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TEMPO
Sol com algumas 
nuvens. Chove rápido 
durante o dia e à noite.

QUINTA-FEIRA, 14/03
Sol com algumas 
nuvens. Chove rápido 
durante o dia e à noite.

QUARTA-FEIRA, 13/03
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Com desconto da infl ação acumulada nos últimos 12 meses, aumento representa ganho real de 2,11%

Na tarde do último sábado (9), um carro pegou fogo no quilômetro 284 da Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), em Areiópolis. O veículo estava parado na praça de 
pedágio. Com as chamas, duas cabines de cobrança também foram atingidas. Segundo 
informações da Polícia Rodoviária, o incêndio durou cerca de 30 minutos e foi contido 
com a chegada do Corpo de Bombeiros. O carro fi cou completamente destruído, mas, 
felizmente, ninguém fi cou ferido. As causas do incêndio serão investigadas. 

Susto na

Obras no

Rondon

Centro

COPA LENÇÓIS

FUTSAL

Goleadas marcam 
penúltima rodada 
da primeira fase

Reduto e Júlio 
Ferrari estreiam 
com vitória

A bola voltou a rolar no último 
domingo (10) pela 13ª Copa Lençóis 
de Futebol Amador. O protagonista 
foi o Atlético Lençóis, que precisa-
va apenas de um empate para as-
segurar o primeiro lugar do Grupo 
2, mas goleou o Guarani por 9 a 0, 
com gols de Vinicius Rodrigues (3), 
Gustavo Boaventura (2), Vinicius de 
Souza, Deivid Oliveira, Denilson 
Godoy e Jhonatan Cabral.

O Ginásio Municipal de Espor-
tes Antonio Lorenzetti Filho (Toni-
cão), em Lençóis Paulista, recebeu 
na noite da segunda-feira (11) dois 
jogos válidos pela quarta rodada da 
segunda fase da Copa Lençóis de 
Futsal, competição promovida pela 
Secretaria de Esportes e Recreação 
do município. As partidas marca-
ram a estreia das equipes do Grupo 
8 da Série Prata.

A2

A2

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista iniciou nesta se-
mana as obras na Rua Quinze de 
Novembro, que integram o proje-
to de revitalização do Centro da 
cidade. Equipes do SAAE (Servi-
ço Autônomo de Água e Esgotos) 
estão fazendo a substituição da 
rede de coletores de esgoto e adu-
tores de água. Esta fase do projeto 
também contempla a implanta-
ção de tubulação para a futura 
eliminação da fi ação suspensa 
dos postes. Posteriormente, será 
feito o alargamento das calçadas, 
instalação de pontos de acessibi-
lidade e recapeamento asfáltico.

Prado de Lima propõe reajuste 
salarial de 6% aos servidores

O prefeito Anderson Prado de 
Lima (PSB) deve enviar ainda nesta 
semana à Câmara Municipal o projeto 
de lei que autoriza reajuste ao salário 
dos servidores públicos. A informação 
foi obtida na tarde dessa terça-feira (12) 
pela reportagem do Jornal O ECO e 
confi rmada pelo próprio chefe do Exe-
cutivo, que propõe aumento de 6% nos 
rendimentos do funcionalismo. A pro-
posta representa ganho real de 2,11%, 
considerando a infl ação de 3,89% 
acumulada nos últimos 12 meses - de 
março de 2018 a fevereiro de 2019. 
A referência para o cálculo é o IPCA 
(Índice de Preços ao Consumidor Am-
plo), que teve o resultado do mês pas-
sado (0,43%) divulgado na manhã de 
ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística).

POLÍCIA

Homem é preso 
em fl agrante no 
Júlio Ferrari

Na noite do último domingo 
(10), a equipe da Força Tática da 
Polícia Militar de Lençóis Paulista 
prendeu um jovem de 20 anos, acu-
sado de tráfi co de drogas. Em sua 
residência foram encontrados três 
tijolos de maconha, uma balança 
de precisão e mais uma quantia em 
dinheiro. A ocorrência foi registra-
da no Conjunto Habitacional Ma-
estro Júlio Ferrari. A droga pesou 
cerca de meio quilo. A6

AUXÍLIO-TRANSPORTE

Prazo para recurso 
começa hoje (13) A5

A5

GRAVIDEZ PRECOCE

Saúde faz estudo 
inédito no país A7
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Esporte

COPA LENÇÓIS

FUTSAL

MUNDIAL DE CLUBES
A cúpula da Fifa se reúne em Miami nesta semana para discutir mudanças 
importantes na próxima edição da Copa do Mundo e no calendário do futebol 
mundial. Uma dessas novidades será o Mundial de Clubes. Um novo formato 
para o torneio será decidido em Miami. Tudo indica que vai prevalecer a 
proposta de um campeonato disputado por 24 clubes a cada quatro anos.
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Goleadas marcam penúltima rodada da primeira fase
Destaque foi o Atlético Lençóis, que derrotou o Guarani por 9 a 0

Elton Laud

Após uma pausa durante o 
Carnaval, a bola voltou a 
rolar no último domingo 

(10) pela 13ª Copa Lençóis de 
Futebol Amador. Os confrontos, 
que foram disputados no Estádio 
Municipal João Roberto Vagula 
(Vagulão), no Estádio Distrital 
Eugênio Paccola (Cecap) e no 
campo do Centro Esportivo Zéfi-
ro Orsi (Jardim Ubirama), foram 
válidos pela penúltima rodada da 
primeira fase.

O protagonista do dia foi o 
Atlético Lençóis, que precisava 
apenas de um empate para asse-
gurar o primeiro lugar do Grupo 
2, mas goleou o Guarani por 9 a 
0, com gols de Vinicius Rodrigues 
(3), Gustavo Boaventura (2), Vini-
cius de Souza, Deivid Oliveira, 
Denilson Godoy e Jhonatan Ca-
bral. Com o resultado, a equipe 
foi a seis pontos, deixando o Real 
Lençóis em segundo, com três 

pontos. O Guarani, zerado na ta-
bela, foi eliminado.

O Grupo A também definiu 
a classificação final para as oi-
tavas de final.  Empatados com 
três pontos, Unidos do Júlio Fer-
rari e Capital FC brigavam pelo 
primeiro lugar da chave, que já 
tinha o Independente, sem pon-
tuar, eliminado. A liderança ficou 
com o Unidos, que venceu por 1 
a 0, com gol de Pablo Marques, e 
chegou aos seis pontos. Ambos os 
jogos foram disputados no campo 
do Jardim Ubirama.

Outras duas goleadas foram 
registradas no Vagulão. Pelo Gru-
po 5, o Açaí derrotou o Alfredo 
Guedes por 5 a 2, com gols de 
Luís Fonseca (2), Júlio Amorosino, 
Jaaziel Rezende e Gelson Doroteio 
- André Luiz Sarzi descontou. No 
outro jogo, válido pelo Grupo 6, o 
Asa Branca goleou o Esperantina 
por 5 a 0, com gols de Gabriel 
Freitas (2), Armando da Silva, Gil-
mar Barros e Lucas Silverio.

No campo da Cecap, pelo 
Grupo 7, Grêmio Cecap e Reduto 
empataram em 1 a 1, com gols de 
Rodrigo Berto para o Grêmio Ce-
cap e de André de Moura para o 
Reduto. Na outra partida, válida 
pelo Grupo 8, o União Paulista 
derrotou o Esportivo União por 
2 a 1, com gols de Fernando San-
tana e Willian Mendonça - Lucas 
Ramos descontou.

A última rodada será dispu-
tada no domingo (17). No Vagu-
lão, às 8h, pelo Grupo 4, o Piauí 
FC enfrenta o São Cristovão. Às 
10h, pelo Grupo 3, jogam Grê-
mio da Vila e Santa Luzia. Na 
Cecap, às 8h, pelo Grupo 6, o 
Nacional encara o Asa Branca. 
Às 10h, pelo Grupo 5, entram 
em campo Monte Azul e Açaí. 
No Jardim Ubirama, às 8h, pelo 
Grupo 8, o Atlétiko Kaju duela 
com o União Paulista. Às 10h, 
pelo Grupo 7, a equipe da Se-
cretaria de Esportes mede forças 
com o Grêmio Cecap.

