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TEMPO
Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

QUINTA-FEIRA, 25/04
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

QUARTA-FEIRA, 24/04
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Lençóis Paulista inicia coleta 
mecanizada de lixo e reciclável
Jardim Ubirama, Humaitá e Parque Antártica serão os primeiros bairros da cidade a receber os contentores 

NEGÓCIOS

Conselho do Grupo 
Lwart tem novo 
presidente

Carlos Renato Trecenti assumiu 
no mês de março a Presidência 
do Conselho de Administração do 
Grupo Lwart, substituindo Sérgio 
Barcellos Silveira, que ocupava a 
posição desde 2014. O executivo 
continua, ainda, como diretor pre-
sidente da Lwart Participações e 
Empreendimentos, liderando a bus-
ca e o desenvolvimento de novos 
negócios. Atualmente, o Conselho 
de Administração do Grupo Lwart 
é formado por 10 membros, sendo 
seis sócios e quatro independentes. 
Thiago Luiz Trecenti, ex-diretor ge-
ral, assume o cargo de diretor-presi-
dente, da  Lwart Lubrifi cantes. A2
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OPORTUNIDADE

Inscrições abertas 
para curso de 
Bombeiro Mirim

O Comando da Base de Bombei-
ros de Lençóis Paulista informa que as 
inscrições para o curso de Bombeiro 
Mirim 2019, estão abertas e seguem 
até essa sexta-feira (26), para crianças 
de ambos os sexos com idade entre 11 
e 14 anos e que estejam regularmente 
matriculadas no ensino fundamen-
tal. Ao todo, serão oferecidas 40 vagas 
e o curso será realizado aos sábados 
com início no dia 11 de maio. A2

ALFREDO GUEDES

CDHU realiza 
inscrições para 
casas populares

A CDHU publicou no último sába-
do (20) no jornal O ECO o edital que 
defi niu as regras para o sorteio das 33 
casas em construção no distrito de 
Alfredo Guedes. No dia 22 de março 
aconteceu o agendamento de 77 famí-
lias para fazer a inscrição e concorrer 
ao sorteio de uma das residências. As 
inscrições acontecem nesta quinta-
-feira (25), na Biblioteca Ramal de Al-
fredo Guedes, das 9h às 16h. A6

Um evento realizado na ma-
nhã dessa terça-feira (23), na 
escola Lina Bosi Canova, no 
Jardim Ubirama, marcou o lan-
çamento oficial do Programa 
Coleta Certa, realizado pela 
Prefeitura Municipal por meio 
da Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente, em parceria 
com o Programa Município Ver-
de Azul, da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e a empresa 
Contemar Ambiental. De acordo 
com o prefeito Anderson Prado 
de Lima (PSB), partir de agora, 
a cidade entra na era da limpeza 
urbana mais eficiente e planeja-
da, com a conteinerização e me-
canização da coleta de lixo. 

AGUDOS

Começa curso de 
Ajudante Geral A6

INFLUENZA

Vacinação inicia 
segunda etapa A5

Lençóis Paulista já está em 
clima de festa. Isso porque a 
partir dessa sexta-feira (26), 
tem início a maior festa de peão 
da região, a 42ª Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista), 
que até o dia 5 de maio agita a 
cidade com a melhor grade de 
shows de todos os tempos e 
uma programação variada, com 
atrações para todos os públicos. 
Quem abre a festa nessa 
sexta-feira (26), às 23h30, com 
show pago, é a dupla sertaneja 
Henrique & Juliano.

Na manhã do último sábado (20), 
véspera do Domingo de Páscoa, 

o grupo de corrida Guerreiros 
do Asfalto de Lençóis Paulista, 

se reuniram em frente ao Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti 

para a realização de uma ação 
social com a entrega de ovos de 

chocolate. Mais de 40 atletas 
que estavam presentes no evento 

percorreram o Jardim da Prata 
e subiram até o bairro do Ibaté 

entregando ovos de Páscoa. Ao 
todo, foram atendidas 

200 crianças. 

HORAHORA
DO SHOWDO SHOW

GUERREIROS DO ASFALTOGUERREIROS DO ASFALTO
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Cidade

MEIO AMBIENTE

NEGÓCIOS BOMBEIRO MIRIM

DÚVIDAS
Para os moradores do Jardim Ubirama, Jardim Humaitá e Parque Antártica, os 
profi ssionais da coleta estão passando nesta semana de casa em casa para 
explicar sobre o novo Programa Coleta Certa. Caso tenha alguma dúvida ou 
sugestão, ligue para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente pelo telefone 
(14) 3269-7054 ou para o Disk Denúncia pelo telefone (14) 9 9819-4934.

Evento marca lançamento 
do Programa Coleta Certa 
em Lençóis Paulista
Projeto visa limpeza urbana mais efi ciente e planejada, com a 
conteinerização e mecanização da coleta de lixo reciclável e orgânico

Flávia Placideli

Um evento realizado na ma-
nhã dessa terça-feira (23), 
na escola Lina Bosi Cano-

va, no Jardim Ubirama, marcou 
o lançamento oficial do Programa 
Coleta Certa, realizado pela Pre-
feitura Municipal por meio da 
Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente, em parceria com o 
Programa Município Verde Azul, 
da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e a empresa Contemar 
Ambiental. De acordo com o pre-
feito Anderson Prado de Lima 
(PSB), partir de agora, a cidade 
entra na era da limpeza urbana 
mais eficiente e planejada, com 
a conteinerização e mecanização 
da coleta de lixo. 

“Esse é um serviço que já exis-
te em outras cidades, mas que na 
nossa região é inédito. E resolve-
mos iniciar a implantação desse 
serviço porque entendemos que 

ele traz muitas vantagens tanto 
para o meio ambiente como para 
a Administração Pública Muni-
cipal. Com a mecanização o lixo 
orgânico e reciclável fica acondi-
cionado em um lugar adequado, 
livre de chuva e vento, evita sacos 
rasgados por animais e que o lixo 
acabe entupindo bueiros e indo 
para os rios. Como o morador 
terá que depositar o lixo orgânico 
em um contentor e o reciclável 
no outro, pretendemos conscien-
tizar a população sobre separação 
dos materiais e aumentar nosso 
percentual de coleta seletiva”, 
explicou Prado de Lima. 

O Programa Coleta Certa 
– Serviço Inteligente de Coleta - 
consiste em facilitar a coleta do 
lixo reciclável e orgânico, com o 
emprego de contentores que se-
rão distribuídos em duplas nas 
ruas e avenidas da cidade garan-
tindo a separação do lixo domés-
tico. Cada ponto de distribuição 

contará com um contentor azul – 
descarte de resíduos orgânicos – 
e, um contentor verde – descarte 
de resíduos recicláveis.  

A conteinerização consiste no 
armazenamento correto dos resí-
duos em contentores até o mo-
mento da coleta mecanizada, que 
será realizada por um caminhão 
equipado para coletar os resíduos 
acondicionados nesses depósitos 
de lixo pela população, segundo 
a Prefeitura, de forma mais efi-
ciente e ambientalmente correta. 

“Trata-se de um processo 
de coleta que irá proporcionar 
a retirada de resíduos das ruas 
de forma mais inteligente, higiê-
nica, segura e rápida. O sistema 
oferece, entre outros benefícios, 
ganho de produtividade e menor 
contato humano com o resíduo”, 
explica o secretário de Agricultu-
ra e Meio Ambiente, Claudemir 
Rocha Mio, o Tupã. 

Contentores instalados em 

MUDANÇA - Prefeito Anderson Prado de Lima fala em evento de lançamento do 
Coleta Certa que aconteceu na escola Lina Bosi Canova, no Jardim Ubirama

pontos estratégicos, cautelosa-
mente estudados pela Secretaria 
do Meio Ambiente e alocados de 
acordo com a geração de resíduos 
da via, auxiliarão na logística do 
novo processo que contará ainda, 
com a utilização de caminhões es-
pecialmente fabricados para coleta 
e higienização dos equipamentos.

“O diferencial conta também 
com a redução da quantidade de 
caminhões nas ruas, aliviando o 
trânsito pesado dos dias atuais e 
diminuindo a quantidade de CO2 
lançada na atmosfera, possibilitan-
do mais qualidade de vida aos ci-
dadãos”, ressalta Tupã. O secretá-
rio afirmou ainda que este será um 
benefício também para o morador, 
que não precisará mais acumular 
lixo em sua casa. “Como o conten-
tor ficará sempre naquele local, o 

morador não precisa esperar acu-
mular lixo em casa para colocar na 
rua nos dias da coleta como acon-
tecia antes. Agora ele pode levar o 
lixo para o local todos os dias se 
quiser, deixando sua casa também 
mais limpa e livre de insetos que 
muitas vezes são atraídos pelo lixo 
nas casas”, completou.

Além disso, a coleta mecani-
zada oferece menos riscos para os 
coletores, uma vez que elimina o 
contato direto destes profissionais 
com os sacos de resíduos. Dispo-
nível ao munícipe 24 horas por 
dia, 365 dias do ano, o projeto 
inovador está alinhado com a atu-
ação dos trabalhadores da coleta 
de lixo e da coleta seletiva, pos-
sibilitando também mais benefí-
cios à população. “Esta primeira 
etapa dará um norte para insta-

lação do projeto completo na ci-
dade. Construir ações que visam 
a melhoria do meio ambiente é 
uma forma de preservar o futuro, 
a vida”, destaca o prefeito Ander-
son Prado de Lima.

