comunica que teve início em 15 de maio de 2019 a operacionalização 
e divulgação do Diário Ofi cial Eletrônico do Município de Lençóis Paulista. 
Nos termos da referida lei, as publicações ofi ciais serão realizadas no Jornal 
O Eco e no Diário Municipal, simultaneamente até o dia 15 de junho de 
2019.
Após essa data, as publicações ofi ciais serão feitas de forma exclusiva no 
Diário Municipal, no endereço eletrônico  www.lencoispaulista.sp.gov.br/
diario.

Lençóis Paulista, 21 de maio de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Criado pela Lei municipal n° 2222 de 01/08/1991

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2019

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do  
Adolescente de Lençóis Paulista – C.M.D.C.A., comunica que, por meio da 
Resolução nº 005/2019, após deliberação em reunião extraordinária do dia 
20 de maio de 2019, houve a retifi cação do Edital 01/2019 e prorrogação do 
prazo para inscrição no processo de escolha para os membros que comporão 
o Conselho Tutelar de Lençóis Paulista no período de 10 de janeiro de 2020 
até 10 de janeiro de 2024. 

Foram alterados os itens 5.1., 5.2. e 5.3 do Edital nº 001/2019, conforme 
passamos a transcrever:

a) item 5.2 do Edital nº 001/2019 passa a vigorar acrescido do inciso X, com 
a seguinte redação:
“5.2 – Requisitos para a Inscrição:
…
X. Ter experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e 
do adolescente.”

b) item 5.3. do Edital nº 001/2019 passa a vigorar acrescido do inciso XIV, 
com a seguinte redação:

“5.3 Para se inscrever o candidato deverá se apresentar no local indicado no 
item 5.1, no período das inscrições, munido obrigatoriamente de:
…
XIV. Prova da experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente.”

c) O prazo para as inscrições, previsto no item 5.1. do Edital nº 01/2019, fi ca 
prorrogado até a data de 7 de junho de 2019. 

Comunicamos que o Edital nº. 001/2019 do CMDCA, retifi cado e consolidado 
está disponível no site da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista: 

Lençóis Paulista, 21 de maio de 2019.

VALDENOR ROBERTO CORDEIRO
Presidente do C.M.D.C.A.

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Publicação de Ato Ofi cial

DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2019 – de 21 de maio de 2019 – 
“Concede Título de Cidadã Lençoense à Senhora JOSIANE DE MOURA.”
DECRETO LEGISLATIVO Nº 06/2019 – de 21 de maio de 2019 – 
“Concede a Ordem do Mérito Lençoense à Senhora MARCIA MARIANA 
LOPES.”
DECRETO LEGISLATIVO Nº 07/2019 – de 21 de maio de 2019 – 
“Concede Título de Cidadã Lençoense à Senhora ANA GISELE MARTINS 
CORDEIRO.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 21 de maio de 2019.

NARDELI DA SILVA
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal
 em 21 de maio de 2019.

Publicação de Ato Ofi cial

COMUNICADO

NARDELI DA SILVA, Presidente 
da Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista, COMUNICA que 
se encontra na Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, 
o Projeto de Lei Complementar 
n.º 04/2019, que “Dispõe sobre a 
alteração da Lei Complementar nº 
100, de 8 de fevereiro de 2017 – 
Plano Diretor Participativo”, estando 
à disposição dos vereadores para 
apresentação de emendas ao projeto, 
endereçadas à referida Comissão, 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
do dia 27 de maio de 2019. Ou seja, o 
prazo para apresentação de emendas 
expirará às 17h00 do dia 25 de junho 
de 2019.
Cópia do texto integral do Projeto 
de Lei se encontra afi xada no átrio 
da Sede Administrativa da Câmara 
Municipal, situada a Rua Pedro 
Natálio Lorenzetti, n.º 970, bem 
como no sítio eletrônico do Poder 
Legislativo.

Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista, 21 de maio de 2019.

NARDELI DA SILVA
Presidente

Publicado na Secretaria da 
Câmara Municipal em 21 de 

maio de 2019.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 51,10.

ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 

Pregão nº 076/2019 – Processo nº 113/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que a licitação 
acima mencionada, cujo objeto é o registro de preços para execução de 
serviços técnicos de operador de som, luz e apoio técnico e operacional ao 
funcionamento do teatro municipal “Adélia Lorenzeti”, foi ANULADA. 
Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-
3269.7022/3269.7088. Lençóis Paulista, 21 de maio de 2019. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.
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NOVO CANAL  
Lençóis Paulista voltou a receber na segunda-feira (20), a programação da TV Bandeirantes, 
agora em sinal digital. Os lençoenses podem fazer a busca automática e sintonizar o Canal 
17.1 (Band Paulista HD). Com a liberação, sobem para oito os canais com sinal digital no 
município: TV Cultura (19.1 Cultura; 19.2 com apresentação das aulas da Univesp e 19.3 a 
programação da Multicultura), 22.1 Rede Vida; 4.1 Rede Record, 14.1 SBT e 26.1 Rede Globo.

