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Prefeitura lança CEP Rural nesta quinta
Por meio de parceria com Polícia, Bombeiros e SAMU, programa visa agilizar atendimento de emergências em áreas afastadas da cidade

TRÁFICO

Adolescente é 
detido vendendo 
droga no J. Ferrari

Na tarde dessa terça-feira (9), uma 
equipe da Força Tática da Polícia Mi-
litar de Lençóis Paulista apreendeu 
um adolescente de 15 anos praticando 
o comércio ilegal de entorpecente no 
Conjunto Habitacional Maestro Júlio 
Ferrari. Na ocorrência foram apreen-
didos 33 invólucros de maconha, duas 
pedras de crack, um eppendorf de co-
caína e R$ 611 em espécie. O jovem foi 
liberado ao fi nal da ocorrência. A5

CRIME

Homem é fl agrado 
furtando loja no 
Maria Luiza

Na manhã do domingo (7), uma 
equipe da Polícia Militar fl agrou um 
indivíduo furtando um estabelecimen-
to comercial no Jardim Maria Luiza I, 
em Lençóis Paulista. O homem, de 26 
anos, já conhecido dos meios policiais, 
ao notar a presença da viatura na via 
fugiu do local pulando muros de algu-
mas casas do bairro. Durante a ação 
ele descartou todos os objetos furtados 
que foram devolvidos à vítima. A5

EDUCAÇÃO

Prefeitura inicia 
pagamento de 
auxílio-transporte

Após o período de julgamento dos 
recursos apresentados pelos estudantes, 
a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulis-
ta divulgou o resultado na última sexta-
-feira (5). Foram deferidos 291 pedidos, 
dos quais 37 estudantes receberão 100% 
de auxílio. O primeiro pagamento será 
liberado no dia 16 de abril. Para os 254 
estudantes que receberão 30%, 50% ou 
60% do benefício, a Prefeitura concede 
um bônus de R$ 60.

No início da noite dessa terça-
feira (9), a equipe de Força Tática 
da Polícia Militar comandada 
pelo sargento Lucas, apreendeu 
duas armas de fogo no Centro 
de Lençóis Paulista. As armas 
estavam em uma residência 
e foram encontradas por uma 
enteada do proprietário, já 
falecido, que entrou em contato 
com a PM. Um revólver calibre 38 
e uma pistola 765 e um carregador, 
todos da marca Taurus, foram 
levados à Delegacia de Polícia. 

Fora de circulaçãoFora de circulação

COPA LENÇÓIS

Júlio Ferrari e 
Açaí se garantem 
na semifi nal

A rodada do último domingo (7) 
defi niu os dois primeiros semifi na-
listas da 13ª edição da Copa Lençóis 
de Futebol Amador. Os classifi cados 
foram Unidos do Júlio Ferrari (foto) e 
Açaí, que garantiram suas vagas com 
vitórias sobre Reduto e Santa Luzia, 
respectivamente. Ambos os confrontos 
foram disputados no Estádio Distrital 
Eugênio Paccola, na Cecap. A6

MACATUBA

Ponte Alta conquista 
título do Regional A6

FUTSAL

Série Ouro defi ne 
fi nalistas hoje (10) A6

SAÚDE

Vacinação contra 
a infl uenza tem 
início hoje (10)

Tem início nesta quarta-feira 
(10) a Campanha de Vacinação 
Contra a Influenza. Atendendo 
recomendação do Ministério da 
Saúde, municípios de todo o país 
começam a imunizar as pessoas 
que compõem os grupos consi-
derados de risco. A campanha 
deste ano está programada para 
se estender até o dia 31 de maio. 
O Dia D de mobilização contra a 
doença está marcado para o dia 4 
de maio. Em Lençóis Paulista, se-
gundo informações da assessoria 
de imprensa da Prefeitura Mu-
nicipal, a meta é vacinar aproxi-
madamente 13,4 mil pessoas que 
compõem o público-alvo. A2
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HOMENAGEM

Malatrasi encerra 
projejo nesta quarta A4
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Cotidiano

NOVIDADE

MEIO AMBIENTE
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista tem trabalhado a educação ambiental com gestão participativa, buscado 
parcerias com empresas e a comunidade para o desenvolvimento de ações. O 
objetivo é o cumprimento das metas do Programa Município Verde Azul. Um dos 
exemplos é a implantação dos pomares comunitários, que já somam 19.
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Prefeitura lança CEP Rural nesta quinta-feira (11)
Por meio de parceria com Polícia Militar, Bombeiros e SAMU, programa visa agilizar atendimento de emergências em áreas afastadas da zona urbana

Elton Laud

Um evento previsto para a 
noite desta quinta-feira 
(11), às 19h30, no Espaço 

Cultural Cidade do Livro, em 
Lençóis Paulista, marca o lança-
mento do Programa CEP Rural. 
Criado pela Prefeitura Munici-
pal, o projeto visa trazer mais 
segurança às pessoas que resi-
dem em áreas afastadas do perí-
metro urbano, possibilitando a 
identificação precisa da locali-
zação das propriedades e garan-
tindo mais agilidade a eventuais 
atendimentos de emergências 
por parte das equipes da Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros e 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência).

Desenvolvido ao longo dos 
últimos meses pela equipe da 
Secretaria de Tecnologia da In-
formação da Prefeitura Munici-
pal, o Programa CEP Rural foi 
idealizado no ano passado pela 
vereadora Diusaléia de Fátima 

Jacomino Furlan (REDE). A ins-
piração da vereadora, que teve 
o pedido prontamente atendido 
pelo prefeito Anderson Prado 
de Lima (PSB), foi um modelo 
já implantado na vizinha cidade 
de Botucatu.

“Eu me interessei pela ideia 
desde a primeira vez que vi em 
Botucatu e, no final de 2017, 
apesentei o projeto ao prefeito 
Prado. Fico feliz por estarmos 
prestes a lançar o programa. 
Isso representa muito para as 
pessoas que moram na zona 
rural. Facilitar a localização das 
propriedades e permitir que 
um eventual socorro posse ser 
feito com mais rapidez pode 
ajudar a salvar uma vida”, des-
taca a vereadora.

“Nosso governo trabalha 
pelo o que é novo, moderno e 
dinâmico, porém, temos um 
forte viés humanista. Para se ter 
uma ideia do benefício desse 
programa, basta imaginar como 
uma ambulância terá precisão 

do local no atendimento de uma 
emergência na área rural, o que 
resultará em redução do tempo 
para salvamento de vidas. E isso 
fará toda a diferença”, completa 
o prefeito Prado de Lima.

O principal benefício tra-
zido pelo Programa CEP Rural 
será a redução no tempo de 
deslocamento das equipes da 
Polícia Militar, Corpo de Bom-
beiros e SAMU aos locais das 
eventuais ocorrências na zona 
rural, o que está diretamente 
ligado à eficiência do atendi-
mento. Depois de cadastradas 
no sistema, as propriedades po-
derão ser facilmente localizadas 
por meio de GPS, possibilitan-
do, inclusive, que uma rota seja 
traçada diretamente ao local.

O secretário de Tecnologia 
da Informação, Matheus Gui-
lhem Giacometti, explica que 
a operacionalização do Progra-
ma CEP Rural será feita por 
meio de dois sistemas: um pai-
nel administrativo no site da 

Prefeitura Municipal, que será 
utilizado para o cadastramen-
to e alterações de informações 
sobre as propriedades, dire-
tamente no setor de cadastro 
do Centro de Atendimento ao 
Cidadão (CAC); e um aplica-
tivo para dispositivos móveis 
(celulares, smartphones ou 
tablets), que, além de também 
servir para a inclusão de in-
formações, pode ser utilizado 
para consultar a localização de 
determinada propriedade, bem 
como traçar a rota até o local 
por meio de GPS.

O projeto, que também 
contou com apoio da Secretaria 
de Planejamento e Urbanismo, 
Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI), Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros e 
SAMU, futuramente também 
será integrado à Guarda Civil 
Municipal (GCM). Ainda se-
gundo Giacometti a ferramenta 
também pode, no futuro, auxi-
liar outros municípios.

“O CEP Rural foi projetado 
para atender as necessidades de 
qualquer cidade do Brasil não 
apenas de Lençóis Paulista. De 
início ele será implantado so-
mente aqui, mas, posteriormen-
te, poderá ser cedido a outros 

municípios. É lógico que cada 
cidade ficaria encarregada de 
fazer os mapeamentos de suas 
próprias vias rurais - no Waze 
Map Editor - para permitir tra-
çar a rota até a propriedade”, 
explica o secretário.