INDISCUTÍVEL - Com goleada de 9 a 0 sobre o Guarani, Atlético Lençóis 
(uniforme preto) garante liderança do Grupo 2

Reduto e Júlio Ferrari 
estreia com vitória 
na Série Prata

Equipes levaram 
a melhor sobre 
Unidos da Vila e 
Carniça FC

Elton Laud

O Ginásio Municipal de 
Esportes Antonio Loren-
zetti Filho (Tonicão), em 

Lençóis Paulista, recebeu na 
noite da segunda-feira (11) dois 
jogos válidos pela quarta ro-
dada da segunda fase da Copa 
Lençóis de Futsal, competição 
promovida pela Secretaria de 
Esportes e Recreação do muni-
cípio. As partidas marcaram a 
estreia das equipes do Grupo 8 
da Série Prata.

Os destaques foram Reduto 
e Unidos do Júlio Ferrari, que 
se impuseram em quadra e sa-
íram na frente de seus respec-
tivos adversários na briga pela 

COM O PÉ DIREITO - Reduto (camisa listrada) 
estreia com vitória na Série Prata

SOCIETY

Estrela Várzea goleia Borebi pelo Grupo A
Partida disputada no último sábado (9) terminou com o placar de 10 a 1

Elton Laud

Quatro confrontos dispu-
tados no último final de 
semana, no campo da Pra-

ça Jácomo Langona, no Jardim 
América, deram sequência à pri-
meira fase da 11ª Copa Lençóis 
de Futebol Society. O destaque 
foi a equipe do Estrela Várzea, 
que goleou o combinado de Bo-

rebi pelo placar de 10 a 1. A par-
tida, válida pelo grupo A, abriu 
a rodada na tarde do sábado (9).

No outro jogo da chave, dis-

putado na manhã do domingo 
(10), a representação do Atlética 
Bonsucesso derrotou o Galáticos 
por 3 a 1. As equipes do Grupo B 

CONFRONTO - Em jogo 
válido pelo Grupo A, Atlética 
Bonsucesso (camisa listrada) 

derrotou o Galáticos por 3 a 1

XADREZ

Liara Silva garante 
mais um troféu em Bauru

Enxadrista foi 
campeã do Torneio 
Regional

Elton Laud

A jovem enxadrista Liara 
Blanco Silva, de Lençóis 
Paulista, começou o mês 

de março garantindo mais um 
título nos tabuleiros. O troféu 
foi conquistado no 1º Torneio 
Regional de Xadrez, realizado 

entre os dias 8 e 10, nas depen-
dências do Bauru Tênis Clube 
(BTC), em Bauru.

A competição, disputada 
na modalidade xadrez clássico, 
que contempla partidas com 
mais de uma hora de tempo 
para cada jogador, reuniu atle-
tas de toda a região. Após três 
dias de intensas disputas contra 
as oponentes, a jovem de 14 
anos sagrou-se campeã da ca-
tegoria feminino absoluto, que 
não tem divisão dos participan-
tes por idade.

CONCENTRAÇÃO - Liara ficou com o título no feminino absoluto

BOREBI

R2 vence Porto e fi ca com 
título no Futebol de Areia

Torneio foi 
disputado no último 
domingo (10)

Elton Laud

O último domingo (10) foi 
movimentado na vizinha 
cidade de Borebi, que 

sediou o 1º Torneio Regional 
de Futebol de Areia. A compe-
tição promovida pela Associa-
ção de Árbitros de São Manuel 

e Região (AASMR) com apoio 
da Prefeitura Municipal, reu-
niu equipes de diversas cida-
des da região.

Os jogos foram disputados 
no campo de areia localizado no 
Estádio Municipal Antonio Car-
los Vaca. A final colocou fren-
te a frente R2 (Borebi) e Porto 
(Areiópolis). O título ficou com 
o time local que venceu por 2 
a 0. Além dos troféus e meda-
lhas, as equipes receberam pre-
miações de R$ 150 e R$ 100 em 
dinheiro, respectivamente.

NA AREIA - Competição reuniu equipes de diversas cidades da região

classificação para as quartas de 
final. No primeiro jogo da noi-
te, o Reduto derrotou o Unidos 
da Vila pelo placar de 5 a 2. Na 
partida seguinte, o Unidos do 
Júlio Ferrari superou o Carniça 
FC com uma vitória de 4 a 2.

Na última sexta-feira (8), 
válida pelo Grupo 6 da Série 
Ouro, o Grêmio Cecap abriu 
a rodada derrotando o Santa 
Luzia por 4 a 2. No confronto 
seguinte, o Açaí goleou o Santa 
Catarina por 8 a 1.

Nesta quarta-feira (13), a 
competição segue com dois jo-
gos do Grupo 5 da Série Ouro. 
Às 19h30, o Desacreditados en-
frenta a representação da UME; 
em seguida, às 20h20, jogam 
Athletic Futsal e União B13. 
Na sexta-feira (15), pelo Grupo 
7 da Série Prata, às 19h30, o 
Atlético Lençóis encara o Zoio 
FC; na sequência, às 20h20, 
entram em quadra Valência e 
Atlétiko Kaju.

também entraram em campo no 
sábado. O Desacreditados derro-
tou o Unidos do Júlio Ferrari por 
3 a 1. Já o Real Madruga venceu o 
Amigos da Fisio por 6 a 3.

A competição promovida 
pela Secretaria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulis-
ta com apoio da associação de 
moradores do Jardim América 
continua nesse final de semana. 
No sábado (16), pelo Grupo C, às 
15h o Jardim América mede for-
ças com o JAAC. Às 16h, nessa 
mesma chave, o Açaí pega o Asa 
Branca. Às 17h, pelo Grupo D, o 
Mercenários enfrenta o Renega-
dos. No domingo (17), também 
pelo Grupo D, às 9h, jogam Real 
e Atlético Lençóis.
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Opinião
PARA PENSAR
 “Quando a gente acha que tem 

todas as respostas, vem a vida e 
muda todas as perguntas.”

Luís Fernando Verissimo.

FRASE
 “O servidor público é o instrumento de trabalho mais importante de uma 

cidade, por isso, é justo e necessário que sejam respeitados e valorizados pela 
Administração.”

prefeito Anderson Prado de Lima, sobre o reajuste dos servidores lençoenses.
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Patologia ou Apocalipse

O que é Igreja?

Impacto no funcionalismo

A edição desta quarta-feira (13) 
traz a confi rmação do reajuste 
de 6% ao salário dos servido-

res públicos municipais de Lençóis 
Paulista, proposto pelo Prefeito An-
derson Prado de Lima (PSB). O au-
mento, que precisa ser aprovado 

pela Câmara Municipal, repre-
senta ganho real de 2,11%, já 
que a infl ação acumulada nos 

últimos 12 meses foi de 3,89%, 
segundo o IPCA (Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo).

O aumento acima da infl a-
ção garante que uma parcela 

signifi cativa dos trabalhado-
res lençoenses mantenha seu 
poder de compra, visto que 
a Prefeitura Municipal e suas 

autarquias empregam mais de 2,2 
mil pessoas. Mesmo que cada vez 
mais distante, a crise econômica 
ainda assombra pais e mães de fa-
mília de todo o país. Por isso, é fun-
damental que os salários de quem 
‘carrega o país nas costas’ não fi -
quem congelados enquanto dispa-
ram os preços do feijão, do arroz, do 
leite, da carne, etc.

Outra boa notícia para quem atua 
no serviço público municipal é que a 
partir de maio começa a ser pago o 
prêmio por mérito por assiduidade, 
que não tem um valor exorbitante 
(R$ 500, no máximo), mas certa-
mente faz a diferença no orçamen-
to de muitas famílias. Pode ser um 
belo incentivo.