OBRAS

OPORTUNIDADE

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 5241 de 21.05.2019….…...Dispõe sobre a dilação de prazo previsto na 
Lei Municipal n.º 4.937, de 21 de dezembro de 2016, em favor da empresa 
Geraldo Macário – ME.
Lei 5242 de 21.05.2019………..Altera dispositivo da Lei Municipal n.º 
3.645, de 28 de novembro de 2006 e alterações – normas para concessão de 
áreas no Distrito Empresarial.
Decreto Executivo 274 de 16.05.2019………Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 7.000,00.
Decreto Executivo 277 de 17.05.2019……..Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 224.176,00. 
Decreto Executivo 278 de 17.05.2019……..Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$  15.420,00. 
Portaria 526 de 17.05.2019…………….Cessa o afastamento concedido para 
tratamento de saúde e concede licença gestante a Patrícia Ferreira Maciel, 
Agente Administrativo.
Portaria 527 de 20.05.2019………….…Convalida o afastamento concedido 
a Cláudio Celestino, Agente de Serviços Urbanos.
Portaria 528 de 20.05.2019………….…Convalida o afastamento concedido 
a Tiago Moreira de Freitas, Agente de Serviços Gerais
Portaria 529 de 20.05.2019………….…Convalida o afastamento concedido 
a Elias Luiz de Oliveira, Eletricista.
Portaria 530 de 20.05.2019…………...Convalida o afastamento concedido a 
Mary de Fátima de Almeida Moretti, Monitor de Creche.
Portaria 531 de 20.05.2019…………...Convalida o afastamento concedido a 
Ana Cláudia Coneglian Milani, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 532 de 20.05.2019…………....Afasta, para tratamento de saúde, 
Antonio Alves Santos, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 533 de 21.05.2019…………....Afasta, para tratamento de saúde, 
Elias Luiz de Oliveira, Eletricista.
Portaria 534 de 21.05.2019…………....Afasta, para tratamento de saúde, 
Cláudio Celestino, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 535 de 21.05.2019…………....Afasta, para tratamento de saúde, 
Celso Aparecido Fajardo, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 536 de 21.05.2019…………....Afasta, para tratamento de saúde, 
Wanderley Ferraz da Silva, Supervisor de Saúde Comunitária.
Portaria 537 de 21.05.2019…………....Afasta, para tratamento de saúde, 
João Lopes Galego Filho, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 538 de 21.05.2019…………....Afasta, para tratamento de saúde, 
Tereza de Jesus Correia, Vigilante.
Portaria 539 de 21.05.2019…………....Afasta, para tratamento de saúde, 
Cleusa Maria Michelique, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 540 de 21.05.2019…………....Afasta, para tratamento de 
saúde, Silmara Beraldo da Silva, Cozinheiro.
Portaria 541 de 21.05.2019…………....Afasta, para tratamento de saúde, 
Maria Inês Carrilho, Médico de Saúde da Família.
Portaria 542 de 21.05.2019…………....Prorroga o afastamento concedido a 
Ivone de Fátima Soares da Silva, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 543 de 21.05.2019…………....Prorroga o afastamento concedido a 
Terezinha de Fátima Damico, Professor de Educação Infantil.
Portaria 544 de 21.05.2019…………....Prorroga o afastamento concedido a 
Adriana da Silva, Agente de Serviços Urbanos.
Portaria 545 de 21.05.2019…………....Prorroga o afastamento concedido a 
Regina Antonia Montanholi Mileski, Diretor de Escola.
Portaria 546 de 21.05.2019…………....Prorroga o afastamento concedido a 
Maria de Fátima da Silva, Agente Escolar.
Portaria 547 de 21.05.2019…………....Prorroga o afastamento concedido a 
Maria Cristina Martins Costa, Professor de Educação Especial.
Portaria 548 de 21.05.2019…………....Prorroga o afastamento concedido a 
Elisângela Aparecida Barbosa de Moura, Cozinheiro.
Portaria 549 de 21.05.2019…………....Prorroga o afastamento concedido a 
Célia Aparecida Tiburtino, Monitor de Treinamento.
Portaria 550 de 21.05.2019…………....Prorroga o afastamento concedido a 
Júlio César Dias dos Santos, Motorista Operador de Guincho.
Portaria 551 de 21.05.2019…………....Prorroga o afastamento concedido a 
Jucelena Aparecida Biazotti de Camargo, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 552 de 21.05.2019…………....Prorroga o afastamento concedido a 
Bruna de Oliveira, Agente de Saúde.
Portaria 553 de 21.05.2019…………....Prorroga o afastamento concedido a 
Maria Isabel Bezerra Mendes da Silva, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 554 de 21.05.2019…………....Convalida o afastamento concedido 
a Rosemeire Lopes Batista Costa, Monitor de Creche.
Portaria 555 de 21.05.2019…………....Nomeia Cirlene Aparecida Leite para 
o cargo de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 556 de 21.05.2019…………....Nomeia Abner Correa Rosa para o 
cargo de Agente de Serviços Gerais.
Portaria 557 de 21.05.2019…………....Nomeia Gilson Alves Barbosa para a 
função temporária de Enfermeiro.