FÁCIL LOCALIZAÇÃO - CEP Rural vai trazer mais segurança às 
pessoas que residem em áreas afastadas da zona urbana
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Opinião
PARA PENSAR
 “A preocupação com a administração 

da vida parece distanciar o ser humano 
da refl exão moral.”

Zygmunt Bauman.

FRASE
 “Isso representa muito para as pessoas que moram na zona rural. Facilitar a 

localização das propriedades e permitir que um eventual socorro posse ser feito 
com mais rapidez pode ajudar a salvar uma vida”

Diusaléia Furlan, vereadora, sobre Programa CEP Rural.
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o A via parlamentarista

Tudo depende dos detalhes

A Prefeitura Municipal de Len-
çóis Paulista lança na noite de 
amanhã (11), em um evento no 

Espaço Cultural Cidade do Livro, um 
projeto que, aos olhos de boa parte 
da população, pode parecer apenas 
mais uma iniciativa comum, mas que, 
para outra boa parte, representa algo 

muito signifi cativo.
O Programa CEP Rural, ideali-

zado pela vereadora Diusa Furlan, 
autorizado pelo prefeito Ander-
son Prado de Lima e desenvolvi-
do pela equipe da Secretaria de 
Tecnologia da Informação, com 
apoio da Secretaria de Planeja-
mento e Urbanismo, Coordena-

doria de Assistência Técnica Inte-
gral (CATI), Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros e SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-

gência), pode salvar muitas vidas.
Fica fácil compreender tal afi rma-

ção ao analisar uma questão bem 
prática. O que - quase sempre - de-
termina o sucesso do atendimento a 
uma ocorrência, seja ela médica ou 
relacionada à segurança, é a rapidez 
com que as equipes chegam até a ori-
gem do respectivo chamado. Quando 
esse chamado vem de um local des-
conhecido, sem identifi cação, isso é 
praticamente impossível.

O projeto chega para acabar com 
este problema, pois vai possibilitar 
que as propriedades tenham as lo-
calizações exatas cadastradas, possi-
bilitando que as equipes policiais ou 
de resgates cheguem facilmente até 
elas com auxílio de GPS. Pode parecer 
apenas um detalhe, mas vale dizer: os 
detalhes podem salvar vidas.
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Quem acompanha os traba-
lhos do Legislativo de Lençóis 
Paulista sabe o quão tenso e 
tumultuado foi o encontro dos 
vereadores na última segunda-
-feira (1), principalmente por 
conta de alguns projetos polê-
micos que entraram na pauta 
da sessão. Teve gente se exal-
tando na ‘plateia’, teve vere-
ador se exaltando da tribuna, 
teve gente se exaltando nas 
redes sociais. Teve exaltação 
para todo o lado.

ORDEM
O clima foi tão pesado que 

acabou fazendo com que o pre-
sidente da Mesa Diretora, Nar-
deli da Silva (MDB), fi zesse uma 
‘promessa/ameaça’ ao fi nal 
da sessão, depois de também 
acabar perdendo a paciência: 
a de colocar ordem na Casa de 
Leis nesta semana. Quem foi à 
Câmara Municipal na noite da 
segunda-feira (8) pode com-
provar que o presidente não 
estava de brincadeira.

 
DEDO NO BOTÃO

Umas das coisas que mais 
chamaram a atenção foi o cor-
te do som do microfone da tri-
buna sempre que algum verea-
dor excedia seu tempo. Nardeli 
foi bem rígido nesse sentido, 
não perdoando - corretamen-
te - nem mesmo os vereadores 
mais próximos a ele, como Ail-
ton Tipó Laurindo. O fato é que, 
com algumas medidas adota-
das na sessão desta semana, a 
coisa pareceu mais organizada.

CRÍTICA
Outro momento que chamou 

a atenção durante a sessão foi 
uma crítica feita por Nardeli à 
deputada federal Joice Has-
selmann (PSL). A parlamentar, 
que foi uma das mais votadas 
nas eleições do ano passado, 
não teve o nome citado, mas 
fi cou nítido que era a ela que 
ele se referia ao dizer que uma 
deputada não daria a devida 
atenção às cidades que a aju-
daram a se eleger e que só es-
taria preocupada com o presi-
dente Jair Bolsonaro (PSL).

NÃO VALE
Candidata pelo estado de 

São Paulo, Joice Hasselmann 

foi uma das deputadas federais 
mais votadas do país em ou-
tubro passado, com 1.078.666 
votos. Apenas em Lençóis Pau-
lista ela obteve 1.831 votos e 
terminou as eleições como a 
quarta candidata mais votada, 
atrás apenas de Eduardo Bolso-
naro (PSL), fi lho do presidente, 
com 3.475 votos; e nomes bem 
conhecidos dos lençoenses, 
como Ricardo Izar (PP), com 
2.134 votos; e Arnaldo Jardim 
(PPS), com 1.888 votos.

MÉDIA
Ainda sobre a indiferença 

sentida no tratamento rece-
bido da deputada, Nardeli fez 
uma média e disse que pelo 
menos sobraram os ‘deputa-
dos amigos da cidade’, como 
os próprios Ricardo Izar e Ar-
naldo Jardim, além de Baleia 
Rossi (MDB) e Herculano Pas-
sos (MDB). De fato, uma coisa 
tem que ser dita: muitos depu-
tados não valem os votos que 
recebem na cidade, pois nada 
fazem durante seus mandatos. 
Muitos sequer sabem onde 
fica Lençóis.

APROVADO
Só para não deixar de ci-

tar, depois de causar tumulto 
na semana passada, o Projeto 
de Lei 72/2018, popularmen-
te conhecido como “Projeto 
do Nepotismo”, voltou à pau-
ta para, enfim, ser aprovado. 
Apresentado no final do ano 
passado pelo vereador Pauli-
nho Victaliano, o dispositivo 
visa impedir que parentes (em 
linha reta, colateral ou por afi-
nidade) até de terceiro grau 
de vereadores em exercício 
de mandato sejam nomeados 
para cargos de confiança da 
Prefeitura Municipal.

EMENDAS
O projeto passa a valer com 

as emendas aprovadas na se-
mana passada. A de autoria do 
vereador Luiz Gonzaga da Sil-
va, o Luizinho do Açougue (PR), 
que determina que o projeto 
não tenha efeito retroativo, ou 
seja, que considere apenas as 
contratações efetuadas a par-
tir de agora. E a de Jucimário 
Cerqueira dos Santos, o Bibaia 
(PV), que isenta os servidores 
concursados dos efeitos da lei.
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Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular da USP, 

consultor político e de comunicação

E essa “nova política”, hein? Tem con-
dição de ser implantada em nossa 
cultura? Primeiro, o conceito: nos ter-

mos em que o presidente Bolsonaro a de-
fende, signifi ca o abandono da prática do 
“toma lá dá cá”, do jogo de recompensas 
que é eixo do presidencialismo de coali-
zão. Como é tradição, partidos que ele-
gem o mandatário-mor se acham no di-
reito (com razão) de indicar quadros para 
compor a estrutura administrativa. 

Essa é uma prática dos países que 
cultivam a democracia representativa. 
Portanto, tem cabimento o comparti-
lhamento do governo entre quadros 
técnicos, burocratas e perfis políticos. 
Ocorre que as indicações políticas têm 
dado origem aos “feudos”, espaços que 
representantes consideram seu domí-
nio, propiciando negociatas e atendi-
mento a interesses pessoais. A res pu-
blica é usada como negócio privado.

A crise crônica que corrói a adminis-
tração pública por nossas plagas se ori-
gina, portanto, da interpenetração de 
territórios, o público e o privado. Dessa 
imbricação, formam-se as teias de cor-
rupção pela malha administrativa. Cer-
tamente, ao dizer que quer governar 
com a “nova política”, o presidente Jair 
Bolsonaro tem em mente a eliminação 
das falcatruas que acabam ocorrendo 
nessas fazendas.

Mas não se muda uma cultura políti-
ca da noite para o dia. Não será apenas 
com negação que o mandatário aboli-
rá velhos costumes. Sem o apoio dos 
congressistas a administração federal 
fenecerá. A alternativa é a aceitação 
de indicações políticas carimbadas com 
o selo técnico. Ou seja, os indicados 
devem ser pessoas afeitas ao cargo. A 
especialização se faz necessária.