Além do prefeito Prado de 
Lima e Tupã, participaram do 
evento os alunos da escola Lina 
Bosi Canova, o vereador e líder 
do Governo Câmara, João Mi-
guel Diegoli (PMDB), da verea-
dora Irani Gorgônio (PSDB), da 
secretária de Educação Meire 
Aparecida Galassi Montanhero, 
da vice-diretora da escola, Josi-
lene Leme Oliveira; do pastor 
Valdivino Miguel, presidente da 
Associação de Moradores do Jar-
dim Ubirama e a assistente de 
Projetos da Contemar Ambien-
tal, Nathália Soares Costa.

Jardim Ubirama, Humaitá e Parque Antártica recebem primeiras unidades

Neste primeiro momento 
serão 220 containers insta-
lados em pontos no Jardim 
Ubirama, Jardim Humaitá e 
Parque Antártica. Cada dupla 
de container (reciclável e or-
gânico) deve abastecer, pelo 
menos, 20 residências. 

 “Para conteinerizar a ci-
dade toda, nós precisamos de 
2.400 unidades, é um investi-
mento alto, por isso optamos 
em começar a instalação gra-
dativa, aprimorando a cons-

cientização da população que 
é um fator importante neste 
primeiro momento. Já temos 
um recurso previsto do Go-
verno do Estado de São Paulo 
para darmos continuidade à 
implantação, que deve acon-
tecer no Núcleo Habitacional 
Luiz Zillo e Núcleo Habi-
tacional João Zillo (Cecap) 
e também nos Jardins Bela 
Vista e Village, que seria uma 
continuação dessa parte alta 
da cidade”, completa Tupã.

SEPARAÇÃO - Lixo orgânico deve ser colocado no contentor azul; já 
os materiais recicláveis devem ser depositados no contentor verde

Lençóis Paulista produz hoje cerca de 40 toneladas de lixo por dia

Segundo o secretário de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Claudemir Rocha Mio, Lençóis 
Paulista hoje produz cerca de 
40 toneladas de lixo por dia. 
Em um mês seriam aproxima-

damente 1,2 mil toneladas de 
lixo reciclável e orgânico. 

Com a coleta mecanizada, 
todo o resíduo orgânico (con-
tentor azul) será transportado 
e destinado ao aterro sanitário. 

Os resíduos recicláveis (conten-
tor verde) serão transportados e 
destinados às cooperativas de 
reciclagem de Lençóis Paulista. 
Depois disso, o contentor é re-
colocado em sua posição inicial.

Neste primeiro momento, 
o esvaziamento dos contentores 
pelos profissionais da coleta de 
lixo e da coleta seletiva acon-
tece normalmente, seguindo o 
cronograma de cada bairro.

COMO FAZER O DESCARTE

VEJA O QUE DEVE SER COLOCADO EM CADA UM DOS CONTENTORES:

Descarte seus resíduos recicláveis no contentor verde e os 
resíduos orgânicos no contentor azul.

O contentor não é destinado a entulhos, pneus, aparas de jardi-
nagem, móveis velhos e lixo eletrônico.

Não mude o contentor de lugar.
Após depositar o seu lixo, feche a tampa do recipiente.
Após a implementação da coleta mecanizada, o lixo colocado 

em lixeiras na porta da sua casa não será mais recolhido, portan-
do, use o contentor.

Use sacos plásticos para descartar o lixo nos contentores, cola-
borando para evitar animais e insetos perto de sua residência.

Preserve o contentor para que esteja sempre em bom estado 
para uso de todos.

MATERIAL RECICLÁVEL 
Plástico: Garrafas pet - Sacos - Cano PVC - Brinquedos - Embala-
gens e Copos
Vidro: Frascos - Potes - Garrafas - Copos
Papel: Papelão - Caderno - Revistas - Jornais - Tetra Pak - Cartoli-
nas - Folhetos e Caixas
Metal: Canos - Chapas - Enlatados - Latas - Tampas e Panelas

MATERIAL NÃO RECICLÁVEL
Orgânico - Restos de alimentos
Resíduo de Banheiro - Papel higiênico - Papel Toalha - Lenços de 
Papel - Absorventes e Papel Engordurado

Carlos Renato Trecenti assume Presidência do 
Conselho de Administração do Grupo Lwart

Executivo segue como responsável pela 
busca e desenvolvimento de novos negócios

Da Redação

Carlos Renato Trecenti as-
sumiu no mês de março a 
Presidência do Conselho de 

Administração do Grupo Lwart, 
substituindo Sérgio Barcellos Sil-
veira, que ocupava a posição desde 
2014. O executivo continua, ainda, 
como diretor presidente da Lwart 
Participações e Empreendimentos, 
liderando a busca e o desenvolvi-
mento de novos negócios. Atual-
mente, o Conselho de Administra-

ção do Grupo Lwart é formado por 
10 membros, sendo seis sócios e 
quatro independentes.

A Lwart Lubrificantes tam-
bém passou por mudanças em sua 
estrutura organizacional. Thiago 
Luiz Trecenti, ex-diretor geral, as-
sume o cargo de diretor-presiden-
te, respondendo diretamente ao 
Conselho de Administração.

E, desde o início de janeiro, 
foram criadas três novas direto-
rias: de Óleos Básicos, a cargo 
de Gustavo Cardoso; de Relações 

CONSELHO - Carlos 
Renato Trecenti é o novo 
presidente do Conselho de 
Administração da Lwart

Internacionais (RI), Sustentabili-
dade e Jurídico, sob responsabi-
lidade de Manoel Browne; e a de 
Coleta e Logística, sob direção de 
Marcelo Murad.

Inscrições para o curso de Bombeiro 
Mirim seguem até o dia 26 de abril

Crianças de ambos os sexos com idade 
entre 11 e 14 anos podem participar

Da Redação

O Comando da Base de 
Bombeiros de Lençóis 
Paulista informa que 

as inscrições para o curso de 
Bombeiro Mirim 2019, estão 
abertas e seguem até o dia 26 
de abril, para crianças de am-
bos os sexos com idade entre 
11 e 14 anos e que estejam 
regularmente matriculadas no 
ensino fundamental. 

Serão oferecidas 40 vagas 

e o curso será realizado aos sá-
bados com início no dia 11 de 
maio das 9h às 12h, no quar-
tel do Corpo de Bombeiros de 
Lençóis Paulista, nos meses de 
maio e junho de 2019. 

As inscrições devem ser 
feitas pelos pais ou responsável 
com apresentação do RG ou cer-
tidão de nascimento do aluno, 
RG do pai/mãe (ou responsável) 
e comprovante de endereço, no 
quartel do Corpo de Bombeiros, 
que fica na Rua Rio Grande do 

Sul, 274, na Vila Cruzeiro, das 
9h às 11h e das 13h às 16h.

O objetivo do curso é levar às 
crianças, conhecimentos básicos 
nas áreas de prevenção e com-
bate a incêndio, primeiros so-
corros, salvamento e prevenção 
de acidentes domésticos, a fim 
de que eles possam disseminar 
a mentalidade prevencionista, 
para que mais pessoas saibam 
como evitar acidentes, bem 
como, tomar atitudes corretas, 
caso estes ocorram. O curso de 
Bombeiro Mirim foi realizado 
nos anos de 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2017 e 2018, bene-
ficiando 275 crianças.

FOTOS: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

FOTO: DIVULGAÇÃO



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2019 •

Opinião
PARA PENSAR
 “A nossa dignidade consiste no 

pensamento. Procuremos, pois, pensar 
bem. Nisto reside o princípio da moral.”

Pascal.

FRASE
 “Esta primeira etapa dará um norte para instalação do projeto completo na 

cidade. Construir ações que visam a melhoria do meio ambiente é uma forma 
de preservar o futuro, a vida.”

Prefeito Anderson Prado de Lima sobre o Programa Coleta Certa.
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O desafi o da mudança de hábito

O prefeito Anderson Prado de 
Lima, seguindo projeto liderado 
pelo seu secretário de Agricul-

tura e Meio Ambiente Claudemir Ro-
cha Mio, o Tupã, anunciou ontem pela 
manhã a implantação do programa 
Coleta Certa. O programa, como de-
talha matéria contida nesta edição, 

tem por objetivo implantar a co-
leta mecanizada do lixo orgânico 
e do material reciclável de Len-
çóis Paulista. A cidade não será 
a primeira a receber esse tipo 
de serviço. Ele existe em mui-
tas cidades do país e também 
de fora. É um sistema moder-
no e racional. Mas não deixa de 

ser uma ação ousada da admi-
nistração municipal trazer esse 
sistema para Lençóis. Afi nal, 
ele envolve conscientização e 

mudança de hábito, de cultura. E 
mais à frente veremos o porquê.

O programa será implantado por 
fases e o primeiro bairro a receber a 
novidade será o Jardim Ubirama. Na 
prática, serão distribuídos contentores 
em todas as ruas e o morador terá que 
depositar seu lixo orgânico e reciclá-
vel nesse local. Não há dúvida que o 
programa traz benefícios ao meio am-
biente, pois o lixo será depositado em 
um lugar adequado para depois ser co-
letado, e também vai melhorar as con-
dições de trabalho dos servidores que 
atuam nessa área. Mas o simples do 
morador ter que deixar sua casa para 

depositar seu lixo em outro lugar vai 
exigir um forte trabalho de convenci-
mento da população por parte da Pre-
feitura Municipal.