Lençóis Paulista, 21 de maio de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2019. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 222,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2019. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 43,95.

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2019. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 54,30.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA n° 007/2019; FUNDAMENTO: 
FUNDAMENTO: Art. 22,I, Lei Federal 8.666/93; OBJETO: Concessão de 
uso de espaço físico de 147,77 m² nas dependências do Ginásio de Esportes 
“Antonio Lorenzetti Filho” (Tonicão), para exploração da atividade de bar, 
lanchonete, restaurante e afi ns; Vencedor: Gilberto Roque Pramio, Valor: R$ 
1.602,00 (mil seiscentos e dois reais) mensais; DATA PUBLIC: 22/05/2019.

Publicação de homologações de licitações e extratos de contratos, conforme 
artigo 61, parág. único da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 2º, inc. XX da 
Inst-TCU nº 028/99.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 055/2019; DATA ASSINAT: 20/05/2019; CONTRATADO: 
D-GEO Geologia e EngenhariaAmbiental Ltda-EPP; CNPJ: 13.460.120/0001-
13; ENDEREÇO: Rua Restinga  n.º 113, município de São Paulo/SP; 
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de sondagem 
SPT; VALOR: R$ R$ 17.491,00 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e um 
reais); TOMADA DE PREÇOS n.° 004/2019; FUNDAMENTO: Art. 23; I, 
“b” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 22/05/2019.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis PaulistaConstrução do ginásio do Jardim América 

deve ser retomada no segundo semestre
Com ajuste do convênio com o Governo Federal, obras paradas há três anos estão em processo 

Elton Laud

A construção do ginásio 
de esportes da Praça 
Devanir Moretto, entre 

o Parque Residencial Rondon e 
o Jardim América, em Lençóis 
Paulista, deve ser retomada no 
próximo semestre. Paralisadas 
há quase três anos em decor-
rência de uma série de proble-
mas, as obras estão em proces-
so de licitação para a escolha 
da empresa responsável pela 
conclusão. Orçado inicialmente 
em R$ 1,527 milhão, o ginásio 
agora deve custar por volta de 
R$ 2,282 milhões.

O convênio para a constru-
ção do ginásio, que deve rece-
ber o nome de Edemir Cone-
glian (Edemirzão), foi firmado 
com o Ministério do Esporte 
(hoje Secretaria Especial do 
Esporte do Ministério da Cida-
dania) em 2012, por intermédio 
do vereador Manoel dos Santos 
Silva, o Manezinho (PSDB), 
junto ao então ministro Aldo 
Rebelo (SDD). Pelo documen-
to original, o Governo Federal 
destinaria R$ 1,4 milhão para a 
obra, enquanto que a Prefeitura 
Municipal entraria com a con-
trapartida de R$ 127 mil.

As obras foram iniciadas 
em junho de 2014 pela empre-
sa EAR Construções e Instala-
ções, que em setembro do ano 
seguinte, depois de concluir 
parte das fundações, rescindiu 
o contrato alegando falta de re-
passes. Após um novo processo 
licitatório, vencido pela empre-
sa JF Engenharia, a construção 
foi retomada em março de 2016, 
porém, depois de poucos avan-
ços no cronograma, um novo 
rompimento de contrato por 
falta de pagamento ocorreu em 
fevereiro de 2017.

Com a paralisação das obras 
pela segunda vez, o convênio 
firmado por meio do Programa 

Esporte e Lazer na Cidade ficou 
suspenso. A retomada só ocor-
reu neste ano, após um longo 
e burocrático processo iniciado 
ainda em 2017. Segundo Ana 
Paula Balsi Goes, nova secretá-
ria de Convênios e Captação de 
Recursos da Prefeitura Munici-
pal, nos últimos meses diversos 
ajustes precisaram ser feitos 
para adequação do projeto.

 “Por conta de tudo o que 
ocorreu foi necessária uma 
nova análise. Além do levan-
tamento do que já havia sido 
executado e do que ainda esta-
va pendente, tivemos que fazer 
algumas alterações no projeto 
para cumprir algumas exigên-
cias que não existiam quando o 
convênio foi firmado, em 2012. 
Tudo isso precisou ser subme-
tido novamente à aprovação, 
o que demandou certo tempo, 
porque o projeto foi e voltou 
algumas vezes. Esse processo 
estava em tramitação até alguns 
dias”, pontua.

Com os ajustes no projeto, 
as obras orçadas inicialmente 
em R$ 1,527 milhão devem 
custar cerca de R$ 2,282 mi-
lhões. Desse montante, R$ 350 

mil corresponde ao que já foi 
executado e pago; o restante, 
R$ 1,931 milhão, se divide en-
tre R$ 1,247 milhão de repasse 
do Governo Federal e R$ 684 
mil de contrapartida do muni-
cípio. Segundo José Denílson 
Nogueira, secretário de Supri-
mentos e Licitações da Prefei-
tura Municipal, a licitação para 
a contratação da empresa para 
a conclusão das obras deve ser 
concluída nos próximos dias.