José Renato Nalini
é Reitor da Uniregistral, docen-

te universitário, palestrante e con-
ferencista

A notícia de que alunos atea-
ram fogo às cortinas da sala 
de aula da escola estadual 

em que estão matriculados é mais 
um episódio triste na sequência de 
calamidades em que o Brasil está 
imerso.

A sala de aula já foi um território 
sagrado, ambiente em que se descor-
tina o mundo novo do conhecimento. 
Lugar de aprendizado e de convívio. 
Ali se vivencia o melhor momento da 
curta infância e da célere juventude, 
antes que as vicissitudes do mundo 
adulto gradualmente comecem a di-
luir os sonhos e as ilusões.

Sintomática a atitude de quem 
destrói aquilo que, na verdade, é seu. 
A escola pública é sustentada pelo 
dinheiro do povo. De todos: mesmo 
daqueles que nunca puderam estu-
dar. Daqueles que fi caram à margem 
da alfabetização e que são os habi-
tantes da “Caverna de Platão”, não 
por vontade própria, mas por contin-
gências.

Houve tempo em que alunos ti-
nham família ciosa de suas respon-
sabilidades. Pais e mães que não 
declinavam do “currículo oculto”, ou 
seja, de transmitir à prole noções de 
respeito, de polidez, de considera-
ção em relação a pessoas e a bens. 

Principalmente os bens alheios. No 
caso, tudo aquilo que está dentro da 
escola não é apenas dos alunos que 
se servem e se utilizam desse patri-
mônio. A titularidade dominial é difu-
sa: a escola pertence a todos. Então, 
quando se destrói algo dentro dela, 
atinge-se, difusamente, bem da po-
pulação.

Sabe-se que o Brasil está mergu-
lhado num tempo histórico de choro 
e ranger de dentes. Ressentimento, 
ira, ódio, violência. Descrédito em re-
lação a tudo o que é estatal. Falta de 
esperança e de perspectiva.

Nessas horas é que a educação 
deveria estar a salvo. Ela é a chave 
para a resolução de todos os proble-
mas brasileiros. Somente o conhe-
cimento e a sabedoria conseguirão 
resgatar a humanidade desse peso 
aparentemente insuportável de as-
sistir a um acelerado retrocesso em 
grau civilizatório. 

Impossível acreditar que incen-
diar cortinas ou depredar escolas ve-
nha a auxiliar o projeto de contínuo 
aprendizado, que é a missão de to-
das as pessoas conscientes. Mesmo 
e inclusive aquelas que já passaram 
por todas as fases da escolarização 
formal.

Ou estamos diante de uma pato-
logia que, como enfermidade, preci-
sa ser tratada ou serão outros sinais 
do Apocalipse, que muitos já enxer-
gam naquilo que nos é dado presen-
ciar nestes tempos?

Marcos Toledo
é advogado, empresário e teólogo

A palavra empregada no Novo 
Testamento para igreja é Ekk-
lesia, que signifi ca chamar ou 

convocar para fora. Os gregos usa-
vam esse termo para o ajuntamen-
to de pessoas por qualquer motivo, 
sem conotação religiosa. O termo 
ekklesia não signifi ca mais do que 
assembleia. Entretanto, o apóstolo 
Paulo usa esse termo para se referir 
à Igreja de Deus ou Igreja de Cristo, 
quando o povo se reunia em assem-
bleia, e deu a ele conotação religiosa. 
Porém, ele indica que o caráter ver-
dadeiro da igreja não está em seus 
membros, mas em sua cabeça, já que 
Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, 
e nós os seus membros. Todavia, o 
apóstolo Pedro, em sua primeira car-
ta, capítulo 2, versículos 9/10, resume 
como deve ser a igreja de Cristo. Ele 
estabelece um contraste entre aque-
les que obedecem e aqueles que 
não obedecem a Palavra de Deus, 
os que aceitam e os que rejeitam a 
Cristo. E, ainda, revela uma face da 
natureza da igreja, respondendo à 
pergunta: que é igreja? Diz o apósto-
lo Pedro que igreja é uma raça eleita, 
é um povo escolhido, composta por 

aqueles que obedecem a Palavra e 
confessam Cristo como Salvador. Diz 
que é um sacerdócio real, porque de-
vemos servir ao Rei Jesus, fazemos 
o papel do sacerdote do Antigo Tes-
tamento que representava o homem 
perante Deus. No Novo Testamento 
ou Nova Aliança todos fomos adota-
dos na família real de Deus, e deve-
mos servi-Lo mediante intercessão 
em oração, evangelização, serviço 
e a demonstração de amor na prá-
tica. Diz que somos nação santa, 
isto é, quando pertencemos a igreja 
de Cristo devemos nos separar do 
pecado, pois, ser santo signifi ca ser 
separado do pecado. Diz que somos 
propriedade exclusiva de Deus, por-
que fomos comprados não com ouro 
ou prata, mas com o precioso san-
gue de Cristo. Diz que somos povo 
de Deus pela misericórdia de Deus, 
ninguém pode vangloriar-se de ser 
levantado do poço da iniquidade por 
méritos próprios, se não for exclusi-
vamente pela misericórdia de Deus. 
Os poetas de Israel não se cansa-
vam de repetir que a misericórdia 
do Senhor dura para sempre (Salmo 
136). Assim, se você pertence à fa-
mília de Deus, através de seus bons 
exemplos, procure atrair outras pes-
soas para sua família!
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Está marcada para esta quinta-
-feira (14) a audiência pública para 
discutir o destombamento do Es-
tádio Municipal Archangelo Brega 
(Bregão). O encontro foi convocado 
pela Comissão de Educação, Saúde, 
Assistência Social, Cultura, Lazer e 
Turismo, formada pelos vereadores 
Leonardo Henrique de Oliveira, o 
Dudu do Basquete (PPS), João Miguel 
Diegoli (MDB) e Diusa Furlan (Rede), 
presidente, vice-presidente e relato-
ra, respectivamente.

DESTOMBAMENTO
O objetivo da audiência pública, 

que será realizada a partir das 18h, 
na Sala de Sessões Mário Trecenti, é 
debater com a sociedade lençoense o 
projeto de lei 84/2017, que revoga a 
Lei Municipal 4.158, de 29 de março 
de 2011. A referida Lei, de autoria do 
ex-vereador Gumercindo Ticianelli Ju-
nior (DEM), declarou o Bregão como 
patrimônio histórico, obrigando a pre-
servação da área edifi cada e permi-
tindo apenas a restauração e peque-
nas manutenções.

PORTAS FECHADAS
O Bregão está interditado desde o 

dia 7 de julho de 2017, por determi-
nação do Ministério Público. Na oca-
sião, o promotor de Justiça Neander 
Antônio Sanches, encaminhou um 
ofício ao prefeito Anderson Prado de 
Lima (PSB) recomentando que a me-
dida fosse imediatamente tomada 
por conta da constatação de diversos 
problemas que colocariam em risco a 
segurança dos usuários do local, que 
recebia jogos dos campeonatos ama-
dores e aulas de escolinhas futebol.

SOB RISCO
A decisão foi tomada após su-

cessivas intervenções do vereador 
Dudu do Basquete, que encaminhou 
ao Ministério Público uma série de 
questionamentos sobre o estado de 
conservação do estádio e supostas 
irregularidades cometidas pela Liga 
Lençoense de Futebol Amador, então 
detentora da concessão. Na época, 
o vereador disse que só procurou a 
promotoria após constatar que o local 
oferecia riscos ao público. Mesmo as-
sim, foi criticado por boa parte dos in-
tegrantes das equipes que utilizavam 
o estádio.

IMPAGÁVEL
Segundo apontamento do Corpo 

de Bombeiros e de engenheiros da 
própria Prefeitura Municipal, o Bre-
gão tem vários problemas de ordem 
estrutural e não possui diversos itens 
obrigatórios de segurança. Sem cum-

prir diversas exigências, o local não 
possui há muitos anos o AVCPB (Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros), 
documento essencial para que per-
manecesse apto a receber o público. 
A estimativa é que uma reforma que 
atenda às exigências custe, pelo me-
nos, R$ 2,5 milhões.