O dia 22 de abril, a última segunda-
-feira, é a data em que é lembrado o 
Dia do Planeta, uma data que surgiu 
para lembrar o ser humano de sua res-
ponsabilidade na conservação do pla-
neta para si e também para as futuras 
gerações. Mas o que vemos é exata-
mente o contrário, lixo jogado em lo-
cais inadequados, aumentando a proli-
feração de doenças como dengue, zika 
e chikungunya, falta de consciência so-
bre a separação do lixo, evitando que 
ele chegue ao solo, enfi m, ações que 
degradam o meio ambiente não faltam 
para descrer aqui nessas poucas linhas. 

Portanto, a implantação da coleta 
mecanizada e a obrigatória separação 
do lixo orgânico do reciclável não deve 
ser vista como apenas mais um serviço 
municipal isolado. Mas é preciso que as 
pessoas entendam que o cuidado com 
o planeta começa justamente no con-
sumo responsável e também com o 
que fazemos com nosso lixo. 

O fato da pessoa pegar o seu saco 
de lixo e levar até os contentores e 
depositá-lo no lugar adequado além de 
um efeito prático, este jornal também 
espera que essa ação tenha um cará-
ter educativo: de nos fazer pensar que 
a responsabilidade pela conservação do 
planeta é nossa e que só nós podere-
mos resolver esse problema. 
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Em entrevista à Rádio Difusora 
nesta terça-feira (23), o empresá-
rio José Antonio Foganholi, o Par-
dal, confi rmou a compra do con-
trole acionário do Jornal O ECO. As 
negociações já estavam aconte-
cendo há alguns meses e se con-
fi rmaram nos últimos dias. Sem 
confi rmar a informação, mais cedo 
na Rádio Ventura FM o próprio jor-
nalista e empresário Moisés Rocha 
havia relatado que as negociações 
estavam bastante avançadas.

FIM DE CICLO
Na entrevista, Moisés Rocha 

afi rmou que a venda de O ECO 
encerra um ciclo para ele. “Eu ti-
nha assumido um compromisso 
de dirigir o jornal até os 80 anos, 
eu já moro fora de Lençóis des-
de 2011 e acho que O ECO pre-
cisa de um choque de gestão e 
de pessoas mais engajadas, com 
uma nova energia, que tenham 
apreço pelo jornal e que possam 
tocar isso em frente”, declarou.

OLHO NO FUTURO
O jornal O ECO foi fundado pelo 

jornalista e historiador Alexandre 
Chitto, foi adquirido muitos anos 
depois pelo ex-prefeito Ideval 
Paccola e, em 2004 foi adquirido 
por Moíses Rocha que era pro-
prietário do jornal Folha Popular. 
Em 2006, os dois jornais se fun-
diram fi cando a marca O ECO que 
agora foi vendida para o Pardal.

IMPRESSO E DIGITAL
Na sua entrevista à Rádio Di-

fusora, Pardal afi rmou que pre-
tende investir no jornal e levar o 
veículo ainda mais para as redes 
sociais. “Hoje a gente sabe que 
o jornal impresso é importante, 
mas as mídias sociais estão aí e 
já tem uma força e um papel im-
portante na comunicação e se as 
coisas mudaram a gente tem que 
mudar também. Então assumo 
com esse compromisso de fazer 
o jornal crescer ainda mais, prin-
cipalmente nessa área”, declarou.

MUDANDO DE ASSUNTO
No fi nal da tarde desta terça-

-feira (23), uma votação da 5ª 
Turma do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) manteve a condena-
ção, mas votou pela redução da 
pena do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva. Ministros re-
duziram penas para condenação 

por corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro de 12 anos e um mês 
para oito anos e 10 meses de pri-
são. Multa por reparação de da-
nos também diminuiu.

VOTAÇÃO
A votação aconteceu quando 

três dos quatro ministros pre-
sentes à sessão desta terça-feira 
(23) da Quinta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) vota-
ram a favor da redução da pena 
imposta ao ex-presidente Lula, 
envolvido no caso do tríplex no 
Guarujá. Os votos foram profe-
ridos durante julgamento de um 
recurso apresentado pela defesa 
do ex-presidente e atendem par-
cialmente ao recurso.

REDUÇÃO DA PENA
O relator, Felix Fischer, e os 

ministros Jorge Mussi, Reynaldo 
Soares da Fonseca, presidente da 
turma, e Marcelo Navarro concor-
daram em reduzir para oito anos, 10 
meses e 20 dias de reclusão a pena 
de 12 anos e um mês por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro im-
posta pelo Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região (TRF-4).

PENA
De acordo com os votos dos mi-

nistros, a pena imposta ao petista 
fi cou da seguinte forma: corrupção 
passiva (cinco anos, seis meses e 
20 dias); lavagem de dinheiro (três 
anos e quatro meses de prisão), 
ou seja, pena total de oito anos, 10 
meses e 20 dias de reclusão. 

OLHO NO SEMIABERTO
Atualmente, o ex-presidente 

cumpre pena em regime fecha-
do, na Superintendência da Polí-
cia Federal em Curitiba. Pela lei, 
após cumprir um sexto da pena 
poderia progredir para o semia-
berto, regime pelo qual é possível 
deixar a cadeia durante o dia para 
trabalhar.

NÃO É BEM ASSIM
De acordo com a pena fi xada pela 

Quinta Turma, Lula terá que cumprir 
17 meses para ir para o semiaberto. 
Como já cumpriu cerca de 13 meses, 
faltariam quatro. A leitura na prisão 
pode, porém, contribuir para reduzir 
os dias de punição. Mas, é preciso 
lembrar que o ex-presidente é réu 
também em outras ações e, em 
caso de novas condenações, essa 
pena pode aumentar.

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

consultor político e de comunicação

A democracia é um jogo de coope-
ração e oposição. Com jogadas 
entre contrários. No certame de 

cooperação, as regras são a persua-
são, a negociação, os acordos, a busca 
de espaços de consenso. Já no jogo de 
oposição, procura-se medir forças, con-
frontar o adversário, provocar tensões, 
desgastar, impor a vontade pela força. 
Ultimamente, o jogo das oposições não 
tem sido bem jogado, tanto em função 
da derrota por elas sofrida no último 
pleito como pela reclusão do seu princi-
pal jogador, o ex-presidente Lula. 

Mas no Brasil, as manobras divisio-
nistas acabam se superpondo às táticas 
de cooperação e é por isso que o país 
anda devagar. Veja-se esse início de go-
verno Bolsonaro. Pela extraordinária vi-
tória obtida por ele, as reformas – inclu-
sive a Previdenciária – deveriam estar, a 
essa altura, em estado bem adiantado. 
Ao contrário, caminham devagar, a pas-
sos lentos, quase parando.

E não se pense que esse andar de 
tartaruga se deve à oposição, aos cha-
mados partidos de esquerda, PSOL, PT, 
PSB. O confronto mais forte provém de 
grupos incrustados nas entranhas do 
próprio Governo. Os partidos do cen-
trão, todos com um pé atrás, olham para 
onde caminha o governo, lutam por es-
paços de poder e infl uência. E haja des-
confi ança. O que se vê é um jogo de 
soma zero. Ao avanço do governo, um 
recuo da base parlamentar.

Pinço a concepção do sociólogo 
Carlos Matus, em seu ensaioEstraté-
gias Políticas. Impera entre nós o esti-
lo chimpanzé de fazer política. Que se 
baseia no projeto de poder pessoal, de 
rivalidade permanente, de hierarqui-
zação de forças. Cada partido quer ser 
melhor e com mais força que outro. Já 
o presidente Bolsonaro e seu entorno 
militar parecem optar pelo modelo Ma-
quiavel, onde o personalismo do Prínci-
pe, eixo do sistema, se subordina a um 
projeto de Estado. Construir um Estado 
de Direita.

Presenciamos uma luta entre os dois 
estilos. De um lado, os políticos, inspira-
dos no lema “o poder pelo poder”, usam 

a arma do voto no Congresso para atin-
gir o objetivo de preservar e ampliar 
territórios. Disparam processos de ten-
são, ameaçam o Governo com retiradas 
de apoio, buscam coalizões entre eles. 
Assim, a natureza política se assemelha 
ao instinto chimpanzé, para quem a luta 
tem como foco a conservação da pró-
pria espécie (“o fi m sou eu mesmo”). 
Representar o povo? Ah, quimera.

Já o presidente Bolsonaro está mais 
para o estilo maquiavélico. Seu discurso 
é claro: ele não é o projeto - o proje-
to é o Brasil, mas construir a Pátria que 
o povo quer só será possível com ele.  
Todos os meios devem se adequar ao 
objetivo: livrar o Brasil das esquerdas, 
do PT, do comunismo, das forças que 
atrasam o país.  Ele só vê amigos nos 
aliados militares, nos grupos evangéli-
cos, nos núcleos de direita, nas massas 
de apoio e nos fi lhos. Todos os outros 
são inimigos. 

Tudo deve ser sacrifi cado pelo pro-
jeto. Para governar, a conduta maquia-
vélica acabará fazendo concessões ao 
estilo chimpanzé dos políticos, com es-
tes abocanhando fatias de poder. Basta 
esperar. O presidente alimenta suas ba-
ses sociais incentivando-as a perfi lar ao 
lado das reformas.

Nas margens da sociedade reina 
um clima de expectativas. Os pobres 
não têm munição para fazer guerra. 
Grudam-se ao Bolsa Família. Os mar-
ginalizados recebem o pão, cultivam 
laços de amizade entre si, buscam co-
operação. E têm a honestidade como 
valor. Os necessitados são mais afeitos 
ao estilo Gândhi. Vivem expectativas, 
enfrentam dissabores, as tragédias do 
cotidiano, as chuvas destruidoras. Cho-
ram a morte dos seus, depositando sua 
fé no divino, indo às igrejas, rezando, 
implorando aos céus.