“Estamos com o proces-
so em andamento, no final do 
prazo para que as empresas 
interessadas façam a visita téc-
nica e entreguem as propostas. 
Os envelopes serão abertos na 
próxima terça-feira (28) e tudo 
deve ser finalizado até na se-
mana seguinte. Com a licitação 
concluída, os documentos vão 
para avaliação da Caixa Econô-
mica Federal e, depois da apro-
vação, está tudo liberado para a 
retomada da construção”, expli-
ca Nogueira, que revela que o 
prazo para a conclusão da obra 
é de 270 dias após a emissão da 
ordem de serviço.

Para Ana Paula Balsi Goes, 
com todos os trâmites buro-

cráticos superados, a expec-
tativa é de retomada imediata 
da construção do ginásio. “O 
que tinha de mais complicado 
para resolver já foi resolvido. 
O único entrave que pode oca-
sionar um novo problema é o 
atraso na liberação de recursos 
por parte do Governo Federal, 
mas, como a contrapartida da 
Prefeitura é um valor razoável, 
vai ser possível dar andamento 
imediato, porque os recursos já 
estão reservados e previstos no 
orçamento vigente”, completa.

O GINÁSIO
De acordo com o projeto, 

o ginásio Edemirzão terá cerca 
de 2 mil metros quadrados de 
área construída em um terreno 
de 18,4 mil metros quadrados. 
Além da quadra poliesportiva 
de dimensões oficiais (40 x 20 
metros) e arquibancadas com 
capacidade para cerca de 500 
pessoas (dados não oficiais), o 
local contará com cozinha, re-
feitório, vestiários e sanitários. 
Até o momento, apenas parte 
da estrutura dos vestiários, fun-
dações e pilares de sustentação 
foi concluída.

ABANDONADO - Paralisadas há quase três anos, obras do ginásio do 
Jardim América devem ser retomadas no segundo semestre

FOTO: ELTON LAUD/O ECO

Inscrições para a 10ª Profi turo seguem até o domingo (26)
Feira de Profi ssões 
será realizada no 
dia 6 de junho em 
Lençóis Paulista

Da Redação

Segue até o domingo (26) as 
inscrições para a 10ª Profi-
turo (Feira de Profissões de 

Lençóis Paulista). A Feira, que 
acontecerá no dia 6 de junho, das 
18h às 22h, no Salão Paroquial 
do Santuário Nossa Senhora da 
Piedade, é uma oportunidade 
para que jovens e adultos que 
estão em busca de oportunidades 
no mercado de trabalho possam 
identificar possibilidades, tirar 
dúvidas sobre as profissões e ain-
da conhecer os cursos técnicos 
e de graduação disponíveis em 
Lençóis Paulista e região. 

A feira é gratuita e realizada 
anualmente pelo Instituto Lidera 
Jovem com o apoio de voluntá-
rios, parceiros, patrocinadores 
e seus mantenedores, Bracell e 

PROFITURO - Feira é uma oportunidade de identificar possibilidades e tirar dúvidas 
sobre as profissões e cursos técnicos e de graduação da região

Lwart Lubrificantes. Para par-
ticipar é necessário fazer a ins-
crição gratuita pelo site (www.
profituro.com.br). Durante o 
evento, os participantes poderão 
escolher palestras com orienta-
ções vocacionais, suas escolhas 
e oficinas sobre profissões, além 
de estandes de faculdades e esco-
las técnicas da região. 

A feira possibilita aos jovens 

optar por uma carreira profis-
sional de maneira assertiva. 
Durante a programação, os par-
ticipantes podem participar das 
palestras com orientações sobre 
futuro profissional, das oficinas 
sobre profissões, além de conferir 
as novidades que serão apresen-
tadas nos estandes. 

Para a coordenadora do 
Instituto Lidera Jovem, Danieli 

Roza, a feira é uma oportuni-
dade para que o jovem busque 
mais informações sobre as pro-
fissões e o mercado de trabalho. 
“Na Profituro além deles terem 
a possibilidade de explorar mais 
informações com os profissio-
nais já atuantes na área, tam-
bém podem enxergar as oportu-
nidades de estudo e de trabalho 
futuros”, comenta.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2019. Na página A6. Valor da publicação R$ 333,00.

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de Maio de 2019. Na página A6. Valor da publicação R$ 190,60.