Sob essa condição, o modus operan-
di pode ser bem- sucedido. Os antros 
de corrupção diminuirão sensivelmen-
te, até porque a transparência e os con-
troles da máquina pública constituem a 
boa nova do ciclo de transição que o 
país vive. Mas sejamos realistas: o Bra-
sil só encontrará seu prumo administra-
tivo no dia em que por aqui se instalar 
o parlamentarismo. Um sistema pareci-
do com o francês poderia dar certo.

No parlamentarismo, a máquina do 
governo fica imune às crises cíclicas. 
Por ocasião do momento crítico sofrido 

pelo primeiro-ministro, que comanda o 
governo, ele deixa ao cargo ao receber 
o voto de desconfiança do Parlamento. 
A estrutura administrativa continua a 
trabalhar sem alterações em sua rotina 
e processos. Os quadros técnicos, todos 
ocupados por especialistas, não deixam 
a peteca cair.

Na França, a segurança com essa 
modalidade governamental conta com 
o suprimento de mão de obra fornecida 
por excelente instituição de formação 
de administradores públicos – a ENA 
(Escola Nacional de Administração). 
Fundada pelo general De Gaulle, em 
1945, forma a elite da carreira públi-
ca. Dela saíram, por exemplo, Jacques 
Chirac e Valéry Giscard D’Estaing, ex-
-presidentes da França; Dominique de 
Villepin, diplomata de carreira que foi 
primeiro-ministro francês entre 2005 e 
2007; e Pascal Lamy, ex-diretor-geral 
da Organização Mundial do Comércio.

Qual a possibilidade de instalarmos 
o parlamentarismo por aqui? Estreita. 
Fizemos dois plebiscitos: o de 1963, de 
11 milhões de votantes, 9,5 milhões vo-
taram pelo presidencialismo e apenas 
2 milhões pelo parlamentarismo; o de 
1993, deu 55% para o presidencialismo 
e 25% para o parlamentarismo. O presi-
dente simboliza a fortaleza da política.  

A semente presidencialista, com seu 
“poder da caneta”, viceja em todos os 
espaços. O termo presidente faz eco-
ar significados de grandeza, associa-
-se com a aura do Todo-Poderoso, com 
as vestes do monarca, com o poder de 
mando e desmando. Até no futebol, o 
presidente é o manda-chuva. O chiste 
é conhecido: ato mais importante da 
partida de futebol, o pênalti deveria ser 
cobrado pelo presidente.

A propósito, em 1980, no final do 
campeonato brasileiro, o Flamengo ga-
nhou de 3 a 2 do Atlético Mineiro, em 
polêmica partida disputada no Maraca-
nã. O árbitro expulsou 3 jogadores do 
Atlético, a bagunça tomou o campo e 
agitou os nervos. Ao final, transtornado 
com o “resultado roubado”, Elias Kalil, 
presidente do Atlético, exclamou aos 
berros: “vou apelar para o Presidente 
da República João Figueiredo. Vou falar 
prá ele de presidente para presidente”. 
Eis aí pequena demonstração do con-
ceito que o presidencialismo exerce 
entre nós.

Pois bem, sem parlamentarismo 
fica difícil aplicar por aqui princípios da 
“nova política”.
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Cidade
ESTUDANTES

MALATRASI

Balanço Patrimonial 2018 2017
Ativo 9.108,78 6.008,47
 ATIVO CIRCULANTE 7.637,53 4.372,22
  DISPONÍVEL 7.581,74 4.324,70
   CAIXA 574,06 34,60
    CAIXA 574,06 34,60
   BANCOS 2.654,40 351,13
    BANCO BRADESCO 1,00 1,00
    BANCO DO BRASIL 2.653,40 350,13
   APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.353,28 3.876,87
    BANCO BRADESCO APLICAÇÃO 4.355,65 3.877,29
    (-) IRRF ESTIMADO APLIC FINANC BRADESCO (0,29) (0,32)
    (-) IOF ESTIMADO S/APLIC FINANC BRADESCO (0,07) (0,10)
    (-) IRRF ESTIMADO APLIC. FINANC. B.B. (1,52) 0,00
    (-) IOF ESTIMADO S/APLIC. FINANC. B. B. (0,49) 0,00
   NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 62,10
    DEPOSITO A COMPENSAR 0,00 62,10
  CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS 55,79 47,52
   CREDITOS TRIBUTARIOS 53,42 47,10
    IRRF S/RENDIMENTOS APLIC FINANC RESGATES 53,42 42,39
    IOF S/RENDIMENTOS APLIC.FINANC. RESGATES 0,00 4,71
   CREDITOS TRIBUTÁRIOS ESTIMADOS 2,37 0,42
    IRRF ESTIMADO APLIC FINANC B BRADESCO 0,29 0,32
    IOF ESTIMADO S/APLIC FINANC B. BRADESCO 0,07 0,10
    IRRF ESTIMADO APLIC. FINANC. B. B. 1,52 0,00
    IOF ESTIMADO S/APLIC. FINANC. B. B. 0,49 0,00
 ATIVO NAO CIRCULANTE 1.471,25 1.636,25
  IMOBILIZADO 1.471,25 1.636,25
   EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS  E INSTALAÇÕES 9.428,00 9.428,00
    MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.450,00 3.450,00
    MOVEIS E UTENSILIOS 4.073,00 4.073,00
    COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.905,00 1.905,00
   DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS INST. (7.956,75) (7.791,75)
    DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1.978,75) (1.813,75)
    DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS (4.073,00) (4.073,00)
    DEPR. COMPUTADORES E PERIFERICOS (1.905,00) (1.905,00)

Balanço Patrimonial 2018 2017
Passivo 9.108,78 6.008,47
 PASSIVO CIRCULANTE 32,51 0,00
  OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 32,51 0,00
   ENCARGOS A RECOLHER 32,51 0,00
    INSS A RECOLHER 32,51 0,00
 PATRIMÔNIO LIQUIDO 9.076,27 6.008,47
  VALORES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 6.545,96 6.545,96
   PATRIMONIO SOCIAL 6.545,96 6.545,96
    PATRIMONO SOCIAL 6.545,96 6.545,96
  RESULTADO 2.530,31 (537,49)
   SUPERAVIT/DEFICIT 2.530,31 0,00
    SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR (537,49) 0,00
    SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO 3.067,80 0,00
   DEFICIT 0,00 (537,49)
    DEFICIT DO EXERCICIO 0,00 (537,49)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018 2017
RECEITAS 50.370,04 45.567,16
RECEITAS OPERACIONAIS 25.106,99 17.418,77
DOAÇÕES RECEBIDAS 25.106,99 17.418,77
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 25.187,77 28.076,53
REPASSE UNIMED CENTRO OESTE PAULISTA 0,00 3.576,53
REPASSE PREF. MUNICIPAL LENÇÓIS PTA 25.187,77 24.500,00
RECEITAS FINANCEIRAS 75,28 71,86
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 75,28 71,86
Despesa (47.302,24) (48.939,52)
DESPESAS C/ PESSOAL (6.066,94) (6.227,88)
INSS (6.066,94) (6.227,88)
DESPESAS GERAIS (31.120,49) (31.298,66)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE 0,00 (2.290,00)
DESPESAS POSTAIS - CORREIOS 0,00 (31,98)
MULTAS DE NATUREZA DIVERSAS (2.250,00) (1.750,00)
LANCHES E REFEIÇÕES (931,79) (1.458,32)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE (22,30) (104,40)
DOAÇÃO 0,00 (109,56)
FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONH.FIRMA 0,00 (44,55)
DEPRECIAÇÃO (165,00) (13,75)
MATERIAL DIDATICO 0,00 (166,10)
PROJETOS SOCIAIS (27.751,40) (25.330,00)
SERVIÇOS PRESTADOS (7.830,00) (10.022,50)
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA (7.830,00) (10.022,50)
DESPESAS FINANCEIRAS (2.284,81) (1.390,48)
DESPESAS BANCÁRIAS (2.284,81) (1.390,38)
JUROS PAGOS 0,00 (0,10)
 = Lucro 3.067,80 (3.372,36)

ASSOCIAÇÃO DA MULHER UNIMED 
DE LENÇÓIS PAULISTA

CNPJ: 05.938.338/0001-02

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de Abril de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 54,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de Abril de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 83,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de Abril de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 61,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de Abril de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 43,95.