OPINIÕES DIVIDIDAS
Ao longo dos últimos meses, a 

Prefeitura Municipal, com ajuda de 
alguns vereadores, vinha tentando 
conseguir recursos junto ao Governo 
Federal para a reforma do estádio, 
mas sem sucesso. Sem recursos para 
arcar com a obra, a Administração 
passou a considerar uma possível 
venda do Bregão, localizado em uma 
das áreas mais valorizadas da cida-
de, o que possibilitaria a construção 
de um novo estádio. A medida divi-
de opiniões.

NOVA ARENA
Ao que consta, a resistência 

quando à venda do local já teria sido 
superada entre a grande maioria dos 
integrantes das equipes que dis-
putam o futebol amador local - são 
mais de 20 equipes e cerca de 600 
atletas. Muitos avaliam como posi-
tiva a venda, que permitiria a cons-
trução de um novo estádio. Um dos 
locais cogitados para receber o em-
preendimento seria o Centro Espor-
tivo Zéfi ro Orsi, no Jardim Ubirama, 
que já recebe jogos do amador, mas 
tem apenas um campo simples, sem 
arquibancada.

RESISTÊNCIA
Existe também um grupo que de-

fende a todo custo a preservação 
histórica através da manutenção do 
estádio. A principal ala, que tem fei-
to o possível para evitar a venda, é 
liderada por alguns integrantes de 
uma torcida organizada do CAL (Clu-
be Atlético Lençoense), que deixou 
a cidade há mais de 10 anos e, ape-
sar de ter ensaiado algumas vezes 
uma possível volta, ainda tem a si-
tuação indefi nida.

SIMPLES ASSIM
Independentemente das opini-

ões, é importante destacar que o 
destino do Bregão passa pelo pro-
jeto de destombamento. Seja para 
a venda ou para a reforma, o local 
precisa deixar de ser patrimônio his-
tórico. Para isso, é necessária a apro-
vação do projeto pelos vereadores. 
Muitos, aliás, têm questionado a real 
necessidade de se realizar uma au-
diência neste momento, visto que o 
citado projeto trata apenas da ques-
tão do destombamento.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal
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Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de Março de 2019. Na página A4.
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CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL

Ficam os sócios proprietários convocados a comparecer na ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA no próximo dia 26 de março de 2019, terça-feira, às 
19h00min, no Salão Social (Sala VIP), para a seguinte ordem do dia:
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1) Apreciação e aprovação das contas do exercício de 2018;
2) Outros assuntos de interesse da sociedade. 
Não havendo quórum no primeiro horário, a ASSEMBLÉIA será instalada às 
19h30min com qualquer número de sócios presentes.

Lençóis Paulista, 09 de março de 2019.

LUIS FERNANDO GODINHO BRIGIDO
PRESIDENTE

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 01/2019 – Processo 02/19 – Modalidade: 
Pregão Presencial nº 01/2019 – Registrada: AUTO POSTO TUBARÃO DE 
LENÇÓIS PAULISTA LTDA – Objeto: Registro de Preços para a aquisição 
de combustíveis para a frota de veículos da Autarquia – Valor: R$ 37.740,00 
– Vigência: 12 meses – Assinatura: 06/03/19.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 02/2019 – Processo 02/19 – Modalidade: 
Pregão Presencial nº 01/2019 – Registrada: RONDON 299 COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA – Objeto: Registro de Preços para a aquisição de 
combustíveis para a frota de veículos da Autarquia – Valor: R$ 329.090,00 – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 06/03/19.

Priscila Orsi Moretto Boarato, Diretora Executiva do Centro Municipal de 
Formação Profi ssional 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:

Portaria 13 de 13.03.2019.....Nomeia Valdir Tamborim para o cargo de 
Assistente Técnico Administrativo.

Priscila Orsi Moretto Boarato
Diretora Executiva

Centro Municipal de 
Formação Profi ssional

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de Março de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 76,70.

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de Março de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 79,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de Março de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 58,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de Março de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 61,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de Março de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 54,30.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, 
o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público 
abaixo identifi cado para o preenchimento de 1 (uma) vaga, na Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de 
vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.º: 02/2017
Cargo: Terapeuta Ocupacional
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 14 de março de 2019
Horário: 8h30

01 – Natiane Caroline Macedo

Lençóis Paulista, 11 de março de 2.019.

Silvio Paccola Junior
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identifi cado para o preenchimento de 2 (duas) vagas efetivas, na Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de 
vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.º: 01/2018
Cargo: Agente Administrativo 
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850 – 
centro – Lençóis Paulista, SP.
Data: 15 de março de 2019
Horário: 8h30

01 – Ariane Richelle Gomes da Silva
02 – Jessica Pereira Vieira

Lençóis Paulista, 12 de março de 2.019.

Silvio Paccola Junior 
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2019 - ESTAGIÁRIOS
PUBLICAÇÃO DE GABARITOS

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista informa aos interessados que 
encontram-se disponíveis no site www.lencoispaulista.sp.gov.br, os gabaritos 
das provas escritas ocorridas no dia 10/03/19 referentes às áreas de estágio 
do presente Edital. 

Lençóis Paulista, 12 de março de 2019.

WALDOMIRO PONSONI FILHO
Secretário de Recursos Humanos

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA     
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO     

ASSOCIAÇÃO MULHER UNIMED LENÇÓIS PAULISTA, convoca todas 
às Sócias Voluntárias, para se reunir em Assembléia Geral Ordinária, de 
acordo com o Estatuto Social, no dia 27 de março de 2.019, às 19:00 horas 
em primeira convocação; e às 19:30 horas em segunda convocação, em sua 
sede á Rua Sete de setembro, nº. 556, centro Lençóis Paulista – S. Paulo; para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia;

ORDEM DO DIA

1. Aprovação das Contas da Associação exercício de 2.018; Leitura do 
Relatório da Administração acompanhado do respectivo Parecer do Conselho 
Fiscal;

2. Aprovação do Planejamento Exercício 2.019/2.020.

3. Outros assuntos de interesse dos Associados.

Lençóis Paulista, 11 março de 2.019.

VANIA HELENA BERNARDES BIANCHINI CARRARO
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO MULHERES 
UNIMED DE LENÇÓIS PAULISTA

CNPJ: 05.938.338/0001-02

Câmara Municipal
de Borebi

DISPENSA Nº 004/2019
Contrato Nº. 004/2019
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE BOREBI.
Contratado: MARINA CANDIDA ROCHA 04042095640
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
limpeza, conservação e higienização nas dependências internas e externas do 
prédio da Câmara Municipal de Borebi, pelo prazo de 12 meses, prorrogável 
por iguais e sucessivos períodos, nos termos e limites do art. 57, inciso II da 
Lei das Licitações e suas alterações posteriores.
Prazo: 12 meses
Valor Global: R$ 5.000,00
Modalidade: art. 24, II, da Lei nº. 8.666/93. 
Data: 01/02/2019

REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS 
E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 

DE LENÇOIS PAULISTA – SP.
ROSELY RODRIGUES

OFICIALA

PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
IMÓVEL DE MATRÍCULA 14.251

PROTOCOLO 104.532
              
Rosely Rodrigues, Ofi ciala de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas da Comarca de Lençóis Paulista, SP, serviço extrajudicial situado 
na Rua Sete de Setembro, 1033, nesta cidade, FAZ SABER que EDERALDO JOSÉ 
ANDREOLLI, SUA MULHER E OUTROS, requereram a retifi cação da descrição 
tabular do imóvel de matrícula nº 14.251, deste Registro, de sua titularidade a saber: 
UMA PROPRIEDADE AGRÍCOLA, com a área de 8,786467781 alqueires ou 
21,26325203 ha, situado na FAZENDA ÁGUA DA BOCAINA – GLEBA A1, situada 
no distrito de Alfredo Guedes, neste município e comarca de Lençóis Paulista, SP,  
processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 
6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo 
e a tentativa de notifi cação frustrada do titular do imóvel confrontante-Matrícula 
24.999, fi ca o seu titular tabular, FABIO LUIZ PAVANELLI, RG.30.504.021-2-
SSP/SP, NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram 
arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, 
impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O 
pedido de retifi cação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da 
Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral 
imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 
213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notifi cação resulta na presunção legal 
de anuência do confrontante ao pedido de retifi cação de registro. Portanto, as opções 
que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir 
expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. 
Esclarece-se, fi nalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro 
não impedem novo procedimento retifi catório nem vinculam a pessoa que anuiu nos 
presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação 
civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal 
sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas 
vezes, poderá ser deferida a retifi cação pretendida. Segue abaixo croqui de localização 
da área. 