Publicado no jornal O Eco, no dia 22 de 
Maio de 2019. Na página A6. Valor da 

publicação R$ 58,50.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES 
  Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril TOTAIS
                            
DESPESAS COM PESSOAL
01 VENCIMENTO E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL ATIVO

170.428,68 159.460,51 165.584,91 165.581,24 175.106,16 173.667,91 161.627,83 250.885,55 160.854,17 179.882,77 174.779,81 160.493,06 2.098.352,60

02 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES 
POLITICOS

57.361,85 57.361,85 57.361,85 56.583,73 57.361,85 56.389,21 57.361,85 57.361,85 57.361,85 57.361,85 57.361,85 57.361,85 686.591,44

05 ENCARGOS SOCIAIS 34.997,31 35.218,34 35.492,56 35.426,97 36.798,76 34.223,89 39.733,33 63.987,22 34.392,89 33.594,35 35.014,91 33.921,79 452.802,32

SUBTOTAL(I) 262.787,84 252.040,70 258.439,32 257.591,94 269.266,77 264.281,01 258.723,01 372.234,62 252.608,91 270.838,97 267.156,57 251.776,70 3.237.746,36

                            

DESPESAS NÃO COMPUTADAS

01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 INCENTIVO A DEMISSÃO 
VOLUNTÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 DECORRENTES DE DECISÃO 
JUDICIAL E EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 DESPESA COM INATIVOS E 
PENSIONISTAS CUSTEADAS COM 
RECURSOS VINCULADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                            

TOTAL LIQUIDO (I-II) 262.787,84 252.040,70 258.439,32 257.591,94 269.266,77 264.281,01 258.723,01 372.234,62 252.608,91 270.838,97 267.156,57 251.776,70 3.237.746,36

                            

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - LEGISLATIVO -  Período: 1º Quadrimestre / 2019

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - LEGISLATIVO -  Período: 1º Quadrimestre / 2019.

NARDELI DA SILVA
PRESIDENTE 

RG. 22.415.346-8

EDVALDO BENTO MACONI
CONTADOR

CRC 1SP156249/O-4

JOSÉ VERGÍLIO GRANDI
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE 

INTERNO 

LRF art.48 QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

1º QUADRIMESTRE / 2019
      
                        R$ %
      
Receita Corrente Líquida 220.983.555,44 100

    
Despesas Totais com Pessoal 3.237.746,36 1,46

Limite Máximo (art. 20 LRF) 13.259,013,33 6,00

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) 12.596.062,66 5,70

Excesso a Regularizar 0,00 0,00

    
Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00

Saldo Devedor 0,00 0,00

Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado) 0,00 0,00

Excesso a Regularizar 0,00 0,00

    
Concessões de Garantias 0,00 0,00

Montante 0,00 0,00

Limite Legal (art. 9° Res. n° 43 Senado) 0,00 0,00

Excesso a Regularizar 0,00 0,00

    
Operações de Crédito(exceto ARO) 0,00 0,00

Realizadas no Período 0,00 0,00

Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado) 0,00 0,00

Excesso a Regularizar 0,00 0,00

Câmara Municipal de Lençóis Paulista

Polícia
ACIDENTE  
Na noite da sexta-feira (17), a Polícia Militar de Lençóis Paulista registrou um acidente de trânsito com 
vítima, envolvendo um veículo VW/Gol e um ciclista. A colisão aconteceu na Vila Baccili. O condutor do 
veículo declarou que trafegava no sentido Bairro-Centro, quando uma bicicleta invadiu a preferencial 
e colidiu contra o seu veículo. O ciclista foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência) e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento e foi liberado.

TRÁFICO PRESO

IMPRUDÊNCIA

Prefeitura 
Municipal de 

Lençóis Paulista
Publicação de homologações 
de licitações e extratos de 
contratos, conforme artigo 61, 
parág. único da Lei Federal nº 
8.666/93 e artigo 2º, inc. XX da 
Inst-TCU nº 028/99.

HOMOLOGAÇÃO DE 
LICITAÇÃO E EXTRATO 

DE CONTRATO
Contrato nº 053/2019; DATA 
ASSINAT: 14/05/2019; 
CONTRATADO: Jaime 
José Portes Bueno; CPF/
MF sob n.º293.003.928-
08, RG nº27.453.027-2 /
SSP-SP; ENDEREÇO: 
residente e domiciliado nesta 
cidade e comarca, no sítio 
Fartura, Lençóis Paulista/
SP; OBJETO: Aquisição de 
gêneros alimentícios para a 
merenda escolar, destinado 
ao atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE; VALOR: 
R$ 4.550,00 (quatro mil 
quinhentos e cinquenta reais); 
VIGÊNCIA: maio a Dezembro 
de 2019; MODALIDADE: 
Chamada Pública n.º 002/2019; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 
nº 11.947/09 e n.º 8.666/93 
de 21/06/93; DATA PUBLIC: 
22/05/2019.

Adolescente de 14 anos 
é detido vendendo droga
Ocorrência foi registrada no Jardim Maria Luiza IV; foram 
apreendidos cinco eppendorfs de cocaína e R$ 192 em espécie

Flávia Placideli

Na tarde do último sábado 
(18), a Polícia Militar de 
Lençóis Paulista deteve 

um adolescente de 14 anos, 
morador do Jardim América, 
vendendo droga no Jardim 
Maria Luiza IV. Com ele foram 
encontrados cinco eppendorfs 
de cocaína e mais R$ 192 em 
espécie. O menor de idade con-
fessou o crime, mas foi liberado 
ao final da ocorrência.

