
Confusão começou com uma discussão de casal; uma das vítimas precisou ser transferida para Bauru por conta da gravidade dos ferimentos
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Briga em bar acaba com três esfaqueados
Quatro confrontos realizados na manhã do domingo (31) defi niram os últimos 
classifi cados para as quartas de fi nal da 13ª Copa Lençóis de Futebol 
Amador. Reduto, Santa Luzia, Asa Branca e Grêmio Cecap levaram a melhor 
sobre seus respectivos adversários e garantiram vaga na próxima fase. Em 
jogo disputado no Estádio João Roberto Vagula (Vagulão), o Reduto (foto), 
conquistou sua vaga com vitória de 3 a 0 sobre o Real Lençóis.

PassoPasso
FLAGRANTE

Jovem é preso por 
tráfi co de drogas 
no Júlio Ferrari

Na noite do último sábado 
(30), a equipe de Força Tática da 
Polícia Militar de Lençóis Paulis-
ta prendeu um jovem de 18 anos, 
acusado de tráfico de entorpe-
centes. A ocorrência foi registra-
da no Conjunto Habitacional Ma-
estro Júlio Ferrari. Na residência 
do indivíduo foram encontrados 
22 eppendorfs de cocaína, 35 in-
vólucros de crack e mais R$ 112 
em espécie, fruto do comércio 
ilegal de droga. A ocorrência foi 
registrada por volta da 19h30, 
por uma equipe da Polícia Mili-
tar que fazia patrulhamento pela 
Rua Benedito Modesto. A5

AdianteAdiante

Saudosistas x Progressistas: o jogo decisivo para o Bregão
EDITORIAL

DENGUE

Prefeitura de 
Lençóis segue 
com nebulização

Lençóis Paulista segue na luta 
contra o mosquito Aedes aegypti. Vá-
rios bairros da cidade já receberam 
o serviço de nebulização, que é feito 
onde há caso positivo de dengue re-
gistrado pela Secretaria de Saúde. Para 
o Jardim Primavera uma empresa 
foi contratada, uma vez que o bair-
ro todo recebeu a nebulização. Nos 
outros locais, o serviço foi feito por 
equipe da Prefeitura Municipal. A6

DESENTENDIMENTO

PM registra disparo 
de arma de fogo A5

A2

A3

IMPRUDÊNCIA

Motorista bêbado 
bate carro em 
outro veículo

Na noite do último sábado (30), por 
volta das 20h30, a Polícia Militar de 
Lençóis Paulista registrou um acidente 
de trânsito sem vítima em uma das ruas 
do Jardim do Caju. Segundo informa-
ções do Boletim de Ocorrência, o con-
dutor de um veículo que trafegava pelo 
bairro atingiu outro que estava estacio-
nado. Aos policiais, o condutor confes-
sou que teria ingerido bebida alcoólica 
antes de assumir a direção. A5

INCLUSÃO

Caminhada reúne 
200 pessoas no 
Parque do Povo

Aconteceu na manhã do último do-
mingo (31), no Parque do Povo, a “Ca-
minhada da Inclusão - Ninguém fi ca 
para trás”. Organizada pelo GAPSDo-
wnLP (Grupo de Apoio a Pessoas com 
Síndrome de Down de Lençóis Paulis-
ta) e pelo GAPALP (Grupo de Apoio 
a Pessoas Autistas de Lençóis Paulista) 
com apoio da Unimed e da Prefeitura 
Municipal Lençóis Paulista, o evento 
reuniu mais de 200 pessoas. A6

ALZHEIMER

132 milhões de 
pessoas terão a 
doença em 2050

De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o Al-
zheimer é a forma mais comum 
de demência, responsável por 
60% a 70% dos casos em todo o 
mundo. A Associação Internacio-
nal de Alzheimer (ADI) estima 
que o número de pessoas portado-
ras da doença, em nível mundial, 
deva atingir 75 milhões em 2030 e 
132 milhões em 2050. A7

DOENÇAS VASCULARES

Problema pode atingir 
20% da população A7
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Cautela ao assinar acordos coletivos
O Sincomércio esclarece que a CCT 2018-2019 não foi assinada porque o Sindicato dos Empregados do 
Comércio de Botucatu insiste em manter o desconto da contribuição compulsória para todos os trabalhadores, 
independentemente da autorização deles, o que hoje é ilegal de acordo com a MP 873/2019 em vigor. Por isso, 
Lençóis Paulista e Borebi estão sem Convenção Coletiva.
Em ofensiva, o Sindicato dos Empregados está oferecendo às empresas acordos coletivos. O Sincomércio 
ADVERTE: “É necessário cautela na assinatura desses acordos”. Cláusulas aparentemente inofensivas podem 
resultar em passivos trabalhistas, gerando valores indenizatórios incalculáveis. 
Para evitar prejuízos às empresas, sempre pensando na segurança constitucional, o Sincomércio coloca à 
disposição de seus associados sua assessoria jurídica que tem grande experiência em negociações coletivas. 
Basta entrar em contato pelo Fale Conosco em nosso site e agendar com nossos advogados.
O serviço é gratuito às empresas associadas.

COMUNICADO ÀS EMPRESAS
DO COMÉRCIO VAREJISTA

DE LENÇÓIS PAULISTA
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Esporte

FUTEBOL

FUTSAL JARDIM AMÉRICA

NO SANGUE
Seguindo os passos do pai, Michael Schumacher, o jovem Mick Schumacher, de 20 anos, 
estreou pela Ferrari nessa terça-feira (2), no primeiro dia de testes da Fórmula 1 no Barein. 
A sessão, acompanhada pela mãe, Corinna (foto), foi interrompida pela incomum chuva que 
atingiu o Circuito de Sakhir. Mick Schumacher fez o segundo melhor tempo do dia, 1m29s976, 
atrás apenas de Max Verstappen, com 1m29s379.
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Rodada defi ne 
confrontos das quartas 
de fi nal da Copa Lençóis
Reduto, Santa Luzia, Asa Branca e Grêmio Cecap 
garantiram últimas vagas na próxima fase

Elton Laud

Quatro confrontos reali-
zados na manhã do do-
mingo (31) definiram os 

últimos classificados para as 
quartas de final da 13ª Copa 
Lençóis de Futebol Amador. 
Reduto, Santa Luzia, Asa Bran-
ca e Grêmio Cecap levaram a 
melhor sobre seus respectivos 
adversários e garantiram vaga 
na próxima fase. Os jogos foram 
disputados no Estádio Munici-
pal João Roberto Vagula (Vagu-
lão) e no Estádio Distrital Eugê-
nio Paccola (Cecap).

No duelo que abriu a ro-

dada decisiva, no Vagulão, o 
Reduto (1º G7) se manteve 
na competição ao derrotar o 
Real Lençóis (2º G2) por 3 a 0, 
com gols de Gerson de Moura, 
Carlos do Carmo e Matheus 
Moreira. Na outra partida, o 
Santa Luzia (1º G3) avançou ao 
golear o Nacional (2º G6) por 
5 a 0, com gols de Fagner Be-
nedito, Gabriel da Silva, André 
da Silva, Stefan Brasil, além de 
um gol contra que não teve o 
autor divulgado.

No primeiro confronto dis-
putado no campo da Cecap, o 
Asa Branca (1º G6) se classi-
ficou ao vencer o Grêmio da 

Vila (2º G3) pelo placar de 
2 a 1, com gols de Armando 
da Silva e Gilmar Barros - Ju-
liano de Melo descontou. No 
outro jogo, o Grêmio Cecap 
(2º G7) conquistou sua vaga 
superando o Atlético Lençóis 
(1º G2) com uma vitória de 
3 a 0, com gols de Jeferson 
Thiago Roda, Mailon Moreira 
e Guilherme Rodrigues.

QUARTAS DE FINAL
Os primeiros embates das 

quartas de final acontecem no 
domingo (7), na Cecap. Abrin-
do a rodada, às 8h, o Unidos 
do Júlio Ferrari (1º G1), que 
carimbou seu passaporte para 
a próxima fase vencendo o 
Atlétiko Kaju (2º G8) por 4 a 
0, enfrenta o Reduto. Na sequ-

ência, às 10h, o Açaí (1º G5), 
que assegurou sua permanência 
ao derrotar o Chape FC (2º G4) 
por 1 a 0, encara o Santa Luzia.

No dia 14, também no cam-
po da Cecap, às 8h, o São Cris-
tovão (1º G4), que garantiu sua 
classificação com uma goleada 
de 6 a 2 sobre a representação 
do Alfredo Guedes (2º G5), 
mede forças com o Asa Branca. 

Fechando a disputa, às 10h, o 
Capital FC (2º G1), que passou 
para as quartas de final ven-
cendo o União Paulista (1º G8) 
pelo placar de 2 a 1, decide o 
futuro contra o Grêmio Cecap.

As semifinais da competi-
ção promovida pela Secretaria 
de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista estão previstas 
para o domingo (21). Já a deci-

são do título, que estava pro-
gramada para o domingo (28), 
feriado municipal pelo aniver-
sário de 161 anos de emancipa-
ção político-administrativa da 
cidade, foi alterada para o dia 
1 de maio, quarta-feira, feriado 
do Dia do Trabalho. Segundo a 
organização, a alteração foi feita 
em decorrência do desfile cívi-
co marcado para o dia 28.