É assim que o país está fatiado: en-
tre Chimpanzé, Maquiavel e Gândhi. Os 
tempos exigem diálogo, elevação dos 
espíritos, negociação, convivência, um 
pacto por causas coletivas, coisa difícil 
ante a onda chimpanzé que se alastra.

Mas o Brasil carece muito do estilo 
Gândhi. Assim, os cidadãos sentiriam 
mais vergonha de cometer atos ilícitos. 
O fato é que a sem-vergonhice aplaude 
o estilo chimpanzé. Sob as bênçãos de 
Maquiavel.
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ABANDONO DE EMPREGO
A empresa PRUDESAN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com 
sede em Presidente Prudente - SP, na Rua Reverendo Coriolano, 1409, 
Vila Ocidental - CEP 19015-070, CNPJ 59.721.936/000154, convoca 
o Sr. GILBERTO XAVIER DA ANUNCIAÇÃO, CTPS 58991/069/
BA, a comparecer em sua sede no prazo de 10 dias, sob pena de con-
figurar abandono de emprego, sujeito às penalidades previstas no art. 
482 da CLT.
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2.2.1.05.007
2.2.1.05.008
2.3
2.3.1
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2.3.6.01
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2.5.0
2.5.0.2
2.5.0.4 2.154,70c

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 156.854,70c 156.854,70c
VEICULOS DE TERCEIROS 154.700,00c 154.700,00c
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2.154,70c

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 3.546.178,44c 3.546.178,44c
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 156.854,70c 156.854,70c

(-) DEFICIT ACUMULADOS 0,00 13.256,29d
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 3.546.178,44c 3.546.178,44c

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 260.869,16c 13.256,29d
SUPERAVITS ACUMULADOS 260.869,16c 0,00

PATRIMONIO LIQUIDO DA ENTIDADE 47.752,36c 61.008,65c
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 260.869,16c 13.256,29d

PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES 47.752,36c 61.008,65c
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADE 47.752,36c 61.008,65c

RECEITA DIFERIDA - VERBA PARLAMENTAR 100.000,00c 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.854.799,96c 3.593.930,80c

RECEITA DIFERIDA - GABINETE DENTARIO 7.076,16c 0,00
RECEITA DIFERIDA - CONDICIONADOR DE AR 20.804,96c 0,00

RECEITA DIFERIDA - PDDE 7.397,13c 6.963,56c
RECEITA DIFERIDA - FMDCA 2.773,93c 14.673,10c

RECEITA DIFERIDA - MAQUINAS E 2.516,74c 3.835,42c
RECEITA DIFERIDA - EQUIPAMENTOS 19.175,14c 22.125,10c

RECEITAS DIFERIDA 219.794,25c 116.885,93c
RECEITA DIFERIDA - VEICULOS 60.050,19c 69.288,75c

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 219.794,25c 116.885,93c
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 219.794,25c 116.885,93c

SEGUROS 797,32c 849,29c
SEGUROS A PAGAR 797,32c 849,29c

INSS EMPREGADOS A RECOLHER 6.641,71c 5.877,74c
OUTRAS OBRIGAÇÕES 797,32c 849,29c

FERIAS A PAGAR 0,00 22.325,82c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS 6.641,71c 5.877,74c

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 0,00 57.451,90c
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 35.126,08c

INSS RETIDO A RECOLHER 540,00c 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 6.641,71c 63.329,64c

CRF A RECOLHER 279,00c 81,24c
ISS RETIDO A RECOLHER 349,44c 0,00

IRRF - PESSOAS FISICAS A RECOLHER 166,99c 380,91c
IRRF - PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER 45,00c 26,21c

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.380,43c 488,36c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 1.380,43c 488,36c

IRMÃOS PASCHOALINI LTDA-EPP 584,00c 0,00
JOANNA MENEGON RAMOS-ME 2.350,00c 0,00

ORLANDO MIGLIOLI-ME 2.955,75c 0,00
M.B.R.VERONEZI CAÇAMBAS-ME 110,00c 0,00

AZEVEDO AUDITORES INDEPENDENTES S/S- 0,00 1.639,61c
TRANSIRE FABRICAÇÃO DE COMPONENTES 324,50c 0,00

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.361,52c 0,00
SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS 0,00 1.747,06c

HUMANA ALIMENTAR DISTRIB.DE MED.E 156,69c 0,00
ROBERT MUELLER-ME 59,00c 0,00

INSIGHT INFORMATICA LTDA-EPP 178,14c 0,00
CORES VIVAS COMERCIO DE TINTAS 11.305,42c 35,36c

FORNECEDORES 19.385,02c 3.422,03c
FORNECEDORES 19.385,02c 3.422,03c

EMPRÉSTIMOS 0,00 30.000,00c
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS 0,00 30.000,00c

PASSIVO CIRCULANTE 28.204,48c 98.089,32c
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 30.000,00c

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2.154,70d 2.154,70d
PASSIVO 4.259.653,39c 3.965.760,75c

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 156.854,70d 156.854,70d
VEICULOS DE TERCEIROS 154.700,00d 154.700,00d

(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 54.834,50c 48.095,94c
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 31.581,21c 25.791,61c

(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 66.216,45c 64.853,77c
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. 89.636,68c 81.437,84c

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 296.736,90c 266.772,22c
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS 54.468,06c 46.593,06c

VEÍCULOS 137.385,15d 142.385,15d
VEÍCULOS AUTOMOTORES 137.385,15d 142.385,15d

EQUIPAMENTOS NEUROSENSORIAL 31.581,21d 31.581,21d
GABINETE DENTARIO 8.845,20d 0,00

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 193.300,41d 163.297,61d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 152.874,00d 131.716,40d

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 83.466,55d 83.466,55d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 83.466,55d 83.466,55d

TERRENOS 1.914.000,00d 1.914.000,00d
EDIFÍCIOS 1.728.750,00d 1.728.750,00d

IMOBILIZADO 3.760.165,21d 3.765.127,09d
IMÓVEIS 3.642.750,00d 3.642.750,00d

SEGUROS DE IMOVEIS A APROPRIAR 1.276,06d 1.359,08d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 3.917.019,91d 3.921.981,79d

SEGUROS A APROPRIAR 5.395,80d 5.817,28d
SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR 4.119,74d 4.458,20d

FERIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.860,73d 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 5.395,80d 5.817,28d

REALIZAVEL A CURTO PRAZO 3.860,73d 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 3.860,73d 0,00

BANCO DO BRASIL S/A - 40719-4 2.687,66d 2.450,51d
BANCO DO BRASIL S/A - 40963-4  0,00 11.048,46d

BANCO DO BRASIL S/A 101249-5 1.053,37d 1.784,42d
BANCO DO BRASIL S/A  135115-X 96,90d 480,54d

APLICAÇÕES FINAN. LIQUIDEZ IMEDIATA - 8.793,51d 19.327,78d
BANCO DO BRASIL S/A 101169-3 4.955,58d 3.563,85d

BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA 122263-5  1.176,55d 1.108,21d
BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA 122263-5  1.468,03d 1.417,27d

APLIC. FINAN. LIQ. IMEDIATA - RECURSOS 324.455,64d 11.470,41d
BANCO DO BRASIL S/A 140010-X 321.811,06d 8.944,93d

BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM 0,00 6.750,00d
BANCO DO BRASIL S/A C/C 101169-3 0,00 6.750,00d

BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES 0,00 285,69d
BANCO DO BRASIL S/A C/C 140010-X 0,00 285,69d

CAIXA 127,80d 127,80d
CAIXA GERAL 127,80d 127,80d

ATIVO CIRCULANTE 342.633,48d 43.778,96d
DISPONÍVEL 333.376,95d 37.961,68d

BALANÇO PATRIMONIAL
Descrição 20172018
ATIVO 4.259.653,39d 3.965.760,75d

20172018Descrição
2.661.760,51RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 2.349.767,65

252.086,30362.698,24DONATIVOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA
319,000,00SUBVENÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS

366.000,00405.000,00SUBVENÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTES
107.500,00113.000,00SUBVENÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS 
329.000,00360.000,00SUBVENÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL - 

12.221,0012.540,00TERMO DE FOMENTO  PREFEITURA MUNICIPAL - 
40.500,0040.500,00TERMO DE FOMENTO -  SERVIÇO ASSISTENCIA 

203.000,00249.650,58SUBVENÇÕES SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
26.000,0029.333,26TERMO DE FOMENTO - PREF. MUNICIPAL DE BOREBI

4.378,394.135,19SUBVENÇÃO CONSELHO FEDERAÇÃO APAES
0,0020.000,00FUNDO DE PROJETOS FEAPAES

78.726,0050.173,03CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO
430.000,00475.000,00RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS

17.260,0018.260,00LOCACÃO DE BENS
371.313,97359.377,98INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL
108.020,09149.817,64RECEITA DE EVENTOS

3.442,9012.274,59CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA
2.661.760,51RECEITA LÍQUIDA 2.349.767,65

                                        
2.661.760,51SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL 2.349.767,65

                                        
(1.734.401,59)DESPESAS COM PESSOAL (1.852.205,52)

(1.089.458,47)(1.009.612,78)SALÁRIOS E ORDENADOS
(99.879,32)(96.569,55)13º SALÁRIO

(136.915,44)(151.158,14)FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS
(105.972,50)(103.195,21)FGTS