Segundo consta no Bole-
tim de Ocorrência registrado 
na 5ª Cia da Polícia Militar, 
por volta das 16h, durante um 

patrulhamento de rotina pelo 
Jardim Maria Luiza IV, uma 
equipe se deparou com um 
menor de idade, de 14 anos, 
em atitude suspeita e decidiu 
fazer a abordagem. Em revis-
ta pessoal, o adolescente foi 
flagrado com cinco eppendor-
fs de cocaína envolvidos em 
um plástico. A droga estava 
escondida sob suas vestes, na 
região pubiana.

Em um dos bolsos da ber-
muda do jovem também foi 
encontrada a quantia de R$ 
192 em espécie. Indagado a 
respeito, o adolescente confes-
sou a prática do delito, decla-

rando que os cinco eppendorfs 
de cocaína eram para a venda, 
revelando que já havia vendi-
do outros cinco e afirmando 
que o dinheiro era fruto do 
comércio ilegal.

Diante disso, o jovem foi 
apreendido, sendo necessário 
o uso de algema por receio 
de fuga, e encaminhado à 
Delegacia de Polícia na com-
panhia de seu pai. No local, 
o delegado de plantão, após 
tomar conhecimento dos fa-
tos, elaborou um Boletim de 
Ocorrência pelo ato infracio-
nal de tráfico, liberando as 
partes em seguida.

Foragido de ‘saidinha’ do Dia das 
Mães é preso após briga de bar

Motorista embriagado bate 
em veículo estacionado

Ocorrência foi registrada no Jardim Itapuã

Condutor recebeu autuações por dirigir sob 
infl uência de álcool e por não possuir habilitação

Flávia Placideli

Na noite da última sexta-
-feira (17), um foragido 
da “saidinha” temporá-

ria do Dia das Mães foi preso 
em Lençóis Paulista depois de 
se envolver em uma briga de 
bar. A ocorrência foi registrada 
no Jardim Itapuã, bairro onde o 
penitenciário residia. 

De acordo com as informa-
ções da Polícia Militar, por volta 
das 20h, uma equipe foi aciona-
da após uma briga em um bar 
localizado na Rua Olga Biral, 
no Jardim Itapuã. Chegando ao 
local, os policiais se depararam 
com W.S.M., de 32 anos, em 
benefício de saída temporária 
do Dia das Mães, com algumas 
escoriações no rosto e pernas. 

Flávia Placideli

Na noite da última sexta-
-feira (17), por volta das 
21h, a Polícia Militar de 

Lençóis Paulista registrou um 
acidente de trânsito sem víti-
ma em uma das ruas do Jardim 
Príncipe. Segundo informações 
do Boletim de Ocorrência, o 
condutor de um veículo que 
trafegava pelo bairro atingiu ou-
tro que estava estacionado.

Após solicitação via Copom 
(Centro de Operações), uma 
equipe da Polícia Militar se des-
locou até o local dos fatos, na 
Rua Silvio Capelari, onde cons-
tatou que havia ocorrido um aci-

dente de trânsito sem vítima, no 
qual uma das partes encontrava-
-se visivelmente embriagada.

No local, o proprietário do 
veículo estacionado, um GM/
Vectra Sedan, informou que 
seu carro estava devidamente 
estacionado na frente da resi-
dência de sua mãe, quando o 
condutor de outro veículo, um 
Ford/Escort GL, visivelmente 
embriagado, chocou-se contra a 
traseira de seu automóvel. 

Segundo o depoimento, 
ao ouvir o barulho da batida, 
o proprietário do Vectra e seu 
irmão saíram para ver o que 
havia ocorrido e se depararam 
com o condutor do Escort ten-

tando engatar a ré para fugir, 
sendo obrigados a impedir re-
tirando a chave do contato do 
carro. Aos policiais, o condutor 
do Escort confessou que havia 
ingerido bebida alcoólica antes 
de assumir a direção e que não 
possui CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação).

Diante das informações, 
ambas as partes envolvidas fo-
ram encaminhadas à Delegacia 
de Polícia, onde foi solicita-
do um exame de sangue para 
constatação de embriaguez do 
condutor do Escort, que foi au-
tuado por dirigir veículo sem 
habilitação e por dirigir sob a 
influência de álcool. O veículo 
ficou recolhido ao pátio da De-
legacia para ser periciado. As 
partes envolvidas foram libera-
das ao final da ocorrência. 

Por descumprir as normas 
para a saída temporária e es-
tar em um bar onde se envol-
veu em uma briga - os demais 
envolvidos não foram localiza-
dos -, o mesmo foi conduzido 
até a Delegacia de Polícia, de 
onde seguiu para a UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 
para cuidar dos ferimentos, 
antes de ser encaminhado ao 
Centro de Progressão Peni-
tenciária (CPP) II, de Bauru, 
onde segue preso.



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUARTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2019 • A7

FO
TO

S:
 D

IV
UL

GA
ÇÃ

O

Saúde

ENTREVISTA

CAMPANHA 
O Ministério da Saúde, em parceria com a Rede Global de Bancos de Leite Humano (RBLH), lançou 
na última sexta-feira (17), no Rio de Janeiro, a Campanha Nacional de Doação de Leite Materno. 
As metas para 2019 são aumentar em 15% o volume de leite materno coletado e aumentar o 
número de doadoras. Além de sensibilizar gestantes e lactantes para a importância deste ato de 
solidariedade, a campanha visa também desmistifi car que é preciso ter ‘muito leite’ para doar.