Lençóis Paulista, SP, 07 de março de 2019.

ROSELY RODRIGUES 
Ofi ciala de Registro

REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS 
E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 

DE LENÇOIS PAULISTA – SP.
ROSELY RODRIGUES

OFICIALA

PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
IMÓVEL DE MATRÍCULA 17.007

PROTOCOLO 104.995
              
Rosely Rodrigues, Ofi ciala de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas da Comarca de Lençóis Paulista, SP, serviço extrajudicial 
situado na Rua Sete de Setembro, 1033, nesta cidade, FAZ SABER que JOÃO 
SEXTO ANDREOLI E SUA MULHER, requereram a retifi cação da descrição 
tabular do imóvel de matrícula nº 17.007, deste Registro, de sua titularidade a 
saber: UM IMÓVEL AGRÍCOLA, com a área de 20,07560455 alqueires ou 
48,582963 ha, situado no BAIRRO CORVO BRANCO, neste município e comarca 
de Lençóis Paulista, SP,  processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos 
Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta 
e no memorial descritivo e a tentativa de notifi cação frustrada do titular do imóvel 
confrontante-Matrícula 27.039, fi ca o seu titular tabular, FABIO LUIZ PAVANELLI, 
RG.30.504.021-2-SSP/SP, NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que 
se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 
213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. 
O pedido de retifi cação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da 
Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral 
imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 
213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notifi cação resulta na presunção legal 
de anuência do confrontante ao pedido de retifi cação de registro. Portanto, as opções 
que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir 
expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. 
Esclarece-se, fi nalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro 
não impedem novo procedimento retifi catório nem vinculam a pessoa que anuiu nos 
presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação 
civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal 
sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas 
vezes, poderá ser deferida a retifi cação pretendida. Segue abaixo croqui de localização 
da área. 

Lençóis Paulista, SP, 07 de março de 2019.

ROSELY RODRIGUES 
Ofi ciala de Registro

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Publicação de Ato Ofi cial

DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2019 – de 12 de março de 2019 – 
“Concede Título de Cidadão Lençoense ao Senhor EVERSON DE ARO 
CAPOBIANCO.”
DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2019 – de 12 de março de 2019 – “Concede 
Título de Cidadão Lençoense ao DOM GIOVANNI D’ANIELLO.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 12 de março de 2019.

NARDELI DA SILVA
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal
em 12 de março de 2019.

ATOS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

Ato nº 015/2019 de 07/03/2019 – Exonera servidor Eleutério Martins Pereira 
da função gratifi cada de Encarregado de Segurança Patrimonial.
Ato nº 016/2019 de 07/03/2019 – Nomeia servidor Eleutério Martins 
Pereira na função gratifi cada de Encarregado da Manutenção, Controle e 
Conservação de Veículos.
Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 07 de março de 2019.

_______________________________________________
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
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Administração

FUNCIONALISMO

AUXÍLIO-TRANSPORTE

MEIO AMBIENTE
No domingo (10) ocorreu no Parque do Povo um 
plantio comunitário de árvores, totalizando 26 novas 
espécies como Ipê Branco, Ipê Rosa e Sibipirunas, 
todas apropriadas para arborização do local. Na 
oportunidade participaram famílias e membros da 
comunidade, que receberam orientação das equipes 
da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de Março de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 123,80.

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de Março de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 87,90.

Concorrência nº 006/2018 – Processo nº 254/2018
HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das 
obras de construção de aterro sanitário, nesta cidade de Lençóis 
Paulista. Face ao parecer da Comissão que julgou de acordo com as 
exigências do edital, no uso das atribuições legais a mim conferidas, 
HOMOLOGO este procedimento que julgou vencedora a empresa 
ANDRÉ NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – EPP, 
que ofertou o valor Global de R$ 2.197.422,83 (dois milhões, cento 
e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e três 
centavos) para execução dos serviços. Lençóis Paulista, 28 de fevereiro 
de 2019. ANDERSON PRADO DE LIMA – Prefeito.

Aviso de Licitação – Pregão nº 043/2019 – Processo nº 060/2019
Objeto: Serviços de apoio aos alunos com defi ciência, que apresentem 
limitações motoras e outras que acarretem difi culdades de caráter 
permanente ou temporário no autocuidado, através de profi ssionais 
capacitados denominados “cuidadores” ou “profi ssionais de apoio 
escolar”. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de 
lances: 25 de março 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, 12 de março de 2019. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 044/2019 – Processo nº 061/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de combustíveis para a frota 
da Municipalidade, a ser abastecido direto na bomba de abastecimento. 
Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 26 
de março 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, 12 de março de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de Março de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 194,55

EXTRATOS DE ADITIVOS CONTRATUAIS

PROCESSO Nº 05/2017 – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2017 - 
ADITIVO Nº 02/2019 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Borebi; CONTRATADA:- PAULO ALVES; - 
VALOR: R$ 4.044,00; VIGÊNCIA:- 04 meses; DATA ASSINATURA:- 
02.01.2019; - OBJETO: Locação de imóvel comercial urbano localizado à 
Rua Sete de Setembro, nº 169, centro, nesta cidade, destinado a instalação da 
Delegacia de Polícia. 

PROCESSO Nº 06/2017 – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2017 - 
ADITIVO Nº 02/2019 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Borebi; CONTRATADA:- MARIA INÊS 
HABIB PONCE; VALOR:- R$ 2.236,00; VIGÊNCIA:- 04 meses; DATA 
ASSINATURA:- 02.01.2019; - OBJETO: Locação de imóvel comercial 
urbano localizado à Rua Doze de Outubro, nº 549, centro, nesta cidade, 
destinado a instalação do Destacamento da Polícia Militar.

CONVITE Nº 03/2017 – PROCESSO Nº 07/2017 - CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 05-A/2017 – ADITIVO Nº 02/2019 - 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Borebi; CONTRATADA: 
CAMILA DA SILVA COSTA 31673789803 - VALOR: R$ 21.600,00; 
VIGÊNCIA: 12 meses; DATA ASSINATURA: 25/01/2019; OBJETO: 
Prestação de serviços de treinamento em desenvolvimento de atividades 
desportivas, dança (ritmos) e voleibol.  

CONVITE Nº 02/2018 – PROCESSO Nº 02/2018 - CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 05/2018 – ADITIVO Nº 01/2019 - 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Borebi; CONTRATADA: 
TORCINELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - VALOR: 
R$ 60.000,00; VIGÊNCIA: 12 meses; DATA ASSINATURA: 30/01/2019; 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria 
em licitações. 
 
CONVITE Nº 05/2017 – PROCESSO Nº 09/2017 – CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 11/2017 – ADITIVO Nº 04/2019 - 
CONTRATANTE:- Prefeitura Municipal de Borebi; Contratada:- AMARAL 
& BAHIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS; VALOR:- R$ 60.000,00; 
VIGÊNCIA:- 12 meses; DATA ASSINATURA:- 15/02/2019; OBJETO:- 
Prestação de serviços especializados em consultoria e assessoria jurídica 
e processual nas áreas de direito administrativo, civil, processual civil, 
tributário e trabalhista

CONVITE Nº 06/2017 – PROCESSO Nº 10/2017 - CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 10/2017 – ADITIVO Nº 03/2019 - CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Borebi; CONTRATADA: JOÃO DO CARMO 
VERONESI - ME - VALOR: R$ 54.000,00; VIGÊNCIA: 12 meses; DATA 
ASSINATURA: 15/02/2019; OBJETO: Contratação de empresa para 
execução dos serviços relacionados às atividades administrativas, fi nanceiras 
e contábeis do município

CONVITE Nº 02/2017 – PROCESSO Nº 02/2017- CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 09/2017 - ADITIVO Nº 02/2019 - CONTRATANTE: 
- Prefeitura Municipal de Borebi; CONTRATADA: - ECO CAMPO 
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. - ME; VALOR: - R$ 79.380,00; 
VIGÊNCIA: - 12 meses; DATA ASSINATURA: - 17/02/2019; OBJETO: - 
Prestação de serviços de consultoria e assessoria para operacionalização do 
sistema de gestão de convênios para captação de recursos junto ao Governo 
Federal.