CLASSIFICADO - Reduto (camisa listrada) avança e decide vaga na semifinal contra o Unidos do Júlio Ferrari

Séries Ouro e Prata entram na reta fi nal
Athletic Futsal e Zoio FC garantiram vagas na semifi nal com 
vitórias sobre Santa Catarina e Unidos da Vila

Elton Laud

A Copa Lençóis de Futsal 
já tem dois semifinalis-
tas definidos. Na noite 

da última segunda-feira (1), na 
rodada que abriu as quartas de 
final, Athletic Futsal e Zoio FC 
subiram mais um degrau na 
briga pelo título de suas res-
pectivas séries. No confronto 
válido pela Série Ouro, o Ath-
letic Futsal (1º G5) se manteve 
na competição com vitória de 
3 a 2 sobre o Santa Catarina 
(4º G6). Na partida da Série 
Prata, o Zoio FC (1º G7) avan-
çou à próxima fase ao derrotar 
o Unidos da Vila (4º G8) pelo 
mesmo placar. Ambos os jogos 
foram disputados no Ginásio 
Municipal de Esportes Antonio 
Lorenzetti Filho (Tonicão).

A competição promovida 
pela Secretaria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulista 
segue com mais dois jogos de-
cisivos na noite desta quarta-
-feira (3). Às 19h30, pela Série 
Prata, jogam Atlétiko Kaju 
(2º G7) e Reduto (3º G8). Às 
20h20, pela Série Ouro, due-
lam UME (2º G5) e Santa Lu-
zia (3º G6). Na sexta-feira (5), 
pela Série Prata, às 19h30, se 
enfrentam Valência (3º G7) e 
Carniça FC (2º G8). Às 20h20, 
pela Série Ouro, entram em 

DIRETO - Com vitória sobre Reduto, Unidos do Júlio Ferrari (mangas 
escuras) garantiu primeiro lugar do Grupo 8 e passou direto para a semifinal

Society completa chaveamento da segunda fase
Competição 
segue com oito 
equipes divididas 
em dois grupos

Elton Laud

O último final de semana 
marcou o encerramento 
da primeira fase da 11ª 

Copa Lençóis de Futebol Socie-
ty. A rodada definiu a classifica-
ção final, utilizada para a divi-
são dos grupos para a sequência 
da competição, que é promovi-
da pela Secretaria de Esportes 
e Recreação de Lençóis Paulista 
com apoio da associação de mo-
radores do Jardim América.

A tabela previa a realização 
de quatro jogos, mas apenas um 
foi disputado - o Mercenários 
derrotou o Real por 4 a 2 pelo 
Grupo D. Nos demais confron-
tos foram registrados WOs a 
favor do Renegados, que en-
frentaria o Atlético Lençóis pelo 
Grupo D; do Asa Branca, que 
jogaria com o JAAC pelo Grupo 
C; e do Jardim América, que pe-
garia o Açaí pela mesma chave.

As duas primeiras coloca-
ções do Grupo C ficaram com 
Asa Branca e Jardim América, 
com nove e seis pontos. No 
Grupo D os classificados fo-
ram Renegados e Mercenários, 
ambos com sete pontos - o 
Renegados venceu nos crité-
rios de desempate. No Grupo 

A avançaram Estrela Várzea e 
Borebi, com nove e seis pontos. 
No Grupo B as vagas foram 
para Real Madruga e Desacre-
ditados, também com nove e 
seis pontos.

SEQUÊNCIA
Na segunda fase, as oito 

equipes classificadas estão divi-
didas em dois grupos. O Grupo 
E é composto por Estrela Vár-
zea (1º A), Renegados (1º D), 
Desacreditados (2º B) e Jardim 
América (2º C). O Grupo F 
conta com Real Madruga (1º B), 
Asa Branca (1º C), Borebi (2º 

A), e Mercenários (2º D). Todos 
jogam contra todos em suas res-
pectivas chaves. Os dois melho-
res seguem para a semifinal: 1º 
E x 2º F; 1º F x 2º E.

A partir de agora as rodadas 
colocam todas as equipes em 
campo. No sábado (6), às 15h, 
pelo Grupo E, o Estrela Várzea 
enfrenta o Desacreditados. Às 
16h, pela mesma chave, jogam 
Jardim América e Renegados. 
Às 17h, pelo Grupo F, a repre-
sentação de Borebi encara o 
Real Madruga. No domingo (7), 
às 9h, pela mesma chave, due-
lam Asa Branca e Mercenários.

SEGUNDA FASE - Renegados (camisa listrada) 
estreia contra o Jardim América

NA SELEÇÃO - O atleta lençoense João Pedro Calheira, de 
15 anos, começa a despontar no futebol nacional. Goleiro 
das categorias de base do Desportivo Brasil, da cidade 
paulista de Porto Feliz, o jovem de Lençóis Paulista foi um 
dos 26 convocados para a seleção brasileira sub-15. Os 
atletas se apresentaram na semana passada para um período 
de 10 dias de treinamentos na Granja Comary, sede de 
treinamentos da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), 
que fica em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Sob os comandos 
do técnico Paulo Victor Gomes, os atletas serão avaliados 
para a montagem do elenco que vai disputar o Sul-Americano 
da categoria, na Bolívia, em novembro. Na foto, João Pedro 
(à direita) está acompanhado de outros dois companheiros de 
clube, José Welinton, Daniel da Silva.

FOTO: DIVULGAÇÃO

quadra Desacreditados (3º G5) 
e Açaí (2º G6).

As quartas de final termi-
nam na segunda-feira (8), com 
partida válida pela Série Ouro, 
entre o União B13 (4º G5) e 
Grêmio Cecap (1º G6). Na 
Série Prata, o Unidos do Júlio 
Ferrari (1º G8) já tem a classi-
ficação para semifinal garanti-
da, já que o Atlético Lençóis, 
que seria seu adversário por 
ter terminado na quarta colo-
cação do Grupo 7, foi elimi-
nado por não ter comparecido 

ao seu último jogo da segunda 
fase, contra o Atlétiko Kaju.

RESULTADOS
A segunda fase da Copa 

Lençóis de Futsal foi encerrada 
com dois jogos disputados na 
noite da última sexta-feira (29), 
no Tonicão, ambos válidos pelo 
Grupo 8 da Série Prata. Unidos 
do Júlio Ferrari e Carniça FC 
asseguraram as duas primeiras 
colocações da chave com vitó-
rias sobre Reduto (2 a 1) e Uni-
dos da Vila (4 a 3).
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Opinião
PARA PENSAR
 “O homem que sofre antes de 

ser necessário, sofre mais que o 
necessário.”

Sêneca.

FRASE
 “Foi uma linda manhã onde Lençóis fi cou colorida de azul e branco.”

Dra. Irene Andrade, sobre a Caminhada da Inclusão em comemoração ao Dia 
Internacional da Síndrome de Down (21 de março) e ao Dia Mundial de Conscientização 

do Autismo (2 de abril).
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O que o povo quer?

Saudosistas x Progressistas: 
o jogo decisivo para o Bregão

Teve fi m nesta semana mais um 
capítulo da novela que se tornou 
a situação do Estádio Municipal 

Archangelo Brega (Bregão). A aprova-
ção do Projeto de Lei 84/2017 pela Câ-
mara Municipal autorizou a revogação 
da Lei 4.158/2011, de autoria do ex-
-vereador Gumercindo Ticianelli Junior 

(DEM), que declarou estádio como 
patrimônio histórico.

A medida abre caminho para 
que algo seja feito para efeti-
vamente resolver o problema 
instaurado em julho de 2017, 
quando o Ministério Público re-
comendou à Prefeitura Munici-

pal a interdição do local, por con-
siderar que o mesmo não oferecia 

segurança aos usuários.
Resta saber agora qual será 

a solução. Muitos defendem a 
reforma e a manutenção do patri-

mônio histórico, já que o local, apesar 

de ter sido construído na década de 
1950, tem envolvimento com o futebol 
desde a década de 1920, há quase 100 
anos. Outros tantos avaliam que a me-
lhor solução é a venda do imóvel para 
a construção de um novo e moderno 
estádio em outra área.

Ambas as soluções têm prós e con-
tras. A reforma atende ao desejo dos 
saudosistas, mas pode não ser algo 
tão simples, visto que a estimativa de 
gasto para dar as devidas condições 
de uso ao local é de R$ 2,5 milhões. 
A venda para a captação de recur-
sos para a construção de um novo e 
moderno estádio vai ao encontro dos 
anseios dos progressistas, mas esbar-
ra em uma pergunta: Sem sequer ter 
uma equipe profi ssional, a cidade pre-
cisa de um estádio assim? Indepen-
dentemente de qual for o caminho es-
colhido, a decisão terá que ser tomada 
após muita refl exão. Aguardaremos.

José Renato Nalini
é Reitor da Uniregistral, docente 

universitário, palestrante e autor de 
“Ética Geral e Profi ssional”

A Democracia é o pior governo 
que existe no mundo. À ex-
ceção de todos os demais. 

Isso já foi repetido e decantado em 
inúmeros discursos. Ocorre que sua 
concepção idealizada ainda reside 
na consciência das pessoas que 
acreditam na conjugação de esfor-
ços em busca do bem comum. 

A forma ‘pura’ de Democracia 
nunca existiu. Costuma-se men-
cionar a Grécia Antiga, mais exata-
mente no século V antes de Cristo, 
o ‘século de ouro’, a era de Péricles. 
A fantasia descreve a desejável 
participação de todos os cidadãos, 
reunidos na ágora, a praça grega, a 
decidir os destinos da pólis, a cida-
de-Estado helênica.

Mas quem eram esses cidadãos? 
Não alcançavam mais do que cinco 
mil pessoas. Eram apenas os pro-
prietários, os possuidores de bens, 
com exclusão dos pobres, dos es-
trangeiros, dos escravos e das mu-
lheres. 

Não é demasia concluir que a 
imensa maioria da população esta-
va excluída do processo democrá-
tico.