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de Abril de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 79,90.

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA -  2020

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, COMUNICA a todos os interessados 
que estará realizando no dia 24 de Abril de 2.019, às 19:30 horas no  Auditório  da 
Secretaria de Educação, sito à Rua Sete de Setembro nº 711  Audiência Pública 
para explanação  da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária  2.020.

Lençóis Paulista,  05 de Abril  de 2.019.

Júlio Antônio Gonçalves
Secretário de Planejamento e Urbanismo

Aviso de Licitação – Pregão nº 056/2019 – Processo nº 085/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de diversos tipos de 
materiais de enfermagem (agulhas, seringas descartáveis). Tipo: Menor 
preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 23 de abril de 
2019 às 08:30 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, 09 de abril de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA 
– Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 057/2019 – Processo nº 086/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição tijolos. Tipo: Menor preço 
– Recebimento das propostas e sessão de lances: 24 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, 09 de abril de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA 
– Secretário de Suprimentos e Licitações.

ADITIVO AO CONTRATO N.º 170/2018; DATA DE ASSINAT.: 
23/11/2018; CONTRATADA: CJF CONSTRUTORA LTDA-EPP.; 
ENDEREÇO: Rua Pedro Natálio Lorenzetti, n.º 838 – Sala 1, município de 
Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 08.262.759/0001-54: OBJETO: Acréscimo de 
Serviços; VALOR: R$ 14.601,21 (quatorze mil, seiscentos e um reais e vinte 
um centavos); MODALIDADE: CONVITE 017/2018; FUNDAMENTO: 
art. 65, I, “a”,“b” e § 1º, Lei n.º 8.666/93, DATA PUBLIC: 10/04/2019.

COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ATRIBUIÇÃO DE AULAS PARA CONTRATAÇÃO 
EM CARÁTER EFETIVO

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

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

Cargo: Professor de Ensino Fundamental I - 1 vaga - Edital de Concurso nº. 03/18
Data: 11/04/2019 – Horário: 08h30
24º – Debora Almeida P. da Silva Macedo dos Santos

Lençóis Paulista, 9 de abril de 2019.

RAFAEL A. BARBOSA DE SOUZA
Comissão Municipal de Serviço Civil

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Publicação de Ato Ofi cial

RESOLUÇÃO N.º 02/2019 – de 9 de abril de 2019 – “Extingue o cargo 
de Assessor Jurídico da Mesa Diretora do quadro de servidores da Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista.”
RESOLUÇÃO N.º 03/2019 – de 9 de abril de 2019 – “Cria o cargo de 
Assessor da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lençóis Paulista.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 9 de abril de 2019.

NARDELI DA SILVA
Presidente

Publicadas na Secretaria da Câmara Municipal em 9 de abril de 2019.

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

Evandro Alberto Dalbem, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos 
de Lençóis Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, bem como o cumprimento ao disposto na alínea “a” do art. 59 da Lei 
Orgânica do Município, torna público os seguintes atos ofi ciais:

Portaria nº 13/2019 de 08.04.2019 – Exonera Dionizio Ceschini Filho da 
Função Gratifi cada de Coordenador de Produção e Distribuição de Água e 
declara vago, por motivo de aposentadoria, o cargo de Químico.

Lençóis Paulista, 08 de abril de 2019.

Evandro Alberto Dalbem
Diretor

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 
oficiais:

Lei 5228 de 9.04.2019…………Dispõe sobre a transposição de verbas 
do orçamento da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, no valor de 
R$ 100.000,00.
Lei 5229 de 9.04.2019……….....Autoriza o Município a conceder 
acréscimo no valor mensal do auxílio-transporte aos estudantes.
Lei 5230 de 9.04.2019………..Veda a nomeação de cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, de vereador em exercício de mandato, no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e Autarquias Municipais, aos 
cargos que especifica.
Decreto Executivo 200 de 2.04.2019…………Dispõe sobre a nomeação 
da Comissão Paritária para efeitos de acompanhamento do convênio 
celebrado com a Secretaria de Segurança Pública - Programa Municipal 
de Monitoramento Eletrônico – Atividade Delegada. 
Decreto Executivo 201 de 2.04.2019…………Cessa a designação de 
Patrícia Ciati dos Santos para as funções do cargo de Diretor de Escola. 
Decreto Executivo 209 de 5.04.2019…………Dispõe sobre a 
suplementação de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 1.084,99.
Decreto Executivo 210 de 5.04.2019………….Dispõe sobre a 
nomeação dos gestores do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Lençóis Paulista.
Decreto Executivo 211 de 5.04.2019………...Dispõe sobre a 
suplementação de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 4.780,00. 
Decreto Executivo 212 de 8.04.2019…………Dispõe sobre a 
homologação final do Processo Seletivo referente ao Edital para 
contratação temporária n.º 01/2019 - Estagiários.
Portaria 371 de 5.04.2019…………Exonera Ariana Carci Gimenes da 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 372 de 5.04.2019…………Exonera Laura Regina Paniagua 
Justino da função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 373 de 8.04.2019…………Declara vago o cargo de Professor 
de Ensino Fundamental I por motivo da aposentadoria de Romilda 
Lucheiz.
Portaria 374 de 8.04.2019…………Declara vago o cargo de Motorista 
por motivo de aposentadoria de Luis Carlos Alves.
Portaria 375 de 8.04.2019…………Afasta, para tratamento de saúde, 
Maria de Fátima da Silva, Agente Escolar.
Portaria 376 de 8.04.2019…………Afasta, para tratamento de saúde, 
Sandra Mara Garcia Barbosa. Cozinheiro.
Portaria 377 de 8.04.2019…………Afasta, para tratamento de saúde, 
Cristiane Maria Cavalcanti Moretto, Professor Substituto de Ensino 
Fundamental I.
Portaria 378 de 8.04.2019…………Afasta, para tratamento de saúde, 
Silmara Regina Salvador Galassi, Monitor Cultural.
Portaria 379 de 8.04.2019…………Afasta, para tratamento de saúde, 
Angela Cristina de Aguiar Porcino, Professor de Ensino Fundamental 
II.
Portaria 380 de 8.04.2019…………Afasta, para tratamento de saúde, 
Elisangela Aparecida Barbosa de Moura, Cozinheiro.
Portaria 381 de 8.04.2019…………Prorroga o afastamento concedido a 
Tiago Moreira de Freitas, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 382 de 8.04.2019…………Prorroga o afastamento concedido a 
Luiz Antonio Pini, Operador de Máquinas.
Portaria 383 de 9.04.2019…………Convalida o afastamento concedido 
a Patricia Murari, Agente de Saúde.
Portaria 384 de 9.04.2019…………Convalida o afastamento concedido 
a Silmara de Oliveira e Souza, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 385 de 9.04.2019…………Convalida o afastamento concedido 
a José Daniel dos Santos, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 386 de 9.04.2019…………Convalida o afastamento concedido 
a Izabel Cristina Correa, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 387 de 9.04.2019………….Convalida o afastamento concedido 
a Maria Benedita Peralta de Godoi, Professor de Educação Básica I.
Portaria 388 de 9.04.2019…………Convalida o afastamento concedido 
a Valquiria Almeida Barros Silva, Agente Comunitário
de Saúde.
Portaria 389 de 9.04.2019…………Convalida o afastamento concedido 
a Elias Luiz de Oliveira, Eletricista.
Portaria 390 de 9.04.2019…………Convalida o afastamento concedido 
a Elaine Fidelis Santos Lopes, Agente de Saúde.

Lençóis Paulista, 9 de abril de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Auxílio-transporte 
começa a ser pago pela 
Prefeitura neste mês
Ao todo 37 
estudantes foram 
contemplados com 
100% de benefício

Da Redação

Após o período de julgamen-
to dos recursos apresen-
tados pelos estudantes, a 

Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista divulgou o resultado na 
última sexta-feira (5). Foram de-
feridos 291 pedidos, dos quais 37 
estudantes receberão 100% de au-

xílio. O primeiro pagamento será 
liberado no dia 16 de abril.

Para os 254 estudantes que 
receberão 30%, 50% ou 60% do 
benefício, a Prefeitura concede 
um bônus com valor aprovado 
pela Câmara Municipal na última 
segunda-feira (8), e que será pago 
junto com o benefício. Esse valor, 
que foi de R$ 50 em 2017 e 2018, 
neste ano foi reajustado para R$ 
60, elevando o auxílio para além 
dos percentuais concedidos.