CONVITE Nº 08/2017 – PROCESSO Nº 18/2017 - CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 12/2017 – ADITIVO Nº 02/2019 - CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Borebi; CONTRATADA: BIANCA BROSCO 
41105522814; - VALOR: R$ 75.620,00; VIGÊNCIA: 12 meses; DATA 
ASSINATURA: 27/02/2019; OBJETO: Prestação de serviços de transporte 
de pacientes do Município.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal 

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: 14/03/2019 – Horário: 09h30
22º – Ana Dolores Sanches

Lençóis Paulista, 12 de março de 2019.

SILVIO PACCOLA JUNIOR
Presidente

Servidores devem ter 
aumento de 6% nos salários

Descontando a infl ação acumulada nos últimos 12 meses, aumento representa ganho real 
de 2,11%; proposta deve ser enviada nesta semana à Câmara

Elton Laud

O prefeito Anderson Pra-
do de Lima (PSB) deve 
enviar ainda nesta se-

mana à Câmara Municipal 
o projeto de lei que autoriza 
reajuste ao salário dos servi-
dores públicos. A informa-
ção foi obtida na tarde dessa 
terça-feira (12) pela reporta-
gem do Jornal O ECO e con-
firmada pelo próprio chefe 
do Executivo, que propõe 
aumento de 6% nos rendi-
mentos do funcionalismo.

A proposta representa 
ganho real de 2,11%, consi-
derando a inflação de 3,89% 
acumulada nos últimos 12 
meses - de março de 2018 a fe-
vereiro de 2019. A referência 
para o cálculo é o IPCA (Índi-
ce de Preços ao Consumidor 
Amplo), que teve o resultado 
do mês passado (0,43%) di-
vulgado na manhã de ontem 
pelo IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística).

“O reajuste vinha sendo 
estudado a partir da capaci-
dade orçamentária do muni-
cípio, mas ainda estávamos 
aguardando a divulgação do 
IPCA de fevereiro, já que o 
cálculo é feito sobre a infla-
ção acumulada nos 12 meses 
anteriores à data-base, que é 
março”, explica Júlio Anto-
nio Gonçalves, secretário de 
Planejamento e Urbanismo, 
que acumula interinamente o 
cargo de secretário de Finan-
ças, já que o titular da pasta, 
Adriano Carlos Paccola, está 
em férias.

DINHEIRO NO BOLSO - Reajuste de 6% representa ganho real de 2,11% para os servidores

Ainda segundo Gonçalves, 
com o reajuste, a folha de pa-
gamento do funcionalismo, 
que atualmente é de R$ 6,8 
milhões, deve ter impacto de 
cerca de R$ 410 mil mensais. 
Considerando os servidores 
alocados nas autarquias, a Pre-
feitura Municipal emprega 2,2 
mil trabalhadores. O projeto 
deve entrar na pauta da Câ-
mara Municipal na sessão da 
próxima segunda-feira (18). Se 
for aprovado pelos vereadores, 
o aumento passa a valer já a 
partir deste mês.

À reportagem, o prefeito 
Prado de Lima destaca que 
o reajuste acima da inflação 
mantém o compromisso as-
sumido por ele durante à 
campanha eleitoral. “Estamos 
trabalhando pela valorização 
do servidor desde quando as-
sumimos a Prefeitura. Vamos 
atingir um reajuste de 17,50% 
em três anos de governo (7% 

em 2017, 4,5% em 2018 e 6% 
em 2019), para uma inflação 
de 11,49% no mesmo período 
(4,76% em 2017, 2,84% em 
2018 e 3,89% em 2019). Assu-
mimos o compromisso de re-
por a defasagem inflacionária 
de 8,05% deixada pela gestão 
anterior e agora vamos atingir 
6,01%. Só faltarão 2,04% para 
2020 e é o que faremos, porque 
é o justo a fazer”, pontua.

Prado de Lima também reve-
la que, além do reajuste salarial 
de 6%, a Prefeitura deve conce-
der aumento de R$ 10 no vale 
alimentação dos servidores. Im-
plantado em 2017, no primeiro 
ano de sua gestão, o vale come-
çou com valor de R$ 170, subiu 
para R$ 180 no ano passado e 
agora vai chegar a R$ 190. “O 
vale alimentação substituiu uma 
cesta básica de R$ 100 que era en-
tregue até 2016. Com o valor de 
R$ 190 chegamos a um aumento 
de 90% em três anos”, reforça.

PRÊMIO POR MÉRITO
A Prefeitura Municipal 

também já definiu a data para 
o primeiro pagamento do prê-
mio por mérito por assiduida-
de no trabalho, reimplantado 
da Administração neste ano 
após decreto do Executivo. 
Segundo o prefeito, a partir 
do mês de maio, todos os ser-
vidores que tiverem avaliação 
positiva receberão um bônus 
em dinheiro em seus salários.

O prêmio, que será pago 
trimestralmente, é de R$ 100, 
podendo chegar a R$ 500 ao 
final do ano, já que os servi-
dores que cumprirem com o 
objetivo nos quatro trimestres 
receberão um bônus extra de 
R$ 100. “O servidor público 
é o instrumento de trabalho 
mais importante de uma cida-
de, por isso, é justo e neces-
sário que sejam respeitados e 
valorizados pela Administra-
ção”, relata Prado de Lima.

Recursos para pedidos indeferidos 
devem ser apresentados a partir de hoje

Secretaria de Assistência Social recebe documentos até a próxima terça-feira (19)

Da Redação

A Secretaria de Assistência 
Social divulgou nessa 
terça-feira, (12) o resul-

tado da análise dos processos 
para concessão do auxílio-trans-
porte aos estudantes. O resulta-
do já pode ser consultado no 
site da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista (www.lencois-
paulista.sp.gov.br).

Os estudantes devem aces-
sar o mesmo link utilizado para 
as inscrições para a verificação 
do processo. Além do resulta-
do, o estudante também tem 
acesso ao motivo pelo qual 
houve o indeferimento, que vai 
desde a falta de documentos até 
o não enquadramento no perfil 
socioeconômico para obtenção 
do benefício.

A Secretaria de Tecnologia da 
Informação enviou na tarde de 
ontem por meio de SMS e e-mail, 
comunicado a cada um dos alu-
nos inscritos informando sobre a 

RECURSO - Os recursos serão recebidos a partir desta 
quarta-feira (13) até a próxima terça-feira (19)

divulgação dos resultados.
Os estudantes que tiveram o 

pedido indeferido podem proto-
colar o recurso junto à Secreta-
ria de Assistência Social. Para 
isso o estudante tem que gerar 
o documento para interpor o re-
curso no próprio site onde fez a 
inscrição, juntar a documenta-
ção necessária que comprove o 

motivo pelo qual está recorren-
do. Feito isso, a documentação 
dever ser protocolada na Secre-
taria de Assistência Social, loca-
lizada na Rua Ignácio Anselmo, 
329, no Centro.

Os recursos serão recebidos 
a partir desta quarta-feira (13) 
até a próxima terça-feira (19). O 
horário será das 8h30 às 16h30, 

lembrando que no sábado (16) 
haverá plantão das 9h às 12h. 
Não haverá prorrogação do pra-
zo para os recursos.

A Secretaria de Assistência 
Social informa que além da-
queles que tiveram os pedidos 
indeferidos, também podem 
protocolar recursos aqueles que 
não concordarem com os per-
centuais definidos pela Comis-
são de Avaliação.