Alimentação infantil: 
o grande desafi o para os pais
Nutricionista dá dicas preciosas para uma nutrição adequada para as crianças

Saulo Bueno
Especial para O ECO

No mundo de hoje as 
crianças só faltam nas-
cer falando! Elas sur-

preendem a todos com suas 
habilidades e inteligência e 
aprendem as coisas com mui-
ta facilidade. Isso se deve, 
em parte, a uma série de fa-
tores que contribuem para 
seu desenvolvimento, que, 
juntamente com o advento 
da tecnologia, fazem o apren-
dizado se intensificar a cada 
dia. Contudo, não é suficiente 
expô-los a atividades que esti-
mulem sua capacidade cogni-
tiva. Provê-los de uma alimen-
tação balanceada e saudável 
também é fator preponderante 
para que se desenvolvam cor-
retamente, nutridos com as 
vitaminas e minerais necessá-
rios nessa fase tão importante 
chamada infância.

Mas, a pergunta que fica é 
a seguinte: Como é que os pais 
podem agir para garantir a nu-
trição adequada de seus filhos, 
se a correria do dia a dia faz 
com que a maioria opte pelos 
alimentos industrializados? 
Calma, ainda há uma luz no 
fim do túnel! Saulo Bueno, ar-
ticulista do Jornal O ECO, con-
versou com a Dra. Fernanda 
Monteiro, nutricionista infantil 
que desenvolve um importan-
te trabalho nas redes sociais 
e dá dicas preciosas aos pais. 
Na entrevista que segue, a pro-
fissional, que conta com mais 
de 130 mil seguidores no Ins-
tagram, compartilha um pouco 
dos desafios e informações va-
liosas sobre a alimentação das 
crianças. Confira:

O ECO - Doutora, é sabi-
do que casas de avó e tia são 
sinônimos de guloseimas sem 
limites, o que, muitas vezes, 

atrapalha a disciplina alimentar 
das crianças. Qual sua sugestão 
para que os pais consigam fa-
zer com que toda a família se 
comprometa com a alimentação 
saudável dos pequenos?

Dra. Fernanda - Não exis-
te outra alternativa, além de 
conversar com os avós. Muitas 
famílias dependem da ajuda 
deles na rotina e isso precisa 
ser ajustado quando extrapola 
o limite. Caso a criança esteja 
com alterações de exame, so-
brepeso ou restrição alimentar 
por outro motivo, pontuar essa 
questão é super relevante.

O ECO - Geralmente, se 
associa infância a doces e pe-
tiscos salgados, altamente pro-
cessados. Em sua opinião, os 
pais podem incluir na dieta das 
crianças o ‘dia do lixo’, como 
algumas pessoas dizem por aí? 
De que maneira?

Dra. Fernanda - Não po-
demos denominar dia livre 
como ‘dia do lixo’. Pois a crian-
ça pode criar uma relação com 
o alimento pelo fato de chamá-
-lo de lixo. O dia livre pode ser 
incluído sem problema algum 
quando a criança tem uma ali-
mentação equilibrada. Não vai 
ser o doce da festinha que irá 
alterar peso ou exames.

O ECO - Muitas mães, na 
correria do dia a dia, optam 
por snacks, bolinhos indus-
trializados, sucos e achocola-
tados de caixinha ao montar a 
lancheira dos filhos. Qual sua 
sugestão de alimentação para 
uma lancheira saudável, gosto-
sa e nutritiva para as crianças, 
levando em consideração prati-
cidade e economia?

Dra. Fernanda - A primei-
ra coisa que precisa ser mudada 

é a rotina de organização. Com-
pras e preparações, congeladas 
ou não, precisam ser progra-
madas. Quando não existe a 
programação, os pais optam 
pelo mais fácil e, na maioria 
das vezes, o rápido não é saudá-
vel. A lancheira precisa ter três 
grupos alimentares: regulado-
res, energéticos e construtores, 
tudo, claro, acompanhado de 
uma boa hidratação (Confira 
mais na tabela).

O ECO - Em uma escala 
que vai do ‘pior’ ao ‘altamen-
te prejudicial’, quais os prin-
cipais alimentos que os pais 
deveriam banir imediatamente 
das crianças?

Dra. Fernanda - Existe 
um grupo que considero pior 
e altamente prejudicial e todos 
estão na mesma escala: refrige-
rantes, macarrões instantâneos, 
biscoitos recheados, sucos de 
caixinha, salgadinhos industria-
lizados (tipo chips) e gelatinas.

O ECO - É possível agradar 
os pequenos com alimentos nu-
tritivos? Qual sua sugestão para 
os pais que vão começar essa 
mudança de hábito do zero?