“O Projeto de Lei que reajusta 
e autoriza o bônus foi enviado pelo 
Executivo à Câmara com pedido 
de regime de urgência na segun-

da-feira (8), pois anteriormente 
precisávamos saber qual seria o 
número de estudantes que fariam 
jus a esse complemento antes de 
enviar o projeto. A Câmara Muni-
cipal, entendendo a importância 
do regime de urgência para este 
caso, aprovou e, nesta terça-feira já 
iniciamos os trâmites para o paga-
mento do auxílio, que liquidará os 
meses de fevereiro, março e abril. 
Lembrando que para se manter 
recebendo o auxílio, o estudante 
deve estar atento para entregar a 
declaração de que permanece ma-
triculado na respectiva instituição 
de ensino nos meses de maio e de 

setembro”, salienta o sociólogo 
Ney Góes, secretário de Assistên-
cia Social.

O auxílio-transporte é pago 
tendo como referência os meses 
de fevereiro a dezembro, e nes-
se mês de abril os estudantes 
receberão o auxílio dos meses 
de fevereiro, março e abril, e os 
que tiveram o deferimento de 
30%, 50% e 60% receberão nes-
se primeiro depósito, um bônus 
de R$ 180 referente aos meses 
de fevereiro a abril, e posterior-
mente passarão a receber R$ 
60 junto a parcela mensal do 
auxílio-transporte.

BENEFÍCIO - Ao todo 
foram deferidos 291 
pedidos, dos quais 37 
estudantes receberão 
100% do auxílio-
transporte

Escola encerra projeto em homenagem às mulheres

Iniciado no mês passado, evento terá nova edição em outubro

Elton Laud

Em decorrência do Dia Inter-
nacional da Mulher, come-
morado no último dia 8 de 

março, a Escola Estadual Antonieta 
Grassi Malatrasi, na Vila Mame-
dina, em Lençóis Paulista, vem 

realizando o projeto pedagógico “A 
Mulher Maravilha Nossa de Cada 
Dia”, criado com o objetivo de 
prestar uma singela homenagem às 
alunas e professoras. O projeto, que 
teve início no próprio dia 8, será en-
cerrado nesta quarta-feira (10).

Durante todo o mês foram re-

alizadas diversas atividades, como 
palestras, exibições de vídeos, de-
poimentos, apresentações artísticas 
que visavam ressaltar a importân-
cia do papel feminino na socieda-
de. Também foram realizados vá-
rios sorteios de brindes que foram 
arrecadados junto aos comerciantes 

locais que se solidarizaram com a 
proposta da escola.

Idealizador do projeto, o pro-
fessor Sérgio Santos agradece ao 
apoio incondicional das diretoras 
Hilda Paschoalinotto e Cleonice 
Germino, e também a toda a co-
munidade escolar, cuja parceria 
foi fundamental para a realização 
do evento, que deve ter outra edi-
ção no mês de outubro, em de-
corrência da campanha “Outubro 
Rosa”, de conscientização sobre 
o câncer de mama e o câncer do 
colo do útero.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Polícia
BOTUCATU  
A Polícia Civil tenta identifi car dois homens que estupraram uma mulher de 27 anos na noite de quinta-
feira (4), em Botucatu. Segundo informações, a mulher foi abordada por dois homens em um Fox Sport 
e levada até uma estrada na zona rural, onde foi estuprada. Após a violência sexual, ela foi deixada 
pela dupla em frente a um terreno. Na sequência, a mulher procurou a polícia e foi encaminhada a um 
hospital para receber medicação. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

TRÁFICO

FLAGRANTE

ACIDENTE

FURTO

Adolescente é detido 
vendendo droga no 
bairro Júlio Ferrari
Na ocorrência foram apreendidos 33 invólucros de maconha, duas 
pedras de crack, um eppendorf de cocaína e R$ 611 em espécie

Flávia Placideli

Na tarde dessa terça-fei-
ra (9), uma equipe da 
Força Tática da Polícia 

Militar de Lençóis Paulista 
apreendeu um adolescente de 
15 anos praticando o comércio 
ilegal de entorpecente no Con-
junto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari. Na ocorrência 
foram apreendidos 33 invólu-
cros de maconha, duas pedras 

de crack, um eppendorf de 
cocaína e R$ 611 em espécie. 
O jovem foi liberado ao final 
da ocorrência.

Por volta das 16h, a equi-
pe da Força Tática, composta 
pelo sargento Lucas e pelos 
soldados Davi e Gabriel, rece-
beu a informação de que um 
adolescente estaria fazendo a 
venda de drogas no Júlio Fer-
rari. Ao se deslocar ao local, 
a equipe se deparou com o jo-

vem, de 15 anos, morador do 
Jardim Nova Lençóis. O mes-
mo, ao perceber a presença 
da viatura, se desfez de dois 
invólucros de maconha e uma 
pedra de crack.

Ao ser abordado para revis-
ta pessoal, o jovem foi flagrado 
com mais cinco invólucros de 
maconha e R$ 70 em espécie. 
Em um cano d’água próximo 
ao local foi encontrada uma 
sacola plástica contendo mais 

TRÁFICO - Na ocorrência foram apreendidos 33 invólucros de maconha, duas pedras 
de crack, um eppendorf de cocaína e R$ 611 em espécie

Homem de 30 anos é preso por tráfi co na Vila Mamedina
Caso foi registrado 
após denúncia feita 
por um usuário de 
drogas

Flávia Placideli

Na noite do domingo (7), 
a equipe de Força Táti-
ca da Polícia Militar de 

Lençóis Paulista prendeu um 
homem de 30 anos acusado 
de tráfico de entorpecentes. A 
ocorrência foi registrada na Vila 
Mamedina, após denúncia fei-
ta por um usuário de droga do 
bairro. O suspeito foi flagrado 
com 20 pedras de crack dentro 
de uma sacola plástica. 

Por volta das 15h, a equipe 
de Força Tática, composta pelo 
sargento Lucas e pelos soldados 
Davi e Gabriel, realizava um 
patrulhamento de rotina pela 
Vila Mamedina, quando um 
rapaz, posteriormente identifi-
cado como usuário de droga, se 
aproximou da viatura e relatou 
à equipe que outro indivíduo, 
de camisa vermelha e bicicleta, 

APREENSÃO - Homem de 30 anos foi preso pelo crime de tráfico de 
entorpecente; com ele foram encontradas 20 pedras de crack

estaria fazendo a venda de entor-
pecente no bairro.

Diante da informação, a 
equipe intensificou o patrulha-
mento nas imediações do bairro 
e, por volta das 20h, encontrou 
um homem com as mesmas ca-
racterísticas fornecidas anterior-
mente pela Rua Dr. Gabriel de 
Oliveira Rocha.

Segundo o Boletim de ocor-
rência, durante a aproximação 
da equipe o indivíduo se desfez 
de uma sacola plástica e fugiu 
em uma bicicleta na companhia 
de uma mulher, mas acabou sen-
do detido pela equipe policial.

A.S.G., de 30 anos, morador 
do Parque Residencial São José, 
foi abordado e, em revista pesso-
al, nada de ilícito foi encontrado, 
porém, dentro de uma sacola foi 
localizada a quantia de 20 pedras 
de crack. Indagado a respeito da 
droga, o mesmo alegou ser para 
consumo próprio. Porém, a mu-
lher que estava em sua compa-
nhia confessou aos policiais que 
seu marido vendia cada pedra 
pelo valor de R$ 5 cada.

Diante disso, A.S.G. foi en-
caminhado à Delegacia de Polí-

Homem é fl agrado furtando 
loja no Jardim Maria Luiza

Indivíduo conseguiu 
fugir pulando 
muros de algumas 
residências

Flávia Placideli

Na manhã do domin-
go (7), uma equipe da 
Polícia Militar flagrou 

um indivíduo furtando um 
estabelecimento comercial no 
Jardim Maria Luiza I, em Len-
çóis Paulista. O homem, de 26 
anos, já conhecido dos meios 
policiais, ao notar a presença 
da viatura na via fugiu do local 
pulando muros de algumas ca-
sas do bairro. Durante a ação 
ele descartou todos os objetos 
furtados que foram devolvidos 
à vítima.