 “Neste ano, foram entre-
gues documentações referentes 
a 389 pedidos de auxílio-trans-
porte. Destes, apenas 93 foram 
deferidos, os demais, 296, ti-
veram indeferimentos em sua 
maioria por falta de documen-
tação. Portanto, é importante 
que os alunos vejam no site o 
motivo do indeferimento, pre-
encham o formulário do recur-
so e tragam a documentação fal-
tante o mais breve possível para 
que possamos agilizar o proces-
so”, frisa Ney Góes, secretário 
de Assistência Social.

FOTO: O ECO/ARQUIVO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Polícia

TRÁFICO ARMA DE FOGO

DENÚNCIA

MAIS DROGA

CRIME

DETENÇÕES
Polícia Militar de Lençóis Paulista prendeu dois indivíduos contra 
os quais existiam mandados de prisão. No domingo (10), P.F.O., de 
26 anos, foi detido pelo não pagamento de pensão alimentícia no 
Núcleo Habitacional Luiz Zillo. Já na terça-feira (12), G.A.L., de 24 
anos, foi preso pelo crime de tráfi co de drogas na Vila Contente. 

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de Março de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 98,25.

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de Março de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 98,25.

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 existem vagas em caráter efetivo para 
o cargo de Professor de Educação Infantil II:

RESOLVE:

CONVOCAR os candidatos aprovados no cargo de Professor de Educação 
Infantil II (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 Educação Infantil II - 2 vagas - Edital de Concurso nº. 
03/18
Data: 14/03/2019 – Horário: 09h30
Convocados: 10º ao 11º classifi cados

10º – Eliete Fernanda Machado Bertolini;
11º – Silvia Maiara Pereira.

Lençóis Paulista, 12 de março de 2019.

SILVIO PACCOLA JUNIOR
Presidente

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 5220 de 8.03.2019………Autoriza aditar o Termo de Fomento n.º 
013/2019 celebrado com a Casa de Apoio Projeto Esperança – CAPE.
Decreto Executivo 146 de 9.03.2019……...Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 142.000,00.
Decreto Executivo 147 de 8.03.2019……….Dispõe sobre a modifi cação do 
código de aplicação e código da fonte de recursos do orçamento vigente.
Decreto Executivo 148 de 8.03.2019…….….Dispõe sobre a convocação da 
II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Lençóis Paulista 
– 2019.
Decreto Executivo 150 de 12.03.2019……….Exonera Giovana Paccola da 
função gratifi cada de Coordenador de Desenvolvimento de Arrecadação.
Portaria 263 de 11.03.2019………....Declara vago o cargo de Professor de 
Educação Infantil II em razão da aposentadoria de Maria José Aparecida 
Franco da Silveira Campanholi.
Portaria 264 de 11.03.2019………....Declara vago o cargo de Agente de 
Serviços Gerais em razão da aposentadoria de Cecília dos Santos Gonçalves.
Portaria 265 de 11.03.2019………....Declara vago o cargo de Professor de 
Educação Infantil II em razão da aposentadoria de Iracema Luqueis Ferreira.
Portaria 266 de 11.03.2019……….…Exonera Danithyeli Mayara Mucci do 
cargo de Monitor de Creche – pedido.
Portaria 267 de 11.03.2019………....Exonera Elen Samile da Silva da função 
temporária de Professor de Ensino Fundamental I – pedido.

Lençóis Paulista, 12 de março de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Homem é preso em 
fl agrante no Júlio Ferrari
Foram apreendidos três tijolos de maconha, 
R$ 356 em espécie e uma balança de precisão

Flávia Placideli

Na noite do último domin-
go (10), a equipe da Força 
Tática da Polícia Militar 

de Lençóis Paulista prendeu um 
jovem de 20 anos, acusado de trá-
fico de drogas. Em sua residência 
foram encontrados três tijolos de 
maconha, uma balança de pre-
cisão e mais uma quantia em di-
nheiro. A ocorrência foi registrada 
no Conjunto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari.

Por volta das 21h30, em pa-
trulhamento de rotina pela Rua 
Joaquim Ramos de Oliveira, a 
equipe da Força Tática composta 
pelo Sargento Lucas e pelos solda-
dos Davi e Gabriel, flagrou um 
indivíduo em atitude suspeita. Se-
gundo o Boletim de Ocorrência, 
ao notar a presença da viatura, o 
indivíduo tentou fugir do local, 
sendo acompanhado pela viatura. 
Na fuga, o mesmo se desfez de 
uma sacola plástica contendo dois 
tijolos de maconha. 

A equipe realizou a aborda-
APREENSÃO - Polícia Militar apreendeu três tijolos de 
maconha e R$ 356 em notas diversas

gem em J.A.P., de 20 anos, que 
já estava próximo de sua residên-
cia. Em revista pessoal, nada de 
ilícito foi encontrado, porém, 
a equipe realizou uma vistoria 
pelo interior de sua residência, 
onde foram localizados mais um 
tijolo de maconha, uma balança 
de precisão, diversas embalagens 
para armazenamento da droga e 
mais R$ 356 em notas diversas. 
Toda a droga pesou pouco mais 
de meio quilo. 

Diante dos fatos, o homem foi 
conduzido à Delegacia de Polícia, 
onde a autoridade de plantão, 
após tomar conhecimento dos fa-
tos, ratificou a prisão em flagrante 
de J.A.P., que ficou preso, à dispo-
sição da Justiça. 

Adolescente é detido com drogas no Jardim Grajaú
Menor foi 
surpreendido 
enquanto deixava 
sua residência

Flávia Placideli

Na tarde do último domin-
go (10), um adolescente 
foi detido pela Polícia 

Militar após ser flagrado fazen-
do comércio ilegal de entor-
pecente. Em sua posse foram 

encontrados dez invólucros de 
maconha e mais R$ 71 em es-
pécie. O menor de idade confes-
sou o crime, mas foi liberado ao 
final da ocorrência.

Por volta das 15h, uma equi-
pe de Força Tática da Polícia Mi-
litar, comandada pelo sargento 
Lucas, recebeu a informação de 
que um indivíduo estaria fazen-
do tráfico de entorpecentes pela 
Rua Benedito Bernardes Casta-
nheira, no Jardim Grajaú. Com 
a informação, a equipe se deslo-
cou até o local dos fatos, onde 

surpreendeu o menor de idade, 
de 17 anos, saindo do quintal de 
sua residência.

A equipe realizou a abor-
dagem e, em revista pessoal, o 
adolescente foi flagrado com um 
invólucro de maconha e mais R$ 
71 em espécie. Em vistoria pela 
residência foram localizados 
mais nove invólucros da mes-
ma droga escondidos dentro do 
relógio de energia. Indagado a 
respeito, o indivíduo confessou 
ser dono da droga e revelou que 
realizava a venda da porção pelo 

valor de R$ 5 cada.
O menor de idade foi enca-

minhado à Delegacia de Polícia, 
onde o delegado de plantão após 
tomar conhecimento dos fatos, 
elaborou um Boletim de Ocor-
rência por tráfico de drogas e 
apreendeu o entorpecente. Ao 
final da ocorrência, o adolescen-
te foi liberado para sua genitora.

AÇÃO - 10 invólucros de 
maconha e mais R$ 71 foram 

apreendidos com adolescente

Polícia 
Militar 
apreende 
espingarda na 
Vila Cruzeiro

Arma de fogo foi 
encontrada dentro 
de uma bolsa em um 
terreno público

Flávia Placideli

Na manhã dessa terça-
-feira (12), uma equipe 
da Polícia Militar de 

Lençóis Paulista apreendeu 
uma espingarda em um terre-
no público localizado na Rua 
Rio de Janeiro, na Vila Cruzei-
ro. A arma foi encontrada por 
um funcionário da Prefeitura 
Municipal, que fazia a limpeza 
e manutenção do local.