Também se invoca a prática, em 
alguns cantões suíços, de reunião 
de todos os eleitores na praça, num 
domingo da primavera, para deci-
dir sobre as questões primordiais 
da convivência. Mas isso não é o 
que se desejaria como Democra-
cia, já conceituado como o governo 
do povo, pelo povo e para o povo. 
Os suíços já não realizam esse en-
contro com frequência. Confi am no 
governo eleito, que os representa. 
Quando se convoca a reunião, é 
com fi nalidades simbólicas e quase 
folclóricas.

De forma que Democracia, como 
governo da maioria, existe sob sua 
confi guração mais imperfeita. As 
maiorias instáveis, episódicas, tran-
sitórias e fl uidas. Veja-se o caso do 
Brasil.

Apregoa-se um período fértil de 
vivência democrática, pois desde 5 
de outubro de 1988, vige a “Cons-
tituição Cidadã”, restauradora da 
ordem alicerçada no Estado de Di-
reito. Sobreveio à fase do autori-
tarismo, que perdurou por 21 anos. 
Para os otimistas, já temos mais 
Democracia - três décadas - do que 
ditadura - duas décadas e um ano.

Todavia, qual o apreço que os 
brasileiros devotam à sua Demo-
cracia? Ela realmente atende às ex-
pectativas da maioria? O que ocor-
reu nestes trinta anos? Aumentou 
a qualidade de vida do brasileiro? 
Quais os êxitos dos quais podemos 
nos vangloriar?

A Democracia no Brasil não esti-
mulou a formação de uma socieda-
de apta à participação. A transição 
da Democracia Representativa para 
a Democracia Participativa é uma 
promessa descumprida.

O que se verifi ca hoje é uma 
profunda desilusão com a repre-
sentação. Ninguém se sente repre-
sentado. Ninguém confi a na política 
partidária. Tanto que o prenúncio de 
vitória nas próximas eleições indica 
o ausente, o voto branco e o voto 
nulo como os grandes vencedores.

Retrocedemos em inúmeros as-
pectos do convívio. Deixamos os 
valores declinarem e agonizarem. 
Respeito, consideração, compre-
ensão, solidariedade, fraternidade, 
justiça social, até mesmo polidez e 
boa educação de berço regrediram 
a níveis intoleráveis. 

A educação, único instrumento 
de transformação da sociedade, 
está presente no discurso, é consi-
derada a prioridade absoluta desta 
República, mas não merece aten-
ção do governante. Este não con-
segue dialogar com os profi ssionais 
da educação. O confronto é perma-
nente. Um não confi a no outro. 

A família negligenciou o treino 
social da prole, as mães, principal-
mente, não se esmeraram como 
aquelas de tempos idos, que in-
sistiam na transmissão do ‘currícu-
lo oculto’. Coisas simples como as 
regras mais comezinhas da convi-
vência, as palavras ‘mágicas’ hoje 
esquecidas, como ‘por favor’, ‘mui-
to obrigado’, ‘com licença’, ‘perdão’, 
até mesmo os triviais cumprimen-
tos de bom dia, boa tarde, até logo, 
não merecem o zelo doméstico e 
caíram em desuso.

O vezo comum é acusar o go-
verno, como se este fosse uma en-
tidade etérea, que surge do nada, e 
não o resultado da escolha cidadã. 
O governo refl ete a sociedade. Se 
esta não quer o melhor, as eleições 
mostram o que têm mostrado.

Depende de cada um de nós 
resgatar o Brasil de males que fo-
ram se acumulando e nos deixaram 
nesta situação de indigência moral. 
Há uma chance. Ela se chama ‘voto 
consciente’. Façamos bom uso dele. 
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A sessão da última segunda-feira (1) da 
Câmara Municipal de Lençóis Paulista gerou 
muito debate dentro e fora do plenário da 
Sala de Sessões Mário Trecenti. O motivo foi 
a volta de alguns projetos que acabaram ge-
rando polêmica entre os vereadores, como 
o destombamento do Estádio Municipal Ar-
changelo Brega (Bregão), a proposta da cria-
ção do cargo de coordenador de Seguran-
ça Pública, e o projeto que fi cou conhecido 
como “Projeto do nepotismo”.

LIGHT
O menos conturbado dentre os citados 

foi o Projeto de Lei 84/2017, que tratava do 
destombamento do Bregão. Como já tinha 
sido aprovado em primeiro turno, o projeto 
vindo do Poder Executivo não gerou muito 
debate e voltou a obter apoio da maioria 
dos vereadores. O único voto contrário foi 
do vereador Jucimário Cerqueira do Santos, 
o Bibaia (PV), que desde o início mantém o 
discurso na linha de preservação da história 
do local.

DESTOMBADO
Com a aprovação, o Bregão, interditado 

desde meados de 2017 por recomendação do 
Ministério Público, deixa de ser considerado 
patrimônio histórico do município. O destom-
bamento abre caminho para uma solução do 
problema, seja através de uma reforma que 
devolva ao local as condições necessárias de 
segurança, para que ele possa voltar a rece-
ber público, ou seja através da venda do imó-
vel para a captação de recursos para a cons-
trução de um novo estádio, o que necessita 
da aprovação de outro projeto.

CAMINHOS
Os dois possíveis caminhos para o futuro 

do Bregão (reforma e venda) têm adeptos 
e opositores. Enquanto que uma parcela de-
fende a preservação do patrimônio histórico 
a qualquer custo, outra vê como mais viável 
a venda, que, em tese, possibilitaria a cons-
trução de um novo e moderno estádio. Pesa 
contra a reforma o custo estimado da obra, 
que seria de R$ 2,5 milhões. Vereadores que 
defendem a causa, como Manoel dos San-
tos Silva, o Manezinho (PSDB), e o próprio 
Bibaia, estão em busca de recursos.

SEGURANÇA
Outro projeto amplamente debatido nas 

últimas sessões foi o Projeto de Lei Com-
plementar 1/2019, que autorizava a criação 
do cargo de coordenador de Segurança 
Pública. Também já aprovada em primeiro 
turno, a proposta de autoria do Executivo 
retornou para o veredito fi nal da Casa de 
Leis, que mais uma vez se mostrou favo-
rável, com exceção dos vereadores: Leo-
nardo Henrique de Oliveira, o Dudu do Bas-
quete (PPS), e Paulo Henrique Victaliano, o 
Paulinho (PSDB).

SEM NOVIDADE
A dupla, que já tinha rejeitado o projeto 

da primeira vez, manteve o voto contrário, 
apesar das tentativas de convencimento. 
Em resumo, ambos alegam que não veem 
necessidade da criação do cargo diretamen-

te ligado à Guarda Civil Municipal (GCM), vis-
to que a mesma ainda não está em opera-
ção. Ocorre, porém, que entre as atribuições 
da função estão justamente a atenção aos 
trâmites necessários para a viabilização da 
implantação da GCM.

ÁPICE
Por último, mas nem de longe o menos 

polêmico, entrou na pauta de discussão o 
Projeto de Lei 72/2018, popularmente co-
nhecido como “Projeto do Nepotismo”. 
Apresentado no fi nal do ano passado pelo 
vereador Paulinho Victaliano, o dispositivo 
visa impedir que parentes (em linha reta, co-
lateral ou por afi nidade) até de terceiro grau 
de vereadores em exercício de mandato se-
jam nomeados para cargos de confi ança da 
Prefeitura Municipal.

FAÍSCAS
O texto original veio acompanhado de 

duas emendas que, na verdade, foram as 
grandes ‘estrelas’ dos discursos - alguns aca-
lorados - da noite. A primeira é uma emenda 
aditiva do vereador Luiz Gonzaga da Silva, 
o Luizinho do Açougue (PR), que determina 
que o projeto não tenha efeito retroativo, ou 
seja, que considere apenas as contratações 
efetuadas a partir de sua vigência. A segun-
da é uma emenda modifi cativa apresentada 
por Bibaia, que isenta os servidores concur-
sados dos efeitos da lei.

TRINCA
Além de Paulinho, autor do projeto, Dudu 

do Basquete e Mirna Justo - que falou por 
mais de 20 minutos para se justifi car - ocu-
param a tribuna para manifestar o posicio-
namento contrário às emendas. Em resumo, 
pode se dizer que para ambos a aprovação 
das mesmas ‘tiraria o peso’ do projeto, que 
não teria refl exo direto nos ‘alvos’ que moti-
varam sua criação: cargos ocupados por pa-
rentes de Nardeli da Silva (MDB), Francisco 
de Assis Naves, o Chico (PDT), e João Miguel 
Diegoli (MDB).

FLOR DA PELE
João Miguel, aliás, subiu o tom do discur-

so em defesa de sua esposa, que é servi-
dora de carreira e ocupa uma Função Gra-
tifi cada na Secretaria de Saúde. Citou suas 
qualifi cações para ocupar o cargo e garantiu 
que jamais pediu qualquer favorecimento. 
Também rebateu aos ataques que vem so-
frendo nas redes sociais e acabou discutindo 
com uma exaltada cidadã que acompanha-
va a sessão. O presidente Nardeli chegou a 
ameaçar a encerrar a sessão e até cogitou 
acionar a polícia para acalmar os ânimos.

CONTINUA
Ao fi nal, as duas emendas foram apro-

vadas por 6 votos a 3, com Paulinho, Dudu e 
Mirna contrários e com abstenções de João 
Miguel e Chico Naves - Nardeli não vota 
por ser presidente. Já o projeto - que com 
as emendas passa a valer depois que for 
sancionado pelo Executivo e não tem efeito 
sobre servidores de carreira - foi aprovado 
por unanimidade. A votação em segundo 
turno deve ocorrer na sessão da próxima 
segunda-feira (8).