Segundo o Boletim de 
Ocorrência registrado na 5ª 
Cia. da Polícia Militar, de 
Lençóis Paulista, após uma 
solicitação via Copom (Cen-
tro de Operações), uma via-

24 invólucros de maconha. Em 
diligência até a residência do 
adolescente, a equipe ainda 
localizou mais uma pedra de 
crack, dois invólucros de ma-
conha e mais um eppendorf de 

cocaína, além de R$ 541 em es-
pécie, fruto do comércio ilegal 
de entorpecente.

Diante disso, o adolescente 
foi conduzido à Delegacia de 
Polícia, onde a autoridade de 

plantão após tomar ciência dos 
fatos, elaborou o Boletim de 
Ocorrência pelo ato infracional 
de tráfico de drogas, liberando 
o mesmo aos cuidados de sua 
mãe ao final da ocorrência. 

Motociclista invade preferencial e é atingida por carro

Acidente foi registrado no Núcleo Luiz Zillo; 
condutora teve ferimentos leves

Flávia Placideli

No início da noite da 
segunda-feira (8), uma 
equipe da Polícia Mili-

tar de Lençóis Paulista regis-
trou um acidente de trânsito 
envolvendo um carro e uma 
motocicleta. Segundo consta 
no Boletim de Ocorrência, a 
colisão teria acontecido após 
a motocicleta invadir a prefe-
rencial e atingir o carro. Com 
o impacto, a motociclista teve 
escoriações leves e precisou ser 
encaminhada à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento). 

Segundo informações do 
Boletim de Ocorrência regis-
trado na 5ª Cia da Polícia Mi-
litar, por volta das 18h50, após 
solicitação via Copom (Centro 
de Operações), uma equipe se 
deslocou até o Núcleo Habita-
cional Luiz Zillo, onde, segundo 
versão apresentada pela condu-
tora do veículo VW Gol, uma 
motocicleta modelo Honda Biz, 
que trafegava pela Rua Américo 
Nelli, havia invadido a prefe-
rencial no cruzamento com a 
Rua Luiz Biral, atingindo seu 
veículo que trafegava na via.

Com o impacto, a motoci-

Outro caso foi registrado no sábado (6)

Na tarde do último sába-
do (6), a Polícia Militar de 
Lençóis Paulista registrou 
mais um acidente de trânsito 
envolvendo uma motocicleta 
e uma caminhonete. Segun-
do o Boletim de Ocorrência 
a colisão teria acontecido na 
Avenida Padre Salústio Ro-
drigues Machado, após um 
desentendimento próximo à 
rotatória da Rodovia Osni Ma-
teus (SP-261).

O condutor da motocicle-
ta, uma Honda CG 160 Start, 
declarou à polícia que aces-
sou a Avenida Padre Salústio 
Rodrigues Machado pela rota-
tória da Rodovia Osni Mateus 
(SP-261), quando foi fechado 
por uma caminhonete GM/

Chevrolet D20. O motociclis-
ta relatou que fez o desvio e 
continuou a trafegar sentido 
Fórum, mas que em deter-
minada altura da avenida 
foi novamente fechado pelo 
veículo. Momento em que 
a motocicleta entrou na Rua 
Marechal Dutra e foi atingida 
na traseira.

Com o impacto, o moto-
ciclista foi arremessado ao 
chão e sofreu lesões na per-
na esquerda. A passageira da 
motocicleta também teve feri-
mentos e precisou ser socorri-
da à UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento. Ainda segundo 
a versão apresentada pelo mo-
tociclista, a caminhonete fugiu 
do local após o acidente e ele 

tura da polícia se deslocou 
até o local dos fatos, na Rua 
Aracy Lourdes Moretto Vac-
chi, no Jardim Maria Luiza I, 
onde ocorria um furto.

Com a chegada da equi-
pe, o indivíduo iniciou fuga 
pulando por cima dos muros 
de algumas casas, mas foi 
prontamente reconhecido pe-
los policiais como C.A.S.F., 
de 26 anos, já conhecido 
dos meios pela prática de 
diversos delitos. Na fuga, o 
homem abandonou uma mo-
chila preta com produtos de 
higiene pessoal e perfumaria. 

Com a identificação do 
suspeito, os policiais rea-
lizaram um patrulhamento 
intensivo nas ruas do bair-
ro, porém, o suspeito não foi 
encontrado. Os dados foram 
encaminhados à Delegacia 
de Polícia para confecção do 
B.O. Os produtos furtados, 
somando aproximadamente 
R$ 270, foram devolvidos ao 
proprietário da loja, que foi 
acionado após a ocorrência. 

cia, onde a autoridade de plan-
tão, após tomar conhecimento 
dos fatos, ratificou a prisão em 

flagrante, deixando o indivíduo 
recolhido aos cárceres, à dispo-
sição da Justiça.

clista precisou ser socorrida 
pela unidade do Corpo de 
Bombeiros e conduzida à UPA, 
com escoriações leves. Na uni-
dade, os policiais entraram em 
contato com a motociclista que 
teria confirmado a versão dada 
pela outra condutora, ressal-
tando que visualizou o veícu-
lo, mas que, como ele aparen-
tava estar distante, achou que 
desse tempo de atravessar, o 
que não ocorreu.

Os documentos pessoais 
estavam em ordem, assim 
como a documentação dos 
veículos, que foram liberados 
para os proprietários ao final 
da ocorrência. As partes foram 
orientadas a elaborar o Bole-
tim de Ocorrência.

a seguiu pela Rodovia Mare-
chal Rondon (SP-300) até a 
entrada de Alfredo Guedes.

Já a versão apresentada 
pelo condutor da caminho-
nete é outra. Ele diz que, 
após um desentendimento 
próximo à rotatória da ro-
dovia, continuou com seu 
veículo pela Avenida Padre 
Salústio Rodrigues Macha-
do, quando aconteceu o 
acidente. Disse ainda que 
alguns homens tentaram o 
agredir e que, por isso, dei-
xou local, sendo perseguido 
pela motocicleta até a entra-
da de Alfredo Guedes, onde 
ele parou e junto com o con-
dutor aguardaram a chegada 
dos policiais, que os orienta-
ram para ir até a Delegacia 
de Polícia para confecção do 
Boletim de Ocorrência.

FOTOS: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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Esporte
GRANDE DECISÃO  
Após eliminarem os rivais Palmeiras e Santos em emocionantes disputas de 
pênaltis nas semifi nais, São Paulo e Corinthians decidem o título do Campeonato 
Paulista 2019. As equipes se enfrentam nos próximos dois domingos, dias 14 e 
21. O primeiro jogo acontece no Morumbi e o segundo na Arena Itaquera. Ambos 
começam às 16h e terão transmissão ao vivo pela Rede Globo.

COPA LENÇÓIS DE FUTSAL

FUTEBOL AVENTURA

KUNG FU

MACATUBA

Série Ouro defi ne fi nalistas na noite desta quarta-feira (10)
Athletic Futsal enfrenta o Açaí; UME encara o 
Grêmio Cecap; jogos acontecem no Tonicão

Elton Laud

Depois de mais de dois meses 
de disputa, a Copa Lençóis 
de Futsal entra na reta final 

nesta semana, com a definição dos 
finalistas das séries Ouro e Prata. 
Os últimos classificados para os 
confrontos decisivos foram conhe-
cidos na rodada da última segun-
da-feira (8), no Ginásio Municipal 
de Esportes Antonio Lorenzetti 
Filho (Tonicão).

Pela Série Prata, em jogo adia-

do da sexta-feira (5), o Carniça FC 
(2º G8) goleou o Valência (3º G7) 
por 10 a 7 e assegurou a última 
vaga. Pela Série Ouro, também 
em partida adiada do mesmo dia, 
o Açaí (2º G6) se classificou com 
goleada de 8 a 1 sobre o Desacre-
ditados (3º G5). O último classifi-
cado da série foi o Grêmio Cecap 
(1º G6), que conquistou a vaga 
com vitória por WO sobre União 
B13 (4º G5).

A competição organizada pela 
Secretaria de Esportes e Recrea-

ção de Lençóis Paulista define os 
finalistas da Série Ouro na noite 
desta quarta-feira (10), no Tonicão. 
Às 19h30, o Athletic Futsal, que 
avançou com vitória sobre o Santa 
Catarina (3 a 2), enfrenta o Açaí. 
Às 20h20, a equipe da UME, que 
se manteve na disputa derrotando 
o Santa Luzia (5 a 4 nos pênaltis, 
após empate em 2 a 2), encara o 
Grêmio Cecap.