(6.453,26)(3.673,47)INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO E RESULT. 
(27.212,56)(10.814,46)FGTS RESCISORIO

(371.313,97)(359.377,98)INSS - APLICAÇÃO EM GRATUIDADE
(15.000,00)0,00AÇÕES TRABALHISTAS

(766.839,46)DESPESAS GERAIS (532.880,09)
(2.629,74)(6.085,74)CONSERV/REPAR/MANUT. DE MAQUINAS, EQUIP. E 

(11.291,96)(11.300,66)TELEFONE 
(165,75)(385,55)DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS

(42.206,26)(32.464,68)DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
(3.749,12)(23.251,88)SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA 

(10.544,62)(9.646,92)SEGUROS
0,00(26.007,08)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 

(4.911,54)(13.168,10)MATERIAIS PEDAGOGICOS
(350.808,50)(359.927,00)TRANSPORTE E CONDUÇÃO DE ALUNOS

(1.146,00)(440,00)SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS
(5.392,96)(8.283,04)REFEIÇÕES, LANCHES E ALIMENTAÇÃO

(13.182,60)(15.490,45)ENERGIA ELETRICA
(4.833,64)(153.411,18)CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

(112,50)0,00ANUNCIOS E PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES
(4.627,55)(5.452,98)IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E 
(1.741,60)(1.016,92)MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

(38.590,00)(38.393,00)ASSISTENCIA CONTABIL
(104,13)(104,13)MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO

(5.595,15)(4.739,22)COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
(1.232,00)(3.183,56)BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE PEQUENO 

(35,00)0,00ASSISTENCIA MEDICA
0,00(5.438,90)UNIFORMES, VESTUARIOS E ACESSORIOS

(8.495,03)(6.975,12)COPA COZINHA E REFEITORIO
0,00(99,00)CURSOS E TREINAMENTOS

(685,29)(1.074,35)DESPESAS DE PEQUENO VALOR
0,00(550,00)MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

(112,09)(1.897,20)FARMACIA E MEDICAMENTOS
(4.692,78)(3.898,01)PEDAGIO
(3.770,00)(320,00)SISTEMAS DE INFORMATICA
(4.240,49)(5.553,59)VIAGENS, HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
(3.247,98)(3.976,25)CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE

0,00(1.810,01)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SINDICATO
(360,28)(4.468,71)DESPESAS COM CARTORIO

0,00(1.553,00)LOCAÇÃO DE BENS, MAQ, EQUIP E VEICULOS
(426,20)(349,52)LICENCIAMENTO DE VEICULOS
(280,95)(147,60)COPIAS E ASSEMELHADOS

(1.847,33)(2.263,39)LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARE
(491,00)(3.916,52)CONSERV./REPAR./MANUT./MOVEIS/UTENS./MAQ.E 
(260,60)(640,00)CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO PISCINA 

(1.069,45)(4.486,30)DESPESAS E MATERIAIS GASTOS COM EVENTOS 
0,00(4.669,90)DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 

(210,74)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (13.820,65)
(90,09)(90,09)IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS DIVERSAS

(213,07)0,00IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS
0,00(49,70)IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS

(205,56)(70,95)IPTU
(13.311,93)0,00PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

(3.732,30)DESPESAS FINANCEIRAS (6.500,62)
(8,01)(1,06)JUROS DE MORA

0,00(14,53)MULTAS DE MORA
(6.438,37)(3.702,05)JUROS, TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS

(32,09)0,00ENCARGOS COM ATUALIZAÇÃO
(22,15)(14,66)IR S/APLICAÇÕES

95.329,75OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 33.627,88
17.470,6366.544,25RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS 

9.388,720,00RECEITAS JUDICIAIS 
0,00210,00RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 

5.401,244.106,43RECEITA INCONDICIONAL - PDDE
1.305,360,00RECEITA CONDICIONAL -  PDDE

0,0011.156,01RECEITA INCONDICIONAL - FMDCA
61,93743,16RECEITA CONDICIONAL -  FMDCA

0,004.669,90RECEITA CONDICIONAL - FEAPAES 
0,001.000,00RECEITA NA ALIENAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS
0,006.800,00RECEITA NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES
0,00100,00RECEITA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR

251.906,17RESULTADO OPERACIONAL (22.011,35)
(2.500,00)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,00

0,00(2.500,00)CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
249.406,17SUPERÁVIT OPERACIONAL I (22.011,35)

0,05RECEITAS FINANCEIRAS 310,00
310,000,05DESCONTOS OBTIDOS

SUPERÁVIT OPERACIONAL II

11.462,94GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS 8.445,06
8.283,5211.329,18RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES  DE RENDA FIXA

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

260.869,16 (13.256,29)

161,54133,76RENDIMENTOS DE CADERNETA DE POUPANÇA
260.869,16 (13.256,29)

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
C.N.P.J.: 44.526.812/0001-40

CARMEM INGRÁCIA DE ALMEIDA MOREIRA
PRESIDENTE

CPF: 131.009.108-00   RG: 7.352.564-SSP/SP

AMARILDO VENTURA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP140226/O-9

CPF: 046.028.718-44

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 24 de Abril de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 101,00.

Publicado no jornal O Eco, no dia 24 de Abril de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 157,75.

LIMPEZA DE TERRENO

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, 24 de Abril de 2019.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente 
Nome Endereço Laudo Cadastro imobiliário Valor

Ana Carolina de Nardi Rua Abilio Lazari 187 Carolina 201 29480/7129 R$ 116,80
Gerson Giacomini Rua Lidio Bosi L02 Q D Humaitá 205 5741/527 R$ 690,00

Caixa Econômica Federal Rua Antonio Tomazzi 10 Baccili 205 6003/1221 R$ 240,00

AVISO DE LICITAÇÃO – Concorrência 
nº 009/2019 – Processo nº 100/2019

Objeto: Registro de preços para aquisição 
de medicamentos manipulados. – 
Encerramento: 24 de maio de 2019 às 09:00 
horas – O edital encontra-se disponível 
no site www.lencoispaulista.sp.gov.
br – Informações: Praça das Palmeiras 
nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 23 de abril de 2019. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 063/2019 – 
Processo nº 097/2019

Objeto: Registro de preços para serviços de 
manutenção do sistema de alimentação de motores 
diesel (bomba, bicos e turbina). Tipo: Menor preço 
– Recebimento das propostas e sessão de lances: 07 
de maio de 2019 às 09:00 horas – O edital encontra-
se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br 
– Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis 
Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-
3263.0040. Lençóis Paulista, 23 de abril de 2019. 
JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 064/2019 – 
Processo nº 098/2019

Objeto: Aquisição de veículo utilitário tipo 
camioneta aberta com cabine dupla, para o Corpo 
de Bombeiros. Tipo: Menor preço – Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 07 de maio 
de 2019 às 14:00 horas – O edital encontra-se 
disponível no site ww.lencoispaulista.sp.gov.br – 
Informações: Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis 
Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulista, 23 de abril 
de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – 
Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 065/2019 – 
Processo nº 099/2019

Objeto: Registro de preços para aquisição de 
diversos tipos de carnes. Tipo: Menor preço 
– Recebimento das propostas e sessão de 
lances: 08 de maio de 2019 às 08:30 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, 23 de abril de 2019. 
JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2019 • A5

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

Cotidiano
ROUPA NOVA  
No sábado, a grande atração da 42ª Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) será o grupo Roupa 
Nova. Com portões abertos, o recinto de exposições deve receber 
grande público para acompanhar músicas como “Linda Demais”, 
“Dona”, “Seguindo no Trem Azul” entre outras.

FACILPA 2019

POLÍCIA

Henrique & Juliano abre programação 
da 42ª Facilpa nessa sexta-feira (26)
Show tem entrada paga; ingressos 
ainda podem ser adquiridos no primeiro 
lote nos pontos de venda

Flávia Placideli

Lençóis Paulista já está em 
clima de festa. Isso porque 
a partir dessa sexta-feira 

(26), tem início a maior festa de 
peão da região, a 42ª Facilpa 
(Feira Agropecuária, Comercial 
e Industrial de Lençóis Paulis-
ta), que até o dia 5 de maio agi-
ta a cidade com a melhor grade 
de shows de todos os tempos e 
uma programação variada, com 
atrações para todos os públicos.

Quem abre a festa na sexta-
-feira, com show pago, é a du-
pla sertaneja Henrique & Julia-
no, que apresenta os grandes 
sucessos da carreira, com show 
previsto para início às 23h30. 
Conhecida por liderar a lista de 
músicas mais tocadas na rádio, 
dupla deve reunir grande nú-
mero de pessoas já no primeiro 
dia de festa.

“Estamos chegando agora e 
nosso objetivo é fazer uma gran-
de festa. Para este primeiro dia 
já esperamos um grande número 
de pessoas no recinto por ser um 
dos shows mais esperados da 
programação e a dupla ser muito 
querida na cidade e região, espe-
ramos conquistar um público de 
20 mil pessoas”, ressalta Marcos 
Tadeu Vilalta, sócio da Estrela 
Som, empresa responsável pela 
organização da Feira pelos próxi-
mos três anos, até 2021.

Segundo ainda o sócio 
Marcos Tadeu Vilalta, a Facil-
pa terá algumas novidades em 
sua estrutura que já está quase 

pronta, como praça de alimen-
tação e arquibancada superior 
totalmente cobertas e arena de 
rodeios com dimensões maiores 
que nas outras edições. Outra 
novidade é um palco que será 
montado nas dependências dos 
camarotes, onde ocorrem sho-
ws todas as noites, após as apre-
sentações no palco principal.