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal
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ACUMULAÇÃO DE CARGOS

O Secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, usando das atribuições conferidas pelo Decreto Executivo N.º 
40/2005, com base no artigo 5º do Decreto Executivo n.º 435/2006, expede 
o(s) seguinte(s) ATO(S) DECISÓRIO(S):

ACUMULAÇÃO DEFERIDA:

Ato Decisório n.º 30/2019 – Carlos Alberto Paff eti Fantini, Secretário de 
Segurança Pública  (cargo em comissão) junto ao Município de Lençóis 
Paulista e no cargo/função de Militar do Estado da Reserva junto ao Governo 
do Estado de São Paulo. Admitido pelo regime celetista, neste Município. 
Acumulação legal. 

Lençóis Paulista, 01 de abril de 2019.

RODRIGO FÁVARO
Secretário de Negócios Jurídicos

Alteração do Edital – Pregão nº 051/2019 – Processo nº 076/2019
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital do 
processo mencionado acima, cujo o objeto é aquisição de Caminhão pequeno 
porte com carroceria metálica, zero quilômetro, foi alterado. 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, 02 de abril de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

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: 04 de Abril de 2019
Horário: 8h30

01 – Tatiana Aparecida Correa Etelvino
02 – Vanda Noeli Dyna Dutra

Lençóis Paulista, 1° de abril de 2.019.

Rafael A. B. De Souza
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 1 (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: 04/2017
Cargo: Fonoaudiólogo
Local: Comissão Municipal de 
Serviço Civil, sita na Avenida 
Brasil, 850, Centro, Lençóis 
Paulista - SP
Data: 05 de abril de 2019
Horário: 08h30

01 – Estefânia Leite Prandini

Lençóis Paulista, 02 de abril 
de 2019.

RAFAEL A. B. DE SOUZA
Comissão Municipal de 

Serviço Civil

Antonio Marcos Martins, Diretor 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:

Resolução C. A. nº. 002/2019 de 27.03.2019...Dispõe sobre aprovação das 
contas do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista - IPREM, 
relativas ao exercício fi nanceiro de 2018.

Lençóis Paulista, 27 de Março de 2019.
 

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

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:

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão nº. 001/2019; Processo nº. 001/2019-C; OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para realização dos serviços de limpeza, asseio e 
conservação do prédio público do IPREM, com fornecimento de materiais, 
mão-de-obra e todos os equipamentos necessários; VALOR TOTAL: R$ 
23.520,00 (Vinte e Três Mil, Quinhentos e Vinte Reais).

Lençóis Paulista, 01 de Abril de 2019.
 

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

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:

Extratos de contratos e aditivos para publicação conforme artigo 61, parág. 
único da Lei Federal n.º 8.666/93 e artigo 2º, inc. XX da Inst-TCU n.º 028/99.

EXERCÍCIO: 2019 - MÊS ASSINATURA: MARÇO

ADITIVO DE CONTRATO Nº 008/2018; DATA ASSINATURA: 
29/03/2019; CONTRATADA: VERA LÚCIA CAMARGO DIAS - ME; 
CNPJ: 19.187.306/0001-27; ENDEREÇO: Rua Padre Anchieta nº. 371, 
Vila Nossa Senhora Aparecida, Lençóis Paulista, São Paulo/SP; OBJETO: 
Prorrogação do prazo de vigência do contrato para realização dos serviços de 
limpeza, asseio e conservação do prédio público do IPREM, com fornecimento 
de materiais, mão-de-obra e todos os equipamentos necessários; VALOR 
GLOBAL: R$ 1.758,42 (Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e 
Quarenta e Dois Centavos); VIGÊNCIA: 01 (um) mês; MODALIDADE: 
Dispensa de Licitação (Cotação de Preços nº 028/2018); FUNDAMENTO: 
Art. 57, inciso “II”, da Lei 8666/93; DATA PUBLIC: 03/04/2019. 

Lençóis Paulista, 01 de Abril de 2019.

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor Executivo - IPREM

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

EXTRATO DE ADITIVO
Aditivo I ao Contrato nº 27/2018 – Processo 48/18 – Modalidade: Pregão 
Presencial nº 35/2018 – Contratada: ANTENOR VERONA E CIA LTDA 
– Objeto: construção e instalação de dois reservatórios metálicos para água 
potável, com capacidade útil de 750 m³ e 500 m³ respectivamente – Motivo 
do Aditamento: Prorrogação de prazo de execução pelo período de 90 dias – 
Assinatura: 07/03/19.

EXTRATO DE ADITIVO
Extrato do Aditivo I, da Ata de Registro de Preços nº 01/2019 – Processo 
02/19 – Modalidade: Pregão Presencial nº 01/2019 – Contratante: 
SAAE de Lençóis Paulista – Registrada: AUTO POSTO TUBARÃO 
DE LENÇÓIS PAULISTA LTDA – Motivo e Valor do Aditamento: 
Restabelecer o equilíbrio fi nanceiro do objeto, previsto no instrumento 
primitivo, passando o valor da Gasolina Comum de R$ 3,774 para R$ 
3,874 – Assinatura:  22/03/19.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 03/2019 – Processo 03/19 – Modalidade: Pregão 
Presencial nº 02/2019 – Registrada: NHEEL QUÍMICA LTDA – Objeto: 
Registro de Preços para a aquisição de Cloreto de Polialumínio (PAC) para 
utilização no processo de tratamento da água – Valor: R$ 465.000,00 – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 27/03/19.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 – 
PROCESSO 06/2019

Objeto: Registro de preços para a aquisição de produtos químicos: Hipoclorito 
de Sódio e Ácido Fluossilícico – Tipo: Menor Preço Por Item – Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 16 de abril 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, 03 de abril de 2019. Evandro Alberto Dalbem – Diretor.

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL – PÓS RECURSOS
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS - Nº 01/2019

A Comissão Examinadora, TORNA PÚBLICO, aos candidatos inscritos no Processo Seletivo para Estagiários – Edital 
01/2019, da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, a reclassifi cação (pós recursos) da área de estágio Administração 
– Ensino Médio:

1 – Conforme Edital 01/2019 para os estágios de:
- Administração – Médio - a prova teve apenas caráter classifi catório, com valor de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos. Sendo 
eliminado do certame o candidato que não obteve pontuação na prova de múltipla escolha.

2 – Os casos de empate já foram resolvidos conforme critérios estabelecidos no Edital Nº 001/2019.

3 – A lista dos candidatos em ordem decrescente da nota fi nal, consta do ANEXO I deste Edital.

4 – Faz publicar o presente Edital, para conhecimento dos interessados.

Lençóis Paulista, 1º de abril de 2019.

WALDOMIRO PONSONI FILHO
Secretário de Recursos Humanos

ANEXO I
RECLASSIFICAÇÃO (PÓS RECURSOS)

Administração – Médio

CLASSIFICA
ÇÃO 

INSCRIÇÃO NOME CARGO PONTUAÇÃO

1 44.040 JOSIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 22,0

2 44.079 DANIELLY CAROLINA CELESTINO ANGELICO ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 19,0

3 44.033 LETICIA ELAINE SANTOS ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 19,0

4 43.952 MISAELI LINDALVA ALVES ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 18,0

5 44.046 LETICIA RAFAELA PEREIRA ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 18,0

6 44.006 LIVIA ISABELE CLARO ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 17,0

7 44.098 BEATRIZ BARIANI ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 17,0

8 44.059 BRUNO GABRIEL SOARES BARBOSA ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 17,0

9 43.974 DAIANE DINIS RODRIGUES ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 15,0

10 43.976 DANIELLE CAROLINE DA SILVA ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 15,0

11 43.955 JÉSSICA DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 14,0

12 44.061 DANIELA MARIA ROMÃO BELMONTE ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 13,0

13 44.016 MICHAEL MÁRCIO REZENDE DA SILVA ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 13,0

14 44.112 SHALIZA DA SILVA OLIVEIRA ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 12,0

15 44.095 LUIS FELIPE MORAIS DE OLIVEIRA ADMINISTRAÇÃO - MÉDIO 10,0

AVISO DE LICITAÇÃO – Concorrência nº 007/2019 – 
Processo nº 080/2019

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.  – Encerramento: 03 de maio de 2019 às 10:00 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, 02 
de abril de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 052/2019 – Processo nº 077/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de ferramentas diversas. 
Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 
15 de abril 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, 02 de abril de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 053/2019 – Processo nº 078/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de ferragens diversas. Tipo: 
Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 15 de 
abril 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, 02 de abril de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 054/2019 – Processo nº 079/2019
Objeto: Registro de preços para serviços de alinhamento, 
balanceamento e cambagem de pneus para veículos médios e pesados. 
Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 16 
de abril de 2019 às 10:00 horas – O edital encontra-se disponível no 
site ww.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras 
nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-
3263.0040. Lençóis Paulista, 02 de abril de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Publicação de Ato Ofi cial

RESOLUÇÃO N.º 01/2019 – de 2 de abril de 2019 – “Extingue e cria função 
gratifi cada no quadro de servidores da Câmara Municipal de Lençóis Paulista 
e dá outras providencias.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 2 de abril de 2019.

NARDELI DA SILVA
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal em 2 de abril de 2019.