Dra. Fernanda - Tudo pre-
cisa acontecer de forma grada-
tiva. Mudanças muito bruscas 
causam desconforto nas crian-
ças e, na maioria das vezes, te-
mos um efeito catastrófico. Elas 
podem deixar de comer alimen-
tos saudáveis já incluídos na ro-
tina ou simplesmente não cola-
borarem em nada na mudança, 
causando um bloqueio que os 
pais não conseguem superar. 
Por isso, a dica é começar com 
mudanças pequenas e aprovei-
tar alimentos que a criança já 
come para torná-los saudáveis. 
Por exemplo, se a criança gosta 
de comer bolo, comece fazendo 

bolos mais saudáveis, incluin-
do ingredientes como farelo de 
aveia, castanhas, uvas passas e 
frutas.

O ECO - Na hora de esco-
lher os alimentos das crianças 
no supermercado, o que os 
pais devem priorizar e levar 
em consideração?

Dra. Fernanda - A pri-
meira coisa é não comprar o 
que não gostariam que eles 
comessem. A segunda coisa é 
priorizar alimentos integrais e 
os mais naturais possíveis. Ler 
rótulo precisa ser um hábito 
dos pais. Depois que eles co-
meçam a ler, muitos alimentos 
industrializados deixam de ser 
levados para casa. A dica é ler 
a lista de ingredientes do pro-
duto, pois o que está em pri-
meiro lugar é o que está em 
maior quantidade.

O ECO - Quais os riscos 
que os filhos correm se os pais 
não fizerem nada em relação a 
toda essa exposição aos alimen-
tos industrializados?

Dra. Fernanda - Não só o 
Brasil, mas o mundo todo está 
vendo a formação de uma gera-
ção de crianças e adolescentes 
obesos. Um estudo feito pelo 
Imperial College London e pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) revela que o número de 
crianças e adolescentes (cin-
co a 19 anos) obesos em todo 
o mundo aumentou 10 vezes 
nas últimas quatro décadas. Se 
esses números continuarem a 
crescer dessa maneira, haverá 
mais crianças e adolescentes 
obesos do que crianças com 
desnutrição moderada e grave 
até 2022. Sem contar as doen-
ças que a má alimentação vem 
causando, como diabetes, disli-
pidemias e hipertensão.

DICAS - Com mais de 130 mil seguidores no Instagram, Dra. 
Fernanda Monteiro, compartilha um pouco dos desafios e 
informações valiosas sobre a alimentação das crianças

Agora é hora de colocar as dicas da Dra. Fernanda (Instagram @nutri_infantil) em prática, sabendo que, além 
de contribuir para o bem-estar das crianças, elas ajudam a preparar cidadãos saudáveis para o futuro. Assim, as 
chances desses hábitos nutricionais se perpetuarem será maior, contribuindo para a formação de uma geração 
que lute contra os distúrbios alimentares, contra a imposição que a indústria alimentícia faz aos consumidores 
e contra as doenças decorrentes da má alimentação. Bom apetite!

GRUPOS ALIMENTARES QUE NÃO PODEM FALTAR NA LANCHEIRA DAS CRIANÇAS

Reguladores Energéticos Construtores Bebidas

Fornecem vitaminas e 
minerais e auxiliam no 

funcionamento do organismo

Fornecem energia para as 
crianças manterem as 

atividades diárias

Possuem nutrientes que 
auxiliam no desenvolvimento 

e crescimento (proteínas, 
lipídios, ferro, etc.)

Hidratação

Frutas Pães integrais Hamburguinho Água

Sucos naturais Pãozinho brioche Nuggets caseiros Água de coco 
(esporadicamente)

Tomatinho cereja Bolo caseiro Queijos
 

Cenoura palito Cookies integrais Iogurtes
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Sociedade

Manu, Mateus e Rogério, na Cia da Esfiha

Shelid e Diego, na Pizzaria Hábil

Miriam e Drailton, na Cia da Esfiha

Rafaela e Adriana, na Pizzaria Hábil

Taiana e Luan, na Pizzaria Hábil

Rosineia, Manu e Débora, na Cia da Esfiha
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FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

Confi ra nos cliques da Cíntia Fotografi as quem marcou 
presença na noite de Lençóis Paulista!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FICANDO MAIS VELHO - Aloísio Paccola fez 
aniversário na segunda-feira (20) e comemorou 
ao lado dos amigos e familiares. Sucesso!

ENCONTRO - O Transamérica 
Expocenter, em São Paulo, 
sediou na semana passada 
a Bett Educar, maior feira de 
educação e tecnologia da 
América Latina. Durante o 
evento, o casal Carlos Renato 
Trecenti e Sara Hughes 
recebeu a visita do ministro 
da Ciência e Tecnologia, o 
bauruense Marcos Pontes. 
O encontro aconteceu na 
terça-feira (14), no estande da 
empresa Scaffold Education.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

IDADE NOVA - Maria Passini apaga as veli-
nhas nesta quarta-feira (22) e recebe os cumpri-
mentos da família e dos amigos. Saúde e paz!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

DATA ESPECIAL - Suarte Basques completou 
90 anos nessa terça-feira (21) e recebeu o cari-
nho dos familiares e amigos. Felicidades!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

FOTO: DIVULGAÇÃO
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