INGRESSOS
Os ingressos para os dias 

pagos da 42ª Facilpa ainda es-
tão no primeiro lote, vendidos 
a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia 
entrada) nos pontos de venda - 
Montreal Magazine, ASP (Asso-
ciação dos Servidores Públicos 
de Lençóis Paulista e Acilpa 
(Associação Comercial e Indus-
trial de Lençóis Paulista) - ou 
pelo site www.totalacesso.com.

Pelo site também estão sen-
do comercializados os ingressos 
para a área VIP (em frente ao 
palco) e os camarotes avulsos 
(individuais). Nos cinco dias 
pagos - Henrique & Juliano 
(26/04), Gusttavo Lima (27/04), 
Zé Neto e Cristiano (02/05), Jor-
ge e Mateus (03/05) e Ferrugem 
(04/05) - os ingressos custam R$ 
60, para a área VIP, e R$ 110, 
para o camarote.

Nos dias gratuitos - Roupa 
Nova (28/04), Biquini Cavadão 
(30/04), Anderson Morelli e Mato 
Grosso & Mathias (01/05) e Fer-
nando & Sorocaba (05/05) - os 
valores são R$ 40 e R$ 80, res-
pectivamente. No show da canto-
ra gospel Gabriela Rocha (29/04) 

MONTAGEM – Faltando menos 
de três dias para o início da 42ª 

Facilpa, técnicos trabalham para 
deixar tudo pronto

Jurados elegem a Rainha da 42ª Facilpa
A corte real da 42ª Fa-

cilpa está eleita e preparada 
para abrilhantar a maior 
festa da região. As escolhi-
das para ocupar os postos 
de rainha, princesa e ma-
drinha foram escolhidas na 
noite da última quarta-feira 
(17), no Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti, sob os 
olhares de mais de 500 pes-
soas que acompanharam a 
final do concurso Rainha da 
Facilpa 2019.

10 finalistas desfilaram 
para o público e uma ban-
ca de jurados, entre eles a 
modelo Nathália Borsari, 
representante do estado do 
Pará no Miss Brasil Supra-
national, em 2014. Ao final 

CONFIRA A GRADE COMPLETA 
DE SHOWS DA 42ª FACILPA

Sexta-feira (26/04) - pago
Henrique & Juliano - 23h30
Sábado (27/04) - pago
Gusttavo Lima - 23h30
Domingo (28/04) - gratuito
Roupa Nova - 21h30
Segunda-feira (29/04) - gratuito
Gabriela Rocha – 22h
Terça-feira (30/04) - gratuito
Biquini Cavadão - 22h30
Quarta-feira (01/05) - gratuito
Mato Grosso e Mathias - 21h
Quinta-feira (02/05) - pago
Zé Neto & Cristiano - 23h30
Sexta-feira (03/05) - pago
Jorge & Mateus - 23h30
Sábado (04/05) - pago
Ferrugem - 23h30
Domingo (05/05) - gratuito
Galinha Pintadinha - 17h
Fernando & Sorocaba - 21h30

das apresentações, as eleitas 
foram Maitê Heloize (rainha), 
Flaviane Reis (princesa) e Ana 
Laura Damaceno (madrinha). 
Além de atuar como embaixa-

dor da Facilpa durante os 11 
dias de festa, o trio recebeu 
prêmios em dinheiro: R$ 3 
mil (rainha), R$ 2,5 mil (prin-
cesa) e R$ 2 mil (madrinha).

A CORTE - Heloize (rainha), Flaviane Reis (princesa) e 
Ana Laura Damaceno (madrinha)

Jovem de 18 anos é preso 
por tráfi co de drogas no Ibaté
Indivíduo, foragido do sistema semiaberto em Bauru, foi pego em fl agrante

Flávia Placideli

Na madrugada do último sá-
bado (20), a equipe de Força 
Tática da Polícia Militar de 

Lençóis Paulista prendeu um jovem 
de 18 anos, acusado de tráfico de 
entorpecentes. A ocorrência foi 
registrada no bairro do Ibaté. Em 
posse do indivíduo foram encon-
trados 10 eppendorfs de cocaína, e 
mais R$ 127 em espécie, fruto do 
comércio ilegal de droga. 

A ocorrência foi registrada 
por volta da 1h, quando a equi-
pe da Força Tática, composta 
pelo sargento Lucas e os solda-
dos Davi e Gabriel, realizavam 
um patrulhamento de rotina 
pela Rua Vereador Antônio Dias, 
no Ibaté, e se deparou com o jo-
vem L.R.G., de 18 anos, que, ao 
notar a presença da viatura, mu-
dou de comportamento.

Segundo o Boletim de Ocor-
rência, durante a abordagem, foi lo-
calizado em seu poder a quantia de 
R$ 127 em espécie e próximo a ele, 

TRÁFICO – Força Tática apreende 10 eppendorfs de cocaína; na ação, 
jovem de 18 anos, foragido do semiaberto, foi preso

Força Tática apreende mais 
droga em Lençóis Paulista

Na noite da última sexta-
-feira (19), a equipe de Força 
Tática da Polícia Militar de-
teve três jovens, sendo eles 
um menor de idade, pelo 
crime de tráfico de drogas no 
Jardim das Nações, em Len-
çóis Paulista. Na ação foram 
apreendidos 11 invólucros de 
maconha, 16 pedras de crack 
e mais R$ 87 em espécie.

Por volta das 21h30, a 
equipe de Força Tática, com-
posta pelo sargento Lucas e os 
soldados Davi e Gabriel, após 
receber informações de que 
M.H.S., de 19 anos, estaria 
praticando comércio ilegal de 
drogas em uma praça no Jar-
dim das Nações, se dirigiu até 
o local e abordou o jovem e 
em revista pessoal encontrou a 
quantia de R$ 10 em espécie e 
em um banheiro próximo do lo-
cal sete invólucros de maconha. 
Em diligência à sua residência, 
foram encontrados mais dois in-
vólucros da mesma substância e 
a quantia de R$ 53 em espécie.

Defronte a residência de 
M.H.S. foi abordado R.N.S., 

MAIS DROGA – Força Tática apreendeu 11 invólucros de 
maconha, 16 pedras de crack e mais R$ 87 em espécie

um saco plástico contendo em seu 
interior 10 eppendorfs de cocaína.

Indagado pelos policiais sobre 
o entorpecente, o jovem, morador 
da cidade de Jaú, acabou confes-
sando que estava no local fazendo 
a venda da droga e que já havia 
comercializado sete eppendorfs de 
cocaína. O jovem ainda confessou 

que estava foragido do sistema se-
miaberto, de Bauru. 

Diante dos fatos, L.R.G. foi en-
caminhado à Delegacia de Polícia, 
onde a autoridade de plantão, após 
tomar conhecimento dos fatos, ra-
tificou sua prisão em flagrante por 
tráfico de drogas, mantendo-o pre-
so, à disposição da Justiça.

de 18 anos, e outro jovem me-
nor de idade, de 16 anos. Com 
o menor de idade nada foi en-
contrado, porém na residência 
de R.N.S. em um dos quartos 
foram localizadas 16 pedras de 
crack e mais R$ 24 em espécie.

Diante dos fatos, os três 

jovens foram encaminhados à 
Delegacia de Polícia, onde a au-
toridade de plantão após tomar 
conhecimento dos fatos, elabo-
rou dois Boletins de Ocorrência 
por porte e apreensão de entor-
pecente, liberando os indivíduos 
ao final da ocorrência.

não há venda para estes setores.
As pessoas que desejarem 

adquirir antecipadamente os 
tickets dos estacionamentos ofi-
ciais da feira devem se dirigir ao 
escritório do recinto. O valor da 
diária para os estacionamentos 
convencionais é R$ 20; já o VIP 
(Sidelpa) custa R$ 25. Os passa-
portes para todos os dias estão 
sendo comercializados a R$ 
200 e R$ 230, respectivamente. 
Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone (14) 3263-
1411 ou através do site: http://
www.facilpa.com.br/.

RODEIO E COMPETIÇÕES
Além da elogiada grade 

de shows, a Facilpa tem como 
destaque o rodeio cutiano, que 
acontece entre a sexta-feira 
(26) e o domingo (28); o rodeio 
em touros, que ocorre entre a 
quinta-feira (2) e o domingo (5); 
a prova de laço em dupla, que 
será disputada no sábado (27) e 
no domingo (28); e a prova de 
três tambores, entre o sábado 
(4) e o domingo (5).

A programação também 
contempla exposição de ca-
nários de cor e porte; expo-
sição e julgamento de ovinos 
de todas as raças; exposição 
e julgamento de cavalos da 
raça Mangalarga; e exposição 
de julgamento de cães puros, 
mestiços e vira-latas. Na tar-
de do dia 1 de maio (gratuito), 
feriado do Dia do Trabalho, 
tem a tradicional celebração 
da missa do trabalhador.

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTOS: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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Regional
SEBRAE AQUI  
A Ofi cina “Como criar uma página empresarial no Facebook”, oferecida pelo 
Sebrae Aqui, está prevista para o dia 9 de Maio, das 19h às 23h, no Centro 
do Empreendedor (Rua Coronel Joaquim Gabriel, 11, no Centro). Serão 
abordados assuntos ligados às redes sociais como ótimas opções para fi xar 
a presença das empresas junto aos consumidores, entre outras coisas.

HABITAÇÃO

MACATUBA

FORMAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 24 de Abril de 2019. Na página A6. Valor da publicação R$ 89,95.