COOPERATIVA ECONOMIA E CRÉDITO 
MÚTUO DOS EMPRESÁRIOS DE LENÇÓIS 

PAULISTA – SICOOB CRED-ACILPA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários 
de Lençóis Paulista – Sicoob Cred-Acilpa, inscrita sob o CNPJ nº 
09.004.796/0001-25 e NIRE 35400096942, no uso das atribuições que 
lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são de 
número 1.470 (hum mil quatrocentos e setenta), em condições de votar, para 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no auditório da 
Acilpa, Rua Piedade nº 161, Centro de Lençóis Paulista – SP, CEP 18.680-
050, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 16/04/2019 
obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre 
no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 1) em primeira 
convocação: às 18:00 com a presença de 2/3 dos associados; 2) em segunda 
convocação: às 19:00 com a presença de metade mais 1 dos associados; 3) 
em terceira convocação, às 20:00 com a presença de no mínimo 10 (dez) 
associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:
ORDINÁRIA
1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2018, 
compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou 
perdas, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria Externa.
2. Destinação das Sobras Apuradas e sua fórmula de cálculo.
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4. Aprovação da captação de recursos do Município de Borebi, nos termos 
do art. 5º da Res. 4659/18;
5. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema 
Sicoob);
6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
        
Lençóis Paulista, 30 de março de 2019.

Sr. Marcos Augusto Santana 
Presidente do Conselho de Administração

Nota: Conforme determina a Resolução CMN nº 4434/15, em seu artigo 
46, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2018, acompanhadas do 
respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos 
associados na sede da Cooperativa.
NOTA (II): O prazo para inscrições das chapas para eleição do Conselho 
Fiscal será de 03/04/2019 à 12/04/2019, diretamente na sede da Cooperativa, 
dentro do horário de funcionamento.
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Polícia
DANO  
No domingo (31), por volta das 13h, um caminhão que trafegava pela Avenida Jácomo 
Augusto Paccola, no Jardim do Caju, danifi cou a fi ação de dois postes de iluminação pública 
que acabaram sendo arrastados pelo veículo. Uma equipe policial que atendeu a ocorrência 
fez contato com uma equipe da CPFL (Companhia de Força e Luz) que compareceu ao local 
algumas horas depois para reparar os danos causados pelo acidente.

JARDIM PRIMAVERA

FLAGRANTE

IMPRUDÊNCIA

DESENTENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Abril de 2019. Na página A5. Valor da publicação R$ 110,90.

LIMPEZA MUNICIPAL

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identifi cados, nos termos das Leis Municipais nº 2.530/97 e 2.911/01, 
regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 314/2014, que já foram NOTIFICADOS a executar a limpeza e demais atos 
indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas propriedades. Como não houve manifestação do proprietário 
ou responsável, foi realizada a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a multa e cobrança da limpeza em 
dívida ativa.

Lençóis Paulista, 16 de Março de 2019.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Laudo Cadastro imobiliário Valor

José Luiz Lopes Rua Sebastião Barreto, L599 Q28 – 
Monte Azul 496 19990/4176 160,00

Joao Luiz Faleiros Rua Sebastião Barreto, L600 Q28 – 
Monte Azul 496 19991/211 160,00

Aparecido Teodoro Rua Sebastião Barreto, L601 Q28 – 
Monte Azul 496 19992/4177 160,00

Briga em bar termina com três pessoas esfaqueadas
Confusão generalizada começou com uma discussão de casal; uma das vítimas precisou ser transferida para Bauru por conta da gravidade dos ferimentos

Flávia Placideli

Uma briga em um bar 
localizado no Jardim 
Primavera, em Lençóis 

Paulista, acabou com cinco 
pessoas feridas na madrugada 
do último sábado (30). Segun-
do o registro policial, a con-
fusão teria iniciado após um 
homem começar uma discus-
são com sua companheira no 
interior do estabelecimento. 
A confusão terminou com três 
pessoas esfaqueadas.

Segundo informações conti-
das no Boletim de Ocorrência 
registrado na 5ª Cia da Polícia 
Militar, no início da madruga-
da de sábado (30), por volta 
da meia-noite, uma equipe foi 
acionada via Copom (Centro de 
Operações) para atendimento 
de uma ocorrência envolvendo 
uma briga generalizada com ví-
timas de agressões em um bar 
localizado na Rua Palmiro Die-
goli, no Jardim Primavera.

Chegando ao local dos fatos, 
a equipe se deparou com V.F.S., 
de 47 anos, S.F.O., de 39 anos, e 
F.O.S., de 21 anos, sendo socor-

ridos pela equipe do Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência) para encaminhamen-
to à UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), pois apresenta-
vam ferimentos pelo corpo.

A equipe se deslocou até a 
UPA, onde fez contato com a 
médica de plantão, que infor-
mou que outras vítimas já ha-
viam dado entrada na unidade 
de saúde, como E.C.G., de 42 
anos, que estava gravemente 
ferida com uma lesão causada 
por uma faca na região abdo-
minal e precisou ser transfe-
rida ao Centro Cirúrgico do 
Hospital Nossa Senhora da 
Piedade (HNSP).

S.F.O. também havia sido 
esfaqueada e apresentava gra-
ves lesões nas regiões do tórax 
e pulmão, precisando ser entu-
bada para cuidados médicos. 
V.F.S. encontrava-se com lesões 
na cabeça, causadas por uma 
faca e por pedaços de madeira, 
e permaneceu em observação. 
F.O.S., que também apresenta-
va ferimentos pelo corpo, rela-
tou aos policiais que é filho do 
casal V.F.S e S.F.O, e que estava 

com seus pais no bar quando 
dois homens o agrediram com 
pauladas e tijolos e que também 
agrediram seus pais, fugindo do 
local após os atos de violência.

No local, também se encon-
trava D.G., de 34 anos, proprie-
tária do estabelecimento, que 
disse que tudo teria começa-
do quando V.F.S. iniciou uma 
briga com S.F.O, sua compa-
nheira, no interior do bar. Ela 
relatou que o repreendeu e o 
convidou a pagar a conta e se 
retirar do local, mas o mesmo 
teria sacado uma faca da cin-
tura e tentado atacá-la. Ainda 
segundo a testemunha, quem 
acabou sendo atingida foi sua 
amiga, E.C.G., que levou um 
golpe no abdômen e teve o in-
testino perfurado.

A declarante informou 
ainda que populares que pre-
senciaram a briga partiram 
para cima do homem, que foi 
agredido. Durante a confusão, 
a mulher dele foi ferida no tó-
rax por um golpe de faca, que 
perfurou um dos pulmões.

D.G. foi acompanhada à 
Delegacia de Polícia, onde a 

Jovem é preso por tráfi co de drogas no Júlio Ferrari

Homem embriagado bate carro em outro veículo estacionado

Com ele foram apreendidos 22 eppendorfs de cocaína, 35 
invólucros de crack e mais R$ 112 em espécie

Acidente foi registrado no Jardim do Caju

Flávia Placideli

Na noite do último sábado 
(30), a equipe de Força 
Tática da Polícia Militar 

de Lençóis Paulista prendeu um 
jovem de 18 anos, acusado de 

tráfico de entorpecentes. A ocor-
rência foi registrada no Conjunto 
Habitacional Maestro Júlio Fer-
rari. Na residência do indivíduo 
foram encontrados 22 eppendor-
fs de cocaína, 35 invólucros de 
crack e mais R$ 112 em espécie, 

fruto do comércio ilegal de droga. 
A ocorrência foi registrada 

por volta da 19h30, quando 
uma equipe da Polícia Militar, 
em patrulhamento pela Rua 
Benedito Modesto, se deparou 
com o jovem R.P.C.E., de 18 

Flávia Placideli

Na noite do último sába-
do (30), por volta das 
20h30, a Polícia Mili-

tar de Lençóis Paulista regis-
trou um acidente de trânsito 
sem vítima em uma das ruas 
do Jardim do Caju. Segun-
do informações do Boletim 

anos, que, ao notar a presença 
da viatura, jogou no chão dois 
eppendorfs de cocaína que es-
tava prestes a entregar a outro 
indivíduo, que aguardava sua 
chegada em uma motocicleta.

Segundo o Boletim de ocor-
rência, durante a abordagem, o 
condutor da motocicleta alegou 
ser usuário e disse que estava 
no local apenas para comprar a 

droga. Já R.P.C.E., quando ques-
tionado sobre o entorpecente, 
acabou confessando que fazia a 
venda e que cobrava R$ 20 por 
cada eppendorf.

Pressionado pela equipe, 
o jovem ainda confessou que 
mantinha mais droga em sua 
residência. Em diligência ao 
local, os policiais localizaram 
mais 20 eppendorfs de cocaína, 

35 invólucros de crack, além de 
R$ 112 em espécie, fruto do co-
mércio ilegal.

Diante dos fatos, R.P.C.E. 
foi encaminhado à Delegacia 
de Polícia, onde a autoridade 
de plantão, após tomar conhe-
cimento dos fatos, ratificou sua 
prisão em flagrante por tráfico 
de drogas, mantendo-o preso, à 
disposição da Justiça. 

de Ocorrência, o condutor 
de um veículo que trafegava 
pelo bairro atingiu outro que 
estava estacionado.

Após solicitação via Co-
pom (Centro de Operações), 
a equipe se deslocou até o 
local dos fatos, na Rua Rosa 

autoridade de plantão elabo-
rou o Boletim de Ocorrência 
de agressão, aguardando as 
outras partes para outros es-
clarecimentos do ocorrido.

 Segundo informações do 
investigador da Polícia Civil, 
José Augusto Oller, um dos 
envolvidos no caso foi ouvido 
na tarde dessa terça-feira (2), 
mas as investigações prosse-

guem para identificar os de-
mais participantes. A arma 
branca, que foi deixada na 
rua, foi entregue à equipe po-
licial para apreensão.