A final da Série Prata será defi-
nida na sexta-feira (12). Às 19h30, o 
Reduto, que se classificou com go-
leada de 7 a 2 sobre o Atlétiko Kaju, 
mede forças com o Unidos do Júlio 
Ferrari, que passou direto da se-
gunda fase (o Atlético Lençóis, que 

SEMIFINAL - Carniça FC garante classificação com 
goleada sobre o Valência (camisa branca)

Unidos do Júlio Ferrari e Açaí garantem vagas na semifi nal
Equipes levaram a melhor sobre Reduto e Santa Luzia; adversários serão conhecidos no domingo (14)

Elton Laud

A rodada do último domin-
go (7) definiu os dois pri-
meiros semifinalistas da 

13ª edição da Copa Lençóis de 
Futebol Amador. Os classifica-
dos foram Unidos do Júlio Fer-
rari e Açaí, que garantiram suas 
vagas com vitórias sobre Reduto 
e Santa Luzia, respectivamente. 
Ambos os confrontos foram dis-
putados no Estádio Distrital Eu-

gênio Paccola, na Cecap.
Na partida que abriu a ro-

dada, o Unidos do Júlio Ferrari 
assegurou sua permanência na 
competição com vitória de 1 a 0 
sobre o Reduto, com gol marca-
do por Pablo de Souza. No jogo 
seguinte, o Açaí carimbou seu 
passaporte para a próxima fase 
ao derrotar o Santa Luzia por 2 
a 1, com gols anotados por Pe-
dro Jeronimo (2) - João Vítor da 
Silva descontou.

As equipes agora aguardam 
a definição de seus adversários 
nas semifinais da competição 
promovida pela Secretaria de 
Esportes e Recreação de Lençóis 
Paulista. O Unidos do Júlio Fer-
rari enfrenta o ganhador do due-
lo entre Asa Branca e São Cristo-
vão. O Açaí encara o vencedor 
do embate entre Capital FC e 
Grêmio Cecap. Os jogos aconte-
cem no domingo (14), na Cecap, 
às 8h e 10h, respectivamente.

As semifinais estão previs-
tas para o domingo (21). Já a 
decisão do título, que estava 
programada para o domingo 
(28), feriado municipal pelo 
aniversário de 161 anos de 
emancipação político-adminis-
trativa de Lençóis Paulista, foi 
alterada para o dia 1 de maio, 
quarta-feira, feriado do Dia do 
Trabalho. A mudança foi feita 
em decorrência do desfile cívi-
co marcado para o dia 28.

VAGAS GARANTIDAS - Com vitórias sobre Reduto e Santa Luzia, Unidos do Júlio Ferrari (mangas pretas na 
foto da esquerda) e Açaí (uniforme escuro na foto da direita) avançam às semifinais

União Ponte Alta conquista título do Campeonato Regional
No último domingo (7), equipe de Barra Bonita derrotou o lençoense Asa Branca por 2 a 1

Elton Laud

O União Ponte Alta é o novo 
campeão do Campeonato 
Regional de Futebol Ama-

dor de Macatuba. Em confronto 
disputado na manhã do último 
domingo (7), no Estádio Munici-
pal Amadeu Artioli, a equipe de 
Barra Bonita levou a melhor sobre 
o lençoense Asa Branca, garantin-
do o troféu da competição promo-
vida pela Secretaria de Esporte, 
Turismo e Lazer da cidade vizinha 
com uma vitória de 2 a 1.

Com o resultado, o União 
Ponte Alta conquistou o título 
de forma invicta, com seis vi-
tórias em seis jogos disputados. 
Além do troféu de campeão, a 
equipe faturou um prêmio de 
R$ 2 mil em dinheiro. Já o vice-
-campeão Asa Branca recebeu 
um prêmio de R$ 800. O arti-
lheiro do campeonato foi o ata-
cante Armando Carlos da Silva, 
do Asa Branca, autor de 10 gols. 
O goleiro menos vazado foi Ra-
fael, do União Ponte Alta, que 
sofreu apenas cinco gols.

CANECO NA MÃO - União Ponte Alta supera Asa Branca e fatura título 
do Campeonato Regional de Futebol Amador de Macatuba

Domingo é dia do 
13º Desafi o Mountain Bike

Tonicão recebe lutadores 
de todo o estado

Percurso é de 70 
quilômetros entre 
Lençóis Paulista e 
Pratânia

Elton Laud

O projeto Bike Saúde realiza 
no domingo (14) o 13º De-
safio Mountain Bike Len-

çóis Paulista a Pratânia. O evento, 
que conta com apoio da Secretaria 
de Esportes e Recreação e de em-
presas do município, tem inscri-
ção solidária em prol de entidades 
assistenciais locais. A disponibili-
dade de vagas pode ser consultada 
pelo telefone (14) 3264-1444.

Com percurso de 70 quilô-
metros de trilhas de média e alta 
complexidade, a aventura é indi-
cada apenas para ciclistas condi-
cionados, que tenham bicicletas 

apropriadas e façam uso dos equi-
pamentos de segurança recomen-
dados para este tipo de aventura, 
principalmente o capacete.

Os interessados devem fazer 
a doação de três litros de leite 
longa vida, que, além da inscri-
ção no desafio, inclui a partici-
pação em um almoço caipira ao 
final do passeio, em Pratânia. 
Quem quiser a camiseta alusiva 
ao evento deve doar mais três li-
tros de leite. A arrecadação será 
destinada às entidades assisten-
ciais de Lençóis Paulista.

Todos os inscritos também 
têm direito à água, frutas e apoio 
durante o trajeto. Os interessa-
dos devem consultar a disponi-
bilidade de vagas pelo telefone 
(14) 3264-1444 ou diretamente 
na Secretaria de Esportes, que 
funciona no Ginásio Municipal 
de Esportes Antonio Lorenzetti 
Filho (Tonicão).

Seletiva do 
Campeonato Paulista 
reuniu mais de 350 
lutadores

Elton Laud

No último final de semana, 
entre o sábado (6) e o do-
mingo (7), Lençóis Paulista 

recebeu atletas de todo o estado de 
São Paulo para a Seletiva do Cam-
peonato Paulista de Kung Fu. A 
competição, promovida pela Fede-
ração Paulista de Kung Fu/Wushu 

(FPKF) com apoio da Secretaria de 
Esportes e Recreação de Lençóis 
Paulista, foi disputada no Ginásio 
Municipal de Esportes Antonio Lo-
renzetti Filho (Tonicão).

Mais de 350 lutadores de di-
versas categorias participaram do 
evento. A cidade foi representada 
por atletas da academia Invictus 
Sanda, comandada pelo treinador 
Adriano Pitoli. Os quatro primeiros 
colocados de cada categoria garan-
tiram vaga na final da competição 
estadual, que acontece no mês de 
julho, em Campinas. A próxima 
seletiva será realizada em maio, na 
cidade de Limeira.

XADREZ - A jovem enxadrista Liara Blanco Silva, de 14 anos, obteve 
mais um importante resultado nos tabuleiros. No final do mês de 
março, entre os dias 30 e 31, a lençoense participou de mais uma etapa 
do Campeonato Paulista de Menores, disputado na sede da Associação 
do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF), em São Paulo, 
capital. Competindo acima de sua categoria, entre as atletas do sub-16 
feminino, Liara garantiu o quinto lugar da competição, que reuniu 
alguns dos melhores enxadristas do estado. Na foto, a jovem posa ao 
lado de um de seus ídolos, Giovanni Vescovi, Grande Mestre de Xadrez.

seria seu adversário, foi eliminado 
por conta de um WO). Na partida 
das 20h20, o Zoio FC, que passou 
ao derrotar o Unidos da Vila por 3 
a 0, pega o Carniça FC.

A Secretaria de Esportes e 
Recreação marcou as finais de 
ambas as séries para a próxima 
quarta-feira (17), no Tonicão. O 
título da Série Prata será decidido 
no jogo das 19h30; em seguida, 
às 20h20, entram em campo os 
finalistas da Série Ouro. Após as 
partidas, será realizada a cerimô-
nia de premiação com a entrega 
dos troféus e medalhas às equi-
pes e aos artilheiros e melhores 
goleiros dos campeonatos.