NOTIFICAÇÃO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identifi cados, nos termos das Leis Municipais nºs Lei 2.530/97 e 2.911/01, 
regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 314/2014, NOTIFICADOS a executar a limpeza e demais atos 
indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas propriedades, no prazo improrrogável de 05 (cinco) 
dias a contar da publicação desta, sob pena de incidir multas e outras cominações legais.

Lençóis Paulista, 24 de Abril de 2019.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente 
Nome Endereço Laudo Cadastro imobiliário

Mineia Canova S. Simon Alves e Lucas Rua Alfredo Chiari L31 Q04 Europa 211 26858/4841
Angela Maria de Oliveira Rua Angelo Baptistella L29 Q12 Europa 212 27085/4859

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 24 de Abril de 2019. Na página A6. Valor da publicação R$ 110,90.

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 5235 de 22.04.2019…………….Altera dispositivo da Lei Municipal n.º 3.645, de 28 de novembro de 2006 e alterações 
– normas para concessão de áreas no Distrito Empresarial.
Decreto Executivo 226 de 16.04.2019………Dispõe sobre a modifi cação do código de aplicação e código da fonte de 
recursos do orçamento vigente.
Decreto Executivo 229 de 17.04.2019………Dispõe sobre a suplementação de verbas do orçamento vigente no valor de 
R$ 16.020,00.
Decreto Executivo 230 de 17.04.2019………Declara a estabilidade de servidores que cumpriram o estágio probatório.
Decreto Executivo 231 de 18.04.2019………Dispõe sobre a suplementação de verbas do orçamento vigente no valor de 
R$ 8.840,00.
Decreto Executivo 232 de 18.04.2019………Dispõe sobre a permissão de uso de bens móveis e imóveis a favor da 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui. 

Lençóis Paulista, 22 de abril de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

CDHU realiza inscrições 
para casas populares de 
Alfredo Guedes
Depois de agendamento, inscrições para as 
33 casas populares acontecem na quinta-
feira (25); veja link do edital completo

Da Redação

A CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano), órgão 

do Governo do Estado, publicou 
no último sábado (20) no jornal O 
ECO o edital que definiu as regras 
para o sorteio das 33 casas em cons-
trução no distrito de Alfredo Gue-
des. No dia 22 de março aconteceu 
o agendamento de 77 famílias para 
fazer a inscrição e concorrer ao 
sorteio de uma das residências. As 
inscrições acontecem nesta quinta-
-feira (25), na Biblioteca Ramal de 
Alfredo Guedes, das 9h às 16h. To-
dos os inscritos de Alfredo Guedes 

que se enquadrarem nos critérios 
da CDHU participarão do sorteio 
público, ainda sem data definida. 
Será aceita apenas uma inscrição 
por família. Além dos moradores 
de Alfredo Guedes, na quinta-feira 
(25), serão atendidos os Suplentes 
selecionados para o empreendi-
mento Lençóis Paulista-D (Iba-
té), que foram convocados pela 
CDHU através de telegrama, para 
atualização de dados cadastrais.

As 33 casas estão sendo distri-
buídas segundos critérios da pró-
pria CDHU, ficando da seguinte 
forma: 17 moradias destinadas, 
exclusivamente, ao atendimento 
das famílias que residam ou tra-

balhem em Alfredo Guedes ou 
áreas rurais próximas; uma mo-
radia destinada ao atendimento 
de família residente em ocupação 
irregular em prédio pertencente 
à ferrovia, no Distrito de Alfredo 
Guedes; duas moradias destinadas 
ao atendimento de famílias com 
pessoas com deficiências graves 
e/ou irreversíveis; uma moradia 
destinada ao atendimento de pes-
soa idosa; uma moradia destinada 
ao atendimento de policiais civis, 
policiais militares, agentes de se-
gurança penitenciária e agentes de 
escolta e vigilância penitenciária, 
conforme previsto na legislação; e 
12 moradias destinadas ao atendi-
mento da Demanda Geral de Al-
fredo Guedes. As outras 16 casas 
serão destinas para os suplentes do 
Ibaté.

Procurado pelo jornal O ECO, 
o prefeito Anderson Prado de Lima 

(PSB), afirmou que em conversas 
com a CDHU conseguiu a aprova-
ção do órgão para que, ao menos 
metade das casas fossem destina-
das exclusivamente aos moradores 
de Alfredo Guedes, mudando o 
entendimento inicial do órgão que 
destinaria todas as 33 casas para 
a demanda geral. Ele disse ainda 
que outras 200 casas vão atender o 
público de Lençóis Paulista. 

“Enquanto prefeito busco 
atender os anseios da população 

e também seguir as obrigatorie-
dades da CDHU. Desde quando 
assumi, tenho lutado para finali-
zar essa questão das casas de Al-
fredo Guedes e também da região 
do Ibaté, que estavam paradas há 
quase oito anos. Além de resol-
ver isso, também conseguimos 
assinar convênio para mais 200 
casas populares que irão aten-
der a demanda geral, para isso 
compramos uma área também 
na região do Ibaté com recurso 

do fundo de habitação. Estamos 
atendendo também aos pedidos 
da Associação Mãos Amigas, que 
luta por moradia, assim como co-
meçamos a resolver a questão das 
casas localizadas na área de risco 
de inundação. Vamos continuar 
trabalhando”, frisou o prefeito 
Anderson Prado de Lima.

Confira aqui o edital com to-
das as informações: http://twixar.
me/2jRK

SORTEIO - 77 famílias de Alfredo Guedes e suplentes do Lençóis Paulista D devem comparecer às inscrições na quinta

Paixão de Cristo reúne 5 mil pessoas
Aproximadamente 150 atores participaram da encenação 
dos últimos momentos de Jesus Cristo, em Macatuba

Da Redação

A 49ª edição da Paixão de 
Cristo em Macatuba reu-
niu cerca de 5 mil pessoas 

na tarde da Sexta-Feira Santa (19) 
na última semana. A encenação 
do último dia de Jesus na Terra 
teve início às 16h30, em frente 
a Igreja Matriz de Santo Antônio 
e foi concluída no CEC (Clube 
Esportivo Cultural) por volta das 
19h. O evento teve apoio da Pre-
feitura do município.

“Foi uma celebração muito 
bonita, as pessoas se emocio-

nam, o pessoal que participa 
da encenação se desdobra e a 
Prefeitura garante o aporte fi-
nanceiro para que seja mantida 
a Paixão de Cristo que chega 
aos seus 49 anos. Parabéns aos 
organizadores e a todos os envol-
vidos”, disse o prefeito de Maca-
tuba Marcos Olivatto.

Cerca de 150 atores ama-
dores e católicos participaram 
da celebração realizada pelo 
Grupo de Teatro “Padre José 
Corsini” e coordenado por Do-
ralice Maria Artioli, que parti-
cipa da Paixão de Cristo desde 

1970. “A encenação foi muito 
bonita, como todos os anos e 
quero parabenizar a todos os 
envolvidos. A partir de agora 
se iniciam os preparativos para 
o Jubileu de Ouro e vamos co-
memorar porque esta é uma 
das dramatizações mais antigas 
do Brasil”, disse a secretária de 
Cultura e Esporte, Lara Cardo-
so Mariano Pereira.

Fé, esperança, amor e emo-
ção deram um toque mágico 
a um enredo que tem mais de 
dois mil anos. As cenas da con-
denação, o encontro com Ma-

FÉ E DEVOÇÃO - Carlos Montanholi interpreta Jesus Cristo na encenação

Começa curso de qualifi cação profi ssional 
oferecido pela Prefeitura de Agudos

Cidade disponibilizou 
500 vagas para curso 
de Ajudante Geral

Da Redação

Teve início nesta terça-fei-
ra (23), o curso de Auxi-
liar Geral, oferecido pela 

Prefeitura de Agudos, para 

trabalhadores que estiverem 
fora do mercado de trabalho 
ou queiram concorrer à uma 
nova colocação.

Foram disponibilizadas 500 
vagas, mas a procura chegou a 
510 inscritos, que terão aulas 
até a próxima sexta-feira (26).

O curso foi dividido em 
duas turmas, no período da 
manhã e noite, e as aulas 

acontecem no salão da As-
sociação Agudense da Ter-
ceira Idade.

O Secretário de Desenvol-
vimento, Kleber Cavinato, res-
saltou a importância do curso 
para que os candidatos possam 
concorrer às vagas que irão sur-
gir em Agudos e região. “Como 
são trabalhadores de todas as 
idades que podem participar, 
aqueles que não possuem ex-
periência estarão mais prepa-
rados, e os que possuem ex-
periência, têm a oportunidade 
de se requalificarem com esse 
treinamento”, comentou.

ria, o arrependimento de Judas 
e a crucificação foram as que 
mais emocionaram o público 
presente oriundo de várias ci-
dades da região.

A celebração da Semana 
Santa em Macatuba seguiu 
durante toda a semana 
passada até o domingo de 
Páscoa (21), quando foram 
rezadas quatro missas, na 
Matriz Santo Antônio, na 
Capela de Santa Rita, e na 
Igreja Cristo Rei.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Dra Mariolinda de 
Castro Zerbinato
CROSP:36663

O que é Invisalign®? É uma 
nova opção de tratamen-
to ortodôntico, para a 

correção de problemas den-
tários, com o uso de placas 
transparentes “flexíveis” e 
removíveis, que substituem 
o aparelho fixo convencional 
(bráquetes, tubos e arcos).
Esses alinhadores mudam sua-

A evolução da Ortodontia em seu sorriso! Invisalign ®
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Saúde

INFLUENZA

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 infl uenza 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.