V.F.S. foi medicado e li-
berado. E.C.G segue inter-
nada no HNSP. A situação 
mais grave é de S.F.O. que foi 
transferida para o Hospital de 
Base de Bauru. A reportagem 

do Jornal O ECO entrou em 
contato com a Assessoria de 
Imprensa da Fundação para 
o Desenvolvimento Médico 
Hospitalar (Famesp), que ad-
ministra o local, porém, foi 
informada pelos responsáveis 
que a família da vítima não 
autorizou a divulgação do bo-
letim médico sobre seu estado 
de saúde.

Romani Leda, onde consta-
tou que havia ocorrido um 
acidente de trânsito sem 
vítima, no qual uma das 
partes encontrava-se visivel-
mente embriagada.

No local, o proprietário 
do veículo estacionado, um 
Ford/Escort XR-3, informou 
que seu carro estava devida-
mente estacionado na frente 
de sua residência, quando o 

condutor do outro veículo, 
um GM/Vectra GLS, visivel-
mente embriagado, chocou-
-se contra o seu automóvel. 
Aos policiais, o condutor 
confessou que teria ingerido 
bebida alcoólica antes de as-
sumir a direção. 

Diante disso, ambas as 
partes envolvidas no aci-
dente foram encaminhadas à 
Delegacia de Polícia, onde fo-

ram ouvidos para confecção 
de um Boletim de Ocorrên-
cia e liberados em seguida. 
O veículo GM/Vectra GLS 
foi recolhido administrativa-
mente ao pátio da Delegacia 
de Bauru por falta de licen-
ciamento. A CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação) do 
referido condutor que causou 
o acidente foi apreendida por 
embriaguez ao volante.

INVESTIGAÇÃO - Um dos autores da agressão foi ouvido ontem (2) na Delegacia de Polícia

Polícia registra ocorrência com disparo de arma de fogo

Caso teria ocorrido após discussão entre dois 
homens; suspeito negou as acusações

Flávia Placideli

Na noite do último sába-
do (30), por volta das 
22h, a Polícia Militar de 

Lençóis Paulista foi acionada 
após um homem supostamen-
te fazer quatro disparos de 
arma de fogo contra o portão 
de uma residência no Jardim 
Caju. O morador da residên-
cia, assim como o suposto 
atirador foram encaminhadas 
à Delegacia de Polícia, onde 
foram ouvidos e liberados.

Segundo informações con-
tidas no Boletim de Ocorrência 
registrado na 5ª Cia da Polícia 
Militar, em Lençóis Paulista, 
uma equipe foi acionada via Co-
pom (Centro de Operações) para 
comparecer a Rua Bruno Nelli, 
no Jardim Caju, onde o solici-
tante informara que haviam efe-
tuado quatro disparos de arma 
de fogo contra o seu portão.

O morador da residência 
informou que havia tido uma 
discussão cerca de meia hora 
antes com o suposto autor dos 

disparos e que após o ocorrido 
o mesmo havia entrado em um 
veículo Corsa de cor verde.

Diante disso, a equipe ini-
ciou um patrulhamento pelo 
bairro, localizando o suspeito, 
que informou aos policiais 
sobre a discussão, mas alegou 
que não tinha conhecimento 
dos disparos e da arma de 
fogo utilizada. 

Diante disso, ambas as par-
tes foram conduzidas à Delega-
cia de Polícia, onde o delegado 
de plantão, após tomar conheci-
mento dos fatos, elaborou o Bo-
letim de Ocorrência de disparo 
de arma de fogo, ouvindo e li-
berando as partes em seguida.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

Cotidiano
MEIO AMBIENTE  
O Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) de Lençóis 
Paulista realizou na última sexta-feira (29) o lançamento do programa 
“Comdema vai às escolas”. A primeira ação foi feita na Escola Estadual Dr. 
Paulo Zillo. Os alunos participaram de palestra sobre o conselho de alguns 
dos projetos de sustentabilidade já desenvolvidos na escola e também 
fi zeram o plantio de árvores na calçada em frente à escola.

DENGUE

INCLUSÃO

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Abril de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 71,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Abril de 2019. Na página A6. Valor da publicação R$ 415,15.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Abril de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 190,15.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2019

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, ratifi ca a contratação 
da Hueb Saúde Mental Ltda (Clínica Libertà), inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
29.834.044/0001-07, em atendimento de Ordem Judicial, a internação de 
um adolescente pelo período de 150 (cento e cinquenta) dias, no valor total 
de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), cuja despesa correrá 
através da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2019, Processo 
nº 081/2019, 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, 02 de abril de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito

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
Ata de Registro de Preços nº 047/2019; DATA ASSINAT: 11/03/2019; 
CONTRATADO: André Kamimura e Filho - ME.; CNPJ:57.073.132/0001-
60;ENDEREÇO: Praça Washington Luiz, n°22, município de Lençóis Paulista/SP; 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de frutas; VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 036/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 03/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 048/2019; DATA ASSINAT: 11/03/2019; CONTRATADO: 
Supermercado Anto expedito de Lençóis Pta.; CNPJ:52.706.900/0001-
52;ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, n.º. 367, município de Lençóis Paulista/SP; 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de frutas;; VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 036/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 03/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 049/2019; DATA ASSINAT: 11/03/2019; 
CONTRATADO: Quitanda Giloli Ltda - EPP.; CNPJ:69.029.908/0001-
24;ENDEREÇO: Rua Pedro Natálio Lorenzetti, n.º. 729, município de Lençóis 
Paulista/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de frutas;; VIGÊNCIA:  
06 (seis) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 036/2019; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
03/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 050/2019; DATA ASSINAT: 11/03/2019; 
CONTRATADO: Douglas Amaral; CNPJ:171.011.548-32;ENDEREÇO: Sítio DAD, 
s/n., município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de frutas; VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 036/2019; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 03/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 051/2019; DATA ASSINAT: 14/03/2019; 
CONTRATADO: Auto Posto Rondom 303 Ltda.; CNPJ:05.379.744/0001-
82;ENDEREÇO: Rua Argentina, n.º. 295, município de Lençóis Paulista/SP; 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de combustíveis para a frota da 
Municipalidade, a ser abastecido direto na bomba de abastecimento; VIGÊNCIA: 
04 (quatro) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 034/2019; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
03/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 052/2019; DATA ASSINAT: 14/03/2019; 

CONTRATADO: Greca Distribuidora de Asfaltos S.A; CNPJ:02.351.006/0002-
10;ENDEREÇO: Rua João Pedro Blumenthal, n.º. 545, município de Guarulhos/SP; 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de emulsão asfáltica RL-1C; VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 038/2019; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
03/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 053/2019; DATA ASSINAT: 15/03/2019; 
CONTRATADO: André Kamimura e Filho - ME.; CNPJ:57.073.132/0001-
60;ENDEREÇO: Praça Washington Luiz, n°22, município de Lençóis Paulista/SP; 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de verduras e legumes; VIGÊNCIA: 
06 (seis) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 035/2019; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
03/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 054/2019; DATA ASSINAT: 15/03/2019; CONTRATADO: 
Supermercado Anto expedito de Lençóis Pta.; CNPJ:52.706.900/0001-
52;ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, n.º. 367, município de Lençóis Paulista/
SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de verduras e legumes; VIGÊNCIA: 
06 (seis) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 035/2019; FUNDAMENTO: Lei 
Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
03/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 055/2019; DATA ASSINAT: 15/03/2019; CONTRATADO: 
Quitanda Giloli Ltda - EPP.; CNPJ:69.029.908/0001-24;ENDEREÇO: Rua Pedro 
Natálio Lorenzetti, n.º. 729, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Registro 
de preços para aquisição de verduras e legumes; VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 035/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 03/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 056/2019; DATA ASSINAT: 15/03/2019; CONTRATADO: 
Tainara Rosendo Carvalho; CNPJ: 28.060.086/0001-67;ENDEREÇO: Rua Carlos 
Ranzani, n.º. 165, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de verduras e legumes; VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 035/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 03/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 057/2019; DATA ASSINAT: 18/03/2019; CONTRATADO: 
Ferragens São Carlos Ltda.; CNPJ: 03.426.623/0003-80;ENDEREÇO: Rua 
Carlos Trecenti, n.º. 295, município de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Registro de 
preços para aquisição de insumos para jardinagem; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 039/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 03/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 058/2019; DATA ASSINAT: 19/03/2019; 
CONTRATADO: Nova RB Comércio e Serviços Ltda.; CNPJ: 
23.827.316/0001-86;ENDEREÇO: Rua Major Vital Bandeira de Mello, nº 36, 
município de São Paulo/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
diversos tipos de tubos de ferros; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 040/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 03/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 059/2019; DATA ASSINAT: 19/03/2019; 
CONTRATADO: Dalson Equipamento de Segurança e Ferramentaria Ltda.; 
CNPJ: 06.968.409/0001-82;ENDEREÇO: Rua Lindolpho silva sobrinho, 
n.º.2-70, jd. Saburá, município de Bauru/SP; OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 037/2019; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 03/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 060/2019; DATA ASSINAT: 19/03/2019; 
CONTRATADO: Sandro Buratto Comércio de EPI’s-ME; CNPJ: 
27.454.921/0001-80;ENDEREÇO: Rua Piedade, n.º. 807, centro, município 
de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
equipamentos de proteção individual (EPI’s); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 037/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 
03/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 061/2019; DATA ASSINAT: 19/03/2019; 
CONTRATADO: Thiago Constâncio Crema Roupas-ME; CNPJ: 
10.409.927/0001-33;ENDEREÇO: Rua DR. Raul da Rocha Medeiros, 
n.º.2015, centro, município de Monte Alto/SP; OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 037/2019; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 03/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 062/2019; DATA ASSINAT: 19/03/2019; 
CONTRATADO: Candido & Gasparotto Comércio  EPI’s Ltda; CNPJ: 
31.500.568/0001-03;ENDEREÇO: Av. Padre José Anchieta – sala 01, n.º. 145, 
Jd. Europa, município de Mineiros de Tietê/SP; OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s); VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 037/2019; FUNDAMENTO: 
Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC: 03/04/2019.