SOLENIDADE - Abertura da competição foi realizada na manhã do sábado (6)

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Saúde

INFLUENZA

INCENTIVO
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) que ampliarem horário de atendimento receberão mais recursos do 
Governo Federal. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nessa terça-feira 
(9), durante a Marcha dos Prefeitos, em Brasília. A medida prevê serviços como consultas médicas e 
odontológicas, coleta de exames laboratoriais, testes de rastreamento para ISTs (Infecções Sexualmente 
Transmissíveis), aplicação de vacinas, consultas pré-natal, entre outros procedimentos.

Vacinação contra a gripe começa nesta quarta-feira (10)
Foco da primeira etapa da campanha 
são crianças menores de seis anos, 
gestantes e puérperas

Elton Laud

Tem início nesta quarta-
-feira (10) a Campanha 
de Vacinação Contra a 

Influenza. Atendendo recomen-
dação do Ministério da Saúde, 
municípios de todo o país co-
meçam a imunizar as pessoas 
que compõem os grupos con-
siderados de risco. A campa-
nha deste ano está programada 
para se estender até o dia 31 de 
maio. O Dia D de mobilização 
contra a doença está marcado 
para o dia 4 de maio.

Em Lençóis Paulista, segun-
do informações da assessoria 
de imprensa da Prefeitura Mu-
nicipal, durante todo o período 
da campanha as Unidades de 
Saúde disponibilizam a vacina 
das 14h às 19h, com exceção da 
unidade do distrito de Alfredo 
Guedes, que oferece o serviço 
das 8h às 17h. A meta na cidade 
é vacinar 13,4 mil pessoas que 
compõem o público-alvo.

Na primeira etapa da 
Campanha de Vacinação Con-
tra a Influenza, que começa 
nesta quarta-feira (10) e se 
estende até a próxima quinta-
-feira (18), devem ser vacina-
das apenas as crianças de seis 
meses a seis anos incompletos 
(cinco anos, 11 meses e 29 
dias), gestantes com qualquer 
período de gravidez e puérpe-
ras (mulheres que deram à luz 
nos últimos 45 dias).

A partir da segunda-feira 
(22), a vacina será liberada 
para as demais pessoas que 
integram o grupo de risco: 
profissionais de saúde, idosos, 
indígenas, pessoas com co-
morbidades (hipertensos, dia-
béticos, obesos e portadores 
de doenças crônicas e outras 
condições clínicas especiais 
- alguns casos necessitam de 
encaminhamento médico), 
professores (das redes pública 
e privada), pessoas cumprindo 
pena em unidade prisionais ou 
instituições socioeducativas.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa, a Secretaria 
de Saúde vai designar, a partir 
da segunda-feira (22), equipes 
para a vacinação de forma iti-
nerante. A estratégia é voltada 
exclusivamente aos professores, 
que devem ser atendidos nos 
locais de trabalho, e às pessoas 
acamadas, que vão ser vacina-
das em suas residências, sendo 
necessário apenas informar o 
endereço nas respectivas unida-
des de referência.

REGIÃO
Em Agudos, a Secretaria de 

Saúde adotou um cronograma 
diferente de vacinação. Desta 
quarta-feira (10) até a quinta-
-feira (18) o foco são as crian-
ças de seis meses a seis anos 
incompletos, gestantes e puér-
peras. Na semana seguinte, da 
segunda-feira (22) até a sexta-

-feira (26), recebem a vacina os 
profissionais da saúde. Entre 
os dias 29 de abril e 3 de maio, 
o atendimento se concentra 
nos idosos.

O cronograma segue entre 
os dias 6 e 10 de maio, com 
a imunização das pessoas com 
comorbidades; entre os dias 
13 e 15, com a aplicação da 
vacina nos professores; e en-
tre os dias 20 e 31, para os 
demais integrantes do grupo 
de risco. Para os indígenas, 
a vacina é liberada durante 
toda a campanha. As pessoas 
acamadas também devem ser 
atendidas em casa, median-
te solicitação na Unidade de 
Saúde mais próxima.

Nas cidades de Pederneiras 
e Macatuba o cronograma de 
vacinação é o mesmo, com a 
primeira etapa, desta quarta-
-feira (10) até a quinta-feira 
(18), voltada exclusivamente 
para o atendimento das crian-

ças de seis meses a seis anos 
incompletos, gestantes e puér-
peras; ficando o atendimento 
liberado para as demais pes-
soas que compõem o grupo de 
risco a partir da segunda-feira 
(22). A reportagem não conse-
guiu informações nas cidades 
de Areiópolis e Borebi.

DIA D DE MOBILIZAÇÃO
Assim como nos anos an-

teriores, a Campanha de Vaci-
nação Contra a Influenza terá 
um Dia D de mobilização na-
cional, com todas as Unidades 
de Saúde do país funcionando 
em sistema de plantão para o 
atendimento das pessoas do 
grupo considerado de risco. 
Neste ano, a mobilização está 
marcada para o dia 4 de maio, 
sábado, das 8h às 17h. Em Len-
çóis Paulista, a única exceção é 
o distrito de Alfredo Guedes, 
onde o atendimento ocorre das 
8h às 13h.

CAMPANHA - 
Vacinação contra a gripe 
começa nesta quarta-
feira (10) em todo o país

TRIVALENTE - A vacina distribuída na rede pública de saúde é a trivalente, ou seja, protege contra os três tipos de vírus mais frequentes 
(H1N1, H3N2 e influenza B). Para 2019, o Ministério da Saúde destaca que houve alteração de duas cepas na vacina. Isso ocorre em virtude 
dos vírus que estão em circulação no momento. Justamente por este motivo, é necessário tomar a vacina todos os anos.

Brasil registrou mais de 6,7 mil casos em 2018
A influenza é uma infec-

ção viral respiratória aguda e 
altamente contagiosa, sendo 
mais grave do que um res-
friado comum, podendo le-
var a complicações médicas 
sérias. A doença pode afetar 
qualquer pessoa em qual-
quer idade, sendo facilmente 
transmitida através da tosse, 

espirro e contato próximo 
com uma pessoa ou superfí-
cie contaminada.

De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), a ocorrência de casos 
da influenza pode variar de 
leve a grave e até levar a óbito. 
A hospitalização e o óbito po-
dem ocorrer principalmente 

entre os grupos de alto risco. 
Em todo o mundo, estima-se 
que epidemias anuais resul-
tem de 3 a 5 milhões de casos 
de doença grave e cerca de 
290 mil a 650 mil óbitos.

Em todo o Brasil, segun-
do dados fornecidos pelo Mi-
nistério da Saúde, o número 
total de casos confirmados 

no ano passado foi de 6,7 
mil. A região Sudeste con-
centrou o maior número de 
pacientes infectados com os 
vírus influenza, com 46,6% 
dos registros. São Paulo, por 
sua vez, foi o estado com 
maior número de óbitos, 
com 42,1% das quase 850 
mortes registradas. 
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Alexandre e Gerciley, no almoço 
da Paróquia São José 

Júlia e Bruno, no almoço 
da Paróquia São José

Janaina e Angela, no almoço 
da Paróquia São José 

Virso, Henrique e Gláucia, no almoço 
da Paróquia São José

Iverson, Joice e Luís Otávio, no almoço 
da Paróquia São José

Júlio, Quejinho, Marcos, Sueli, Ines, Márcia, Lucas e 
Ana Júlia, no almoço da Paróquia São José
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Confi ra mais algumas fotos do almoço festivo realizado no dia 31 de março 
na Paróquia São José, em Lençóis Paulista.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

MAIS UMA PRIMAVERA - Renata Valvas-
sori aniversariou na segunda-feira (8) e come-
morou ao lado de toda a família. Parabéns!

APAGANDO AS 
VELINHAS - Raquel 
Santos completou 
mais um ano de vida 
na segunda-feira (8) 
e festejou a data ao 
lado da família e dos 
amigos. Felicidades!

NOVA ETAPA  
Wanderley Placideli 
fez aniversário ontem 
(9) e recebeu as feli-
citações dos amigos 
e familiares, espe-
cialmente da esposa 
Marta. Saúde e paz!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

É HOJE! - Sullivan Sasso aniversaria nesta 
quarta-feira (10) e recebe os cumprimentos 
dos amigos e da família. Tudo de bom!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FESTA - Rosangela Munhoz estreou idade 
nova ontem (9) e recebeu o carinho dos fami-
liares e amigos. Muitos anos de vida!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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