Lençóis e região iniciam vacinação 
do segundo grupo contra a Gripe

Desde a segunda-feira (22), vacina está liberada para profi ssionais da saúde, idosos, 
indígenas, pessoas com comorbidades, professores e pessoas cumprindo pena em 

unidades prisionais ou instituições socioeducativas

Flávia Placideli

Teve início na última segun-
da-feira (22), a nova etapa 
da Campanha de Vacina-

ção contra a gripe. A primeira 
fase, que teve início em 10 de 
abril, vacinou crianças, ges-
tantes e puérperas. Atendendo 
recomendação do Ministério da 
Saúde, nesta nova etapa a vaci-
na foi liberada para as demais 
pessoas que integram o grupo 
de risco: profissionais de saú-
de, idosos, indígenas, pessoas 
com comorbidades (hiperten-
sos, diabéticos, obesos e por-
tadores de doenças crônicas e 
outras condições clínicas espe-
ciais - alguns casos necessitam 
de encaminhamento médico), 
professores (das redes pública 
e privada), pessoas cumprindo 
pena em unidades prisionais ou 
instituições socioeducativas.

Segundo informações da Se-
cretaria de Saúde do município, 
na primeira etapa da Campanha 
de Vacinação Contra a Influenza 
em Lençóis Paulista, que teve 
início no dia 10 e se estendeu até 
a última quinta-feira (18), e teve 
como público-alvo as crianças de 
seis meses a seis anos incompletos 
(cinco anos, 11 meses e 29 dias), 
gestantes com qualquer período 
de gravidez e puérperas (mulhe-
res que deram à luz nos últimos 
45 dias), foram vacinadas 1.893 
pessoas de um público total de 
5.123. A maior preocupação está 
relacionada ao baixo índice de va-

SEGUNDA ETAPA – Ministério da Saúde liberou a vacina para 
o novo grupo de risco nesta segunda-feira (22)

cinação nas crianças. Nestes oito 
dias exclusivos para esse público, 
foram imunizadas apenas 1.620 
crianças, ou seja, 36,4% de um 
público-alvo de 4.446 pessoas.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa, a Secretaria 
de Saúde designou, a partir da 
segunda-feira (22), equipes para 
a vacinação de forma itinerante. 
A estratégia é voltada exclusiva-
mente aos professores, que de-
vem ser atendidos nos locais de 
trabalho, e às pessoas acamadas, 
que vão ser vacinadas em suas re-
sidências, sendo necessário ape-
nas informar o endereço nas res-
pectivas unidades de referência.

Em Lençóis Paulista, segun-
do informações da assessoria de 
imprensa da Prefeitura Muni-
cipal, até o dia 30 de maio, as 
Unidades de Saúde disponibi-
lizam a vacina das 14h às 19h, 

com exceção da unidade do 
distrito de Alfredo Guedes, que 
oferece o serviço das 8h às 17h. 
O horário estendido na maior 
parte das unidades de saúde tem 
o objetivo de facilitar o acesso da 
população à vacina.

De acordo com o ministério, 
41,8 mil postos de vacinação es-
tão à disposição da população. 
Além disso, 196,5 mil profis-
sionais estão envolvidos, com a 
utilização de 21,5 mil veículos 
terrestres, marítimos e fluviais.

REGIÃO
Em Agudos, a Secretaria de 

Saúde adotou um cronograma 
diferente de vacinação. Nesta 
segunda etapa de vacinação, da 
segunda-feira (22) até a sexta-feira 
(26), recebem a vacina os profis-
sionais da saúde. Entre os dias 
29 de abril e 3 de maio, o aten-

dimento se concentra nos idosos.
O cronograma segue entre os 

dias 6 e 10 de maio, com a imu-
nização das pessoas com comor-
bidades; entre os dias 13 e 15, 
com a aplicação da vacina nos 
professores; e entre 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 acama-
das também devem ser atendidas 
em casa, mediante solicitação na 
Unidade de Saúde mais próxima.

Nas cidades de Pedernei-
ras e Macatuba o cronograma 
de vacinação é o mesmo nesta 
nova etapa, ficando o atendi-
mento liberado para as demais 
pessoas que compõem o grupo 
de risco a partir da segunda-fei-
ra (22). A reportagem não con-
seguiu informações nas cidades 
de Areiópolis e Borebi. 

DIA D DE MOBILIZAÇÃO
Assim como nos anos ante-

riores, a Campanha de Vacina-
ção Contra a Influenza terá um 
Dia D de mobilização nacio-
nal, com todas as Unidades de 
Saúde do país funcionando em 
sistema de plantão para o aten-
dimento 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 
Lençóis Paulista, a única exce-
ção é o distrito de Alfredo Gue-
des, onde o atendimento ocorre 
das 8h às 13h.

A influenza é uma doença 
sazonal, mais comum no in-
verno, que causa epidemias 
anuais, sendo que há anos 
com maior ou menor intensi-
dade de circulação desse tipo 
de vírus e, consequentemen-
te, maior ou menor número 
de casos e mortes.

No Brasil, devido a di-
ferenças climáticas e ge-
ográficas, podem ocorrer 

diferentes intensidades de 
sazonalidade da influenza e 
em diferentes períodos nas 
unidades federadas. 

Até o fim de março, antes 
do lançamento da campanha, 
foram registrados 255 casos 
de influenza em todo o país, 
com 55 mortes. Até o momen-
to, o subtipo predominante 
no país é influenza A (H1N1), 
com 162 casos e 41 óbitos. O 

Amazonas foi o estado com 
mais casos registrados: 118 
casos e 33 mortes. Por isso, a 
campanha foi antecipada no 
estado, com início no dia 20 
de março.

EM 2018 FORAM 6,7 MIL 
CASOS DE INFLUENZA 
NO PAÍS

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. 

Brasil já registra 255 casos de infl uenza em 2019

vemente e gradativamente os 
dentes, para a posição correta, 
em uma sequência determina-
da, após o estudo minucioso 
e detalhado de cada caso, fei-
to pelo ortodontista Invisalign 
(Credenciado) para poder rea-
lizar tal procedimento (Invisa-
lign® Doctor). 
É indicado para crianças, a 
partir de 6 anos (Invisalign 
First), adolescentes (Invisalign 
Lite) e adultos (Invisalign Ex-
press e Comprehensive), sem 
limite de idade. Mais de 90% 
dos casos podem ser tratados 
com Invisalign®. 

A troca dessas placas, é fei-
ta  a cada 7, 10 ou 15 dias, de 
forma sequencial e contínua, 
sem interrupção, até termos a 
correção do problema apresen-
tado. Seu ortodontista vai dizer, 
como será feita essa troca das 
placas, de acordo com o plane-
jamento feito. 
A cooperação do paciente tem 
que ser de quase 100% de 
uso, para podermos ter suces-
so, e chegarmos ao nosso ob-
jetivo, cerca de 20 a 22 horas 
por dia, tirando somente para 
se alimentar e para a higieni-
zação bucal. 

PORQUE USAR O INVISALIGN?
A) Conforto: Os alinhadores são 
imperceptíveis, não machucam, 
são bem confortáveis. Não cau-
sam aftas, irritação e machuca-
dos na boca, como o aparelho 
fi xo convencional. 
B) Conveniência: Pode ser usa-
da, para ir a festas, reuniões 
profi ssionais, viagens, pois elas 
fi cam “invisíveis” aos olhos. 
Ninguém percebe que você está 
de aparelho.  
A) Não têm emergência: Como 
no aparelho fi xo convencional, 
quebra de bráquetes, anéis, 
fi o, machucando a boca do pa-

ciente, (aftas).
C) Higiene Bucal: Como se põe 
e tira os alinhadores, com facili-
dade, eles são removidos, para 
fazer a escovação dos dentes e 
uso de fi o dental.
E) Eleva a autoestima: Pois 
são discretos, “invisíveis”, e 
você pode ir a todo lugar com 
os alinhadores. Muitos pacien-
tes fi cam constrangidos, com o 
uso do aparelho fi xo metálico e 
mesmo com o estético, diante 
outras pessoas.  
Com os alinhadores, o que fi ca 
em evidência, é o seu sorriso, e 
não o aparelho. 
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Sociedade

Felipe e Gean na Cia da Esfiha

Joice e Aline na Cia da Esfiha

Greice e Gustavo na Cia da Esfiha

Raissa e Pedro na Cia da Esfiha

Gabriel e Josiane na Cia da Esfiha

José e Paulo na Cia da Esfiha

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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Confi ra nos cliques da Cíntia Fotografi as quem 
marcou presença na noite lençoense!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

É HOJE! – Victor Zagato aniversaria nesta 
quarta-feira (24) e recebe os cumprimentos 
dos amigos e da família. Tudo de bom!

APAGANDO AS 
VELINHAS – André 
Machado completa 
mais um ano de vida 
nesta quarta-feira 
(24) e recebe o cari-
nho da família e dos 
amigos. Felicidades! CELEBRAÇÃO – No último dia 16 de abril, Suarte Basques e Pe-

drina comemoraram 64 anos de casamento e receberam os votos 
de felicidades de toda a família. Parabéns!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FESTA – Daniele Bento estreia idade nova 
hoje (24) e recebe o carinho dos familiares 
e amigos. Muitos anos de vida!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

MAIS UMA PRIMAVERA – Janaina Moretto 
Paccola aniversariou na terça-feira (23) e co-
memorou ao lado de toda a família. Parabéns!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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