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:

Lei Complementar 112 de 2.04.2019……….Cria e redenomina cargo no quadro 
de servidores da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários.
Lei 5226 de 2.04.2019……………..Revoga a Lei Municipal n.º 4.158, de 29 de 
março de 2011 – Estádio Municipal Archangelo Brega.
Lei 5227 de 2.04.2019……………..Autoriza reabrir crédito especial para 
utilização de saldo residual do convênio celebrado com a Caixa Econômica 
Federal, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para realização de 
Trabalho Social no conjunto Habitacional Jardim Carolina.
Decreto Executivo 188 de 27.03.2019……….Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 2.500,00.
Decreto Executivo 191 de 28.03.2019…………Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 1.906,00.
Decreto Executivo 193 de 29.03.2019………….Determina regras para o fl uxo 
de trânsito e para estacionamento nas imediações do Recinto de Exposições ‘José 
Oliveira Prado’ durante a realização da XLII Feira Agropecuária Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista – FACILPA.
Decreto Executivo 194 de 29.03.2019…………Determina regras para o comércio 
ambulante nas imediações do Recinto de Exposições ‘José Oliveira Prado’ durante 
a realização da ‘XLII Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis 
Paulista – FACILPA’.
Decreto Executivo 195 de 29.03.2019………….Dispõe sobre a substituição de 
membro da Comissão Municipal de Análise e Aprovação de Parcelamento e Uso 
do Solo Urbano.
Decreto Executivo 196 de 29.03.2019………….Regulamenta, nos termos da Lei 
Municipal n.º 4.964, de 7 de fevereiro de 2017, a concessão de auxílio-alimentação 
aos servidores públicos municipais.
Decreto Executivo 199 de 2.04.2019………….Reabre, nos termos da Lei 
Municipal n.º 5.227, de 2 de abril de 2019, crédito especial no valor de R$ 
12.050,08 para utilização de saldo residual do convênio celebrado com a Caixa 
Econômica Federal, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para 
realização de Trabalho Social no Conjunto Habitacional Jardim Carolina.
Portaria 349 de 1º.04.2019…………Exonera Marta de Fátima Martins do cargo 
de Agente de Serviços Gerais.
Portaria 350 de 2.04.2019…………Afasta, para tratamento de saúde, Rafaela 
Monteiro, Monitor de Creche.
Portaria 351 de 2.04.2019…………Afasta, para tratamento de saúde, Conceição 
Aparecida Pelisoli de Oliveira, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 352 de 2.04.2019…………Afasta, para tratamento de saúde, Aparecida 
de Jesus Godoy Brandão, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 353 de 2.04.2019…………Prorroga o afastamento concedido a Aline 
Fidelis Santos Barbosa, Agente de Saúde.
Portaria 354 de 2.04.2019…………Convalida o afastamento concedido a Flávia 
Cristina Witzel, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 355 de 2.04.2019…………Convalida o afastamento concedido a Kelly 
Cristina Gomes de Oliveira, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 356 de 2.04.2019…………Convalida o afastamento concedido para 
tratamento de saúde e concede licença gestante a Tatiana Conti Camargo Paccola, 
Assistente Técnico Administrativo.
Portaria 357 de 2.04.2019…………Concede licença gestante a Karina Regina 
Kodray Hosti, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 358 de 2.04.2019…………Concede licença gestante a Vanessa de 
Oliveira Sales, Professor de Educação Infantil I.
Portaria 359 de 2.04.2019…………Convalida o afastamento concedido a Elias 
Luiz de Oliveira, Eletricista.
Portaria 360 de 2.04.2019…………Prorroga o afastamento concedido a Luiz 
Antonio Pini, Operador de Máquinas.
Portaria 361 de 2.04.2019…………Convalida o afastamento concedido a Ozilde 
Maria Bertoli, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 362 de 2.04.2019…………Nomeia Thais Aparecida Josias da Silva para 
a função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física.
Portaria 363 de 2.04.2019…………Nomeia Robson Boing para a função 
temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física.

Lençóis Paulista, 2 de abril de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Prefeitura de Lençóis segue com nebulização
Cidade registra 
mais de 90 casos da 
doença neste ano

Da Redação

Lençóis Paulista segue na luta 
contra o mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da dengue, 

doença que atinge índices alar-
mantes na região Oeste do estado 
de São Paulo. Vários bairros da ci-
dade já receberam o serviço de ne-
bulização, que é feito onde há caso 
positivo de dengue registrado pela 
Secretaria de Saúde. Para o Jardim 
Primavera uma empresa foi con-
tratada, uma vez que o bairro todo 
recebeu a nebulização. Nos outros 
locais, o serviço foi feito por equi-
pe da Prefeitura Municipal, que 
possui um equipamento e conse-
gue vencer a demanda.

De acordo com Sandra Ester 
Alves, coordenadora do Núcleo 
de Educação e Gerenciamento de 

COMBATE - Com 33% dos casos de dengue, Jardim Primavera 
recebeu nebulização nos meses de fevereiro e março

dados da Saúde (NEEGS), a ne-
bulização é recomendada em um 
raio de 150 metros da residência 
onde foi constatado o caso posi-
tivo de dengue. A nebulização só 
consegue alcançar os mosquitos 
adultos, e, por isso, a necessidade 
de se eliminar todos os possíveis 
criadouros, já que as larvas não 
são eliminadas pelo inseticida.

O Jardim Primavera, por vir 
apresentando um número cres-

cente de casos de dengue, já foi ne-
bulizado em duas oportunidades 
entre fevereiro e março. Outros 
bairros que já receberam a nebuli-
zação foram Cecap, Jardim Itapuã, 
Jardim Maria Luíza, Jardim Gra-
jaú, Jardim Ibaté e Jardim Monte 
Azul. No total foram nebulizadas 
1.832 imóveis, sendo que os agen-
tes comunitários já visitaram des-
de o início do ano 18.641 imóveis 
na cidade.

CASOS
Segundo a assessoria de im-

prensa da Prefeitura, até o final 
do mês de março, a Secretaria 
de Saúde havia contabilizado 
93 casos positivos na cidade. 
Desses, 67 somente no mês de 
março (23 fevereiro e três em 
janeiro). De todos os exames 
solicitados, 75 deram negativo e 
outros ainda aguardam o resul-
tado. Dos 93 casos confirmados, 
62 são autóctones (contraídos na 
cidade) e 31 importados (vindos 
de outras localidades).

Desde o início do ano, o cres-
cimento no número de notifica-
ções foi significativo. Em janeiro 
foram 13 notificações, com três 
casos confirmados; em fevereiro 
45 notificações e 23 casos con-
firmados; e em março foram 183 
notificações, com 67 casos confir-
mados. O Jardim Primavera é o 
bairro mais afetado, chegando ao 
final de março com 33% dos casos 
do município.

Caminhada reúne mais de 200 pessoas no Parque do Povo
Evento realizado no último domingo (31) marcou as comemorações pelo Dia Internacional da 

Síndrome de Down e o Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Da Redação

Aconteceu na manhã do 
último domingo (31), no 
Parque do Povo, em Len-

çóis Paulista, a “Caminhada da In-
clusão - Ninguém fica para trás”, 
organizada pelo GAPSDownLP 
(Grupo de Apoio a Pessoas com 
Síndrome de Down de Lençóis 
Paulista) e pelo GAPALP (Grupo 
de Apoio a Pessoas Autistas de 
Lençóis Paulista) com apoio da 
Unimed e da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista.

Vestidos de azul e branco, os 
mais de 200 participantes cami-
nharam do início do Parque do 
Povo até o ponto de dispersão, pró-
ximo ao Jardim Sensorial, onde fo-
ram plantadas duas árvores, uma 

AZUL E BRANCO - Caminhada em prol da conscientização 
movimentou a manhã do último domingo (31) no Parque do Povo

representando ao GAPSDownLP 
e a outra representando GAPALP. 
Também no Jardim Sensorial fo-
ram oferecidas frutas para as famí-
lias presentes.

“Muito obrigado a todos que 

compareceram à nossa cami-
nhada. Obrigado a Unimed e a 
Prefeitura Municipal pelo apoio 
indispensável. Foi uma linda ma-
nhã onde Lençóis ficou colorida 
de azul e branco”, comentou a 

Dra. Irene Andrade, coordenado-
ra do departamento de Medicina 
Preventiva da Unimed Lençóis 
Paulista e uma das fundadoras do 
GAPSDownLP.

“O resultado foi muito bom. 
Vieram muitas pessoas e nós 
organizadores estamos muito fe-
lizes. Uma manhã agradável na 
qual as famílias puderam se reu-
nir e falar sobre inclusão”, disse 
Daniela Prado, uma das fundado-
ras do GAPALP.

“Resolvemos montar um gru-
po para ajudar as pessoas com 
autismo e suas famílias. Nosso 
objetivo principal é informar para 
acabar com o preconceito e pro-
mover a inclusão dos autistas”, diz 
Vanessa Albino, uma das fundado-
ras do GAPALP.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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BEM-ESTAR

TUBERCULOSE
Estima-se que no mundo todo, em 2017, 10 milhões de pessoas adoeceram por tuberculose. A doença pode 
ter causado cerca de 1,3 milhão de óbitos naquele ano, o que a mantém entre as 10 principais causas de 
morte no planeta. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil atingiu as Metas dos Objetivos do Milênio (ODM) 
de combate à tuberculose, que previa reduzir o coefi ciente de incidência e de mortalidade da doença em 50% 
quando comparado com os resultados de 1990. Em 2018, foram registrados 72,8 mil casos novos no país.

Número de pessoas com 
a doença deve chegar a 
132 milhões em 2050
Neurologista fala sobre os sintomas, estágios e formas de 
prevenção da doença, que é mais comum na terceira idade

Da Redação

O Alzheimer é um dos tipos de 
demência caracterizada pela 
perda gradual e progressiva 

da memória, com comprometi-
mento de uma ou mais funções 
cognitivas, como a atenção e capa-
cidade de raciocínio, obrigatoria-
mente acompanhada da perda de 
funcionalidades como manuseio de 
dinheiro, medicamentos e cuida-
dos com a própria higiene. De acor-
do com a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), o Alzheimer é a 
forma mais comum de demência, 
responsável por 60% a 70% dos 
casos. A Associação Internacional 
de Alzheimer (ADI) estima que o 
número de pessoas portadoras da 
doença, em nível mundial, deva 
atingir 75 milhões em 2030 e 132 
milhões em 2050.

Segundo o Dr. Edson Issamu, 
neurologista, o Alzheimer é mais 
comum a partir dos 65 anos e a 
prevalência chega a 50% para pes-
soas com mais de 85 anos. “No 
começo, a doença se manifesta de 
maneira silenciosa, sem gravida-
de, e não há tratamento específico 
que retarde a sua evolução. Sem 
cura, os atuais medicamentos di-
recionados são pouco eficazes e, 
via de regra, não trazem mudança 
mesmo nas fases iniciais da doen-

ça”, explica.

SINTOMAS
Os principais sintomas do 

Alzheimer são declínio da me-
mória; redução na capacidade de 
raciocínio, atenção e julgamento; 
desorientação no tempo e espaço; 
dificuldade para realizar ativida-
des habituais, como trocar de rou-
pa, cuidar da higiene pessoal ou 
cozinhar. Da fase moderada em 
diante, ocorrem fatos como não re-
conhecer familiares, delírios, alu-
cinações, agressividade, agitação e 
sundowning (confusão mental no 
fim da tarde). 

ESTÁGIOS
De acordo com o neurologista, 

o Alzheimer possui três estágios O 
leve, que interfere na vida social 
e profissional, mas não impede 
que se mantenha a independên-
cia em questões como higiene 
pessoal e discernimento. O mo-
derado, no qual há impacto na 
memória recente, na orientação 
e no julgamento. O isolamento e 
a apatia já são observados e fica 
evidente a necessidade de auxílio 
para dirigir, tomar medicamentos, 
planejar refeições etc. Nesta fase, 
é comum o paciente perder-se 
na rua, ser tomado por agitação 
e alucinação. E o avançado, que 

compromete atividades diárias 
como se alimentar, vestir, realizar 
higiene pessoal, sendo necessário 
o acompanhamento constante. Ao 
longo do tempo, pode apresentar 
rigidez muscular, deformidades 
posturais e disfagia (incapacidade 
para deglutição espontânea). Já na 
última fase da doença, a pessoa 
não é mais capaz de andar.

CAUSAS
A causa ainda não está plena-

mente estabelecida. Porém, vale 
considerar os fatores genéticos e 
o mau funcionamento dos neu-
rônios, ocasionado pelo acúmulo 
anormal de um fragmento protei-
co chamado Beta-amiloide e pela 
quebra anormal de uma das prote-
ínas presentes nas membranas dos 
neurônios, a proteína precursora 
Amiloide. Além disso, os estudos 
mostram que fatores de risco so-
ciais, como as doenças crônicas 
como hipertensão e diabetes, o es-
tresse e a má alimentação estariam 
diretamente ligados ao desenvolvi-
mento do Alzheimer.

GRUPOS DE RISCO
Segundo o especialista, estu-

dos indicam que o maior risco 
de desenvolver a doença provém 
do histórico familiar, ser porta-
dor de acidente vascular ence-

fálico (AVE/AVC), hipertensão, 
diabetes, tabagismo, colesterol e 
triglicérides elevados, obesidade 
e sedentarismo.

PREVENÇÃO
O médico explica que não 

há uma prevenção para o Alzhei-
mer, porém, existem medidas de 
redução de risco como a dieta 
equilibrada, evitar tabagismo e al-
coolismo, fazer atividades físicas e 
de estimulação cognitiva como es-
tudar idiomas e tocar instrumen-
tos musicais, privilegiar a leitura, 
manter vida social, evitar o estres-
se físico e emocional.

O ideal é procurar ajuda com 
especialista sempre que houver 
alguma dúvida sobre questões de 
memória, em qualquer idade. “O 
diagnóstico precoce permite que 
as pessoas possam se planejar, 
especialmente o portador e a sua 
família, que precisam entender o 
processo que virá”, finaliza o neu-
rologista Edson Issamu.

SINTOMAS - Principais sintomas do Alzheimer são declínio da memória; redução na 
capacidade de raciocínio, atenção e julgamento, entre outros

Doenças Vasculares Periféricas 
podem atingir até 20% da população

Doença é agravada por fatores de risco como o fumo, diabetes, 
hipertensão, obesidade e vida sedentária

Da Redação

A Doença Arterial Obstrutiva 
Periférica (DAOP) ocorre 
em virtude do estreitamen-

to ou obstrução dos vasos sanguí-
neos arteriais dos membros, com 
graves consequências para todos 
os territórios do corpo. De acordo 
com a Sociedade Brasileira de An-
giologia e Cirurgia Vascular (SBA-
CV), esse problema atinge de 15% 
a 20% da população com mais de 
55 anos. 

A doença é agravada por fa-
tores de risco conhecidos, como 
o fumo, diabetes, hipertensão, 
obesidade e vida sedentária. O 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) 
e a obstrução das artérias de per-
nas, que pode levar a amputações, 
são bons exemplos disso. Segundo 
o médico Airton Mota, o acúmulo 
local de gordura determina a per-
da de elasticidade da parede dos 
vasos sanguíneos e pode obstruí-
-los em diferentes percentuais, 
prejudicando a circulação local.

“Dor na perna durante a cami-
nhada, de qualquer tipo, deve ser 
sempre avaliada por um especia-
lista. Além da dor, outros sinais, 
como a queda da temperatura, 
palidez, perda de pelos, unhas 
quebradiças ou o aparecimento 

de feridas de difícil cicatrização 
ajudam a identificar o problema”, 
explica o médico, que diz que 
dentre as opções de tratamento, 
a mudança no estilo de vida para 
minimizar fatores de risco é extre-
mamente importante.

Havendo necessidade, o mé-
dico pode optar inicialmente 
pelo uso de medicamentos para 
a circulação com atividade física 
orientada para estimular a for-
mação de novos vasos. Com pro-

gressão da doença, pode haver a 
necessidade de outros tratamen-
tos. A abordagem minimamente 
invasiva por meio da angioplas-
tia, que consiste na dilatação de 
estreitamentos produzidos pelas 
placas ou colocação de stent (se-
melhantes aos utilizados no cora-
ção) para manter os vasos aber-
tos, representa ótima alternativa.

Ainda segundo o médico, 
esse tratamento poder ser reali-
zado sob anestesia local com um 

mínimo tempo de internação, se 
comparado aos procedimentos 
cirúrgicos convencionais. “Es-
tes procedimentos estão ao seu 
alcance por meio da radiologia 
intervencionista. Foram criados 
para desobstruir artérias dos 
membros, melhorar ou aumen-
tar o fluxo de sangue na região, 
permitindo tratar os sintomas 
isquêmicos e salvar ou tentar 
salvar o máximo de membro vi-
ável”, relata.

PREVENÇÃO - Mudança no estilo de vida para minimizar fatores de risco é extremamente importante
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Sociedade

Cleiton, Isadora e Marisa, na Pizzaria Hábil 

Marcos e Rose, na Pizzaria Hábil 

Julia, Tico e Viviane, na Pizzaria Hábil 

Tainá e Lucas, na Pizzaria Hábil

Fernanda e Valdeci, na Pizzaria Hábil 

Natalia, Gabriela e Deise, na Pizzaria Hábil

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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A alegria e a descontração seguem embalando a noite de Lençóis Paulista. 
Veja nas fotos da equipe da Cíntia Fotografi as!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

APAGANDO AS VELINHAS - Gisele Germa-
no completa mais um ano de vida hoje (3) e 
recebe os parabéns da família e dos amigos. 
Saúde a paz!

TREINAMENTO - No último 
sábado (30), integrantes do 
Rotary Club Cidade do Livro, 
de Lençóis Paulista, parti-
ciparam de um treinamento 
para certificação dos clubes 
ao programa de intercâmbio 
de jovens do Distrito 4621. 
O evento foi realizado na 
cidade de Sorocaba. Na foto, 
Amarildo, Maria Elvira, João 
Gabriel Mestieri (comissão de 
intercâmbio do Distrito 4621), 
Rejane, Moyses e Benedito.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

COMEMORANDO - Júlio César Morei-
ra faz aniversário nesta quinta-feira (4) e 
festeja a data especial com os amigos e a 
família. Felicidades!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

IDADE NOVA - Fátima Mira estreou idade 
nova na segunda-feira (1) e comemorou com 
os amigos e familiares, que desejam muitos 
anos de vida!

FOTO: DIVULGAÇÃO

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL


	ECO_A01
	ECO_A02
	ECO_A03
	ECO_A04
	ECO_A05
	ECO_A06
	ECO_A07
	ECO_A08