Por volta das 8h30, quando 
realizava um patrulhamento 
preventivo pela Vila Cruzeiro, 
uma equipe da Polícia Militar 
recebeu a informação de um 
funcionário da Prefeitura que 
fazia a limpeza e manutenção 
de um terreno público na Rua 
Rio de Janeiro, no cruzamen-
to com a Rua Santa Catarina. 
O mesmo informou que havia 
encontrado a mochila abando-
nada e que ao abrir o objeto 
localizou uma arma de fogo.

A equipe realizou uma vis-
toria no local, onde foi encon-
trada atrás de um arbusto uma 
bolsa contendo em seu interior 
uma espingarda calibre 32, 
pintada de cinza, sem o acaba-
mento em madeira e sem nu-
meração. Dentro da bolsa tam-
bém estavam quatro munições 
intactas do mesmo calibre. 

O homem que localizou a 
arma foi encaminhado à De-
legacia de Polícia como teste-
munha para relatar o ocorrido 
para elaboração do Boletim 
de Ocorrência. A bolsa, assim 
como a espingarda e as mu-
nições foram apreendidas. 
Nenhum suspeito havia sido 
identificado até o fechamento 
desta matéria.

Macatubense é preso com cocaína em Lençóis
Adolescente de 16 
anos já era conhecido 
dos meios policiais

Flávia Placideli

Na noite do último sábado (9), 
um adolescente de 16 anos 
foi preso após ser pego com 

31 eppendorfs de cocaína. Segundo 
a Polícia Militar, o menor de idade, 

morador da vizinha cidade de Ma-
catuba, já era conhecido dos meios 
pela prática do comércio ilegal de 
entorpecente em Lençóis Paulista.

Por volta das 23h, a equipe da 
Polícia Militar, composta pelo sar-
gento Lucas e pelos soldados Davi e 
Gabriel, durante um patrulhamen-
to de rotina pela Avenida das An-
dorinhas, no Jardim Nova Lençóis, 
avistou um indivíduo em atitude 
suspeita. Segundo o registro poli-
cial, ao notar a presença da viatura, 

o mesmo mudou de comportamen-
to, motivando a abordagem.

No Boletim de Ocorrência 
consta que, ao se aproximar, a 
equipe flagrou o indivíduo jogan-
do um saco plástico contendo 31 
eppendorfs de cocaína, antes de 
fugir a pé em direção à Rodovia 
Marechal Rondon, entrando em 
meio a um matagal.

Acompanhado pela polícia, o 
indivíduo tentou novamente atra-
vessar a pista em direção ao Posto 

de Combustível 295, quando foi 
detido pela equipe. O menor de 
idade, de 16 anos, morador de 
Macatuba, foi reconhecido pelos 
policiais pela prática de tráfico de 
drogas no município, e por isso, 
recebeu voz de prisão.

Apresentado ao plantão poli-
cial, a autoridade ratificou a prisão 
em flagrante, elaborando o auto 
de apreensão do adolescente, que 
ficou recolhido aos cárceres, à dis-
posição da Justiça.

FLAGRANTE - Menor foi preso 
com 31 eppendorfs de cocaína

Homem armado rouba farmácia no Centro

Indivíduo levou R$ 
100 em espécie de 
um dos caixas

Flávia Placideli

Na noite do último do-
mingo (10), um estabe-
lecimento comercial lo-

calizado no Centro de Lençóis 
Paulista foi alvo da ação de um 
bandido. Segundo uma funcio-
nária, um indivíduo entrou no 
local e, após sacar uma arma de 
fogo, anunciou o assalto, dei-
xado o local depois de subtrair 
uma quantia em dinheiro dos 
caixas. Até o fechamento desta 
matéria, ninguém havia sido 
preso pelo crime.

De acordo com informações 
contidas no Boletim de Ocor-
rência registrado na 5ª Cia de 
Polícia Militar, o crime ocorreu 
por volta das 20h30, quando um 
homem de cor branca, vestindo 
roupa escura e com um capuz, 
entrou em uma farmácia locali-
zada na Rua Geraldo Pereira de 
Barros, no Centro, e após sacar 
uma arma de fogo, anunciou o 
assalto, pedindo todo o dinheiro 
do caixa. 

O ladrão subtraiu a quantia 
de R$ 100 em espécie que havia 
no caixa e fugiu antes da chegada 
da viatura policial, seguindo no 
sentido da Avenida Vinte e Cinco 
de Janeiro. O local possui câme-
ras de segurança e as filmagens 
seriam disponibilizadas à Polícia 
Civil para investigação do assalto.

FOTOS: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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Saúde

ACOMPANHAMENTO

CÁLCULOS RENAIS

SUSPENSO
O Ministério da Saúde solicitou aos 14 municípios que participam do projeto 
piloto de distribuição do autoteste de HIV no SUS (Sistema Único de Saúde) 
que suspendam temporariamente a distribuição de todos os kits. A orientação 
se deve à falha identifi cada pela Anvisa (agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) que implica na impossibilidade de interpretação do resultado.

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

ANUNCIE
3269-3311

Saúde faz levantamento inédito sobre 
gravidez em estudantes adolescentes

Gestores educacionais têm até 15 de abril para informar casos de gravidez 
identifi cados no ano letivo de 2018

Da Redação

O Ministério da Saúde con-
tará com mais uma fer-
ramenta para direcionar 

e acompanhar ações de saúde 
para o cuidado e a prevenção 
da gravidez em adolescentes. 
A pasta realiza até o dia 15 de 
abril um questionário sobre a 
quantidade de casos de gravi-
dez nas jovens, com idades en-
tre 10 e 19 anos, que estudam 
em escolas públicas e privadas 
de todo o país. O levantamento 
está disponível juntamente com 
o EducaCenso 2019, realizado 
pelo Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP).

“Nosso objetivo é identifi-
car esses casos, para que ambos 
os sistemas, saúde e educação, 
possam realizar ações de pre-
venção da gravidez na adoles-
cência e qualificar o cuidado 
a essas gestantes, tanto no que 
se refere à oferta da educação 
durante toda a gestação e pós-
-parto, quanto no que tange às 
equipes de saúde, para que eles 
possam atender com pré-natal, 
possam orientá-las e apoiá-las 
em todas as etapas”, destaca a 
coordenadora do programa Saú-
de na Escola do Ministério da 

DADOS - Taxa de gravidez na adolescência no Brasil (58,7/1000) 
está acima da média das Américas (48,6/1000)

Saúde, Michele Lessa.
O questionário pode ser 

respondido por gestores es-
colares, como diretores, vice-
-diretores, coordenadores ou 
pessoas designadas para tal fim. 
As perguntas giram em torno 
do número de gestantes que 
engravidaram em 2018, das que 
já estavam com o diagnóstico 
gestacional e se houve interrup-
ção da gravidez durante todo 
o ano passado. Com isso, será 
possível identificar quais esco-
las possuem maior prevalência 
e onde demanda maior atua-
ção dos Ministérios da Saúde e 
Educação. Além disso, a expec-
tativa é de que essa ação possa 

reduzir as vulnerabilidades que 
comprometem o pleno desen-
volvimento de crianças e ado-
lescentes na trajetória escolar.

A proposta do levantamento 
ocorre no âmbito do Programa 
Saúde na Escola (PSE), que já 
possui ações que visam contri-
buir para a formação integral 
dos estudantes por meio de me-
didas de promoção, prevenção 
e atenção à saúde. Atualmente, 
o programa atende um univer-
so de 20 milhões de estudantes 
de 85.706 escolas com apoio de 
mais de 36 mil equipes da Aten-
ção Básica do Sistema Único de 
Saúde (SUS). O investimento 
anual do Governo Federal no 

último ciclo do PSE foi de R$ 
89 milhões.

GRAVIDEZ NA 
ADOLESCÊNCIA

No Brasil, embora dados 
apontem tendência de queda, 
a taxa de gravidez na adoles-
cência (58,7/1000) está aci-
ma da média das Américas 
(48,6/1000). Dados do Sistema 
de Informação sobre Nascidos 
Vivos (Sinasc) apontam que, en-
tre os anos de 2000 a 2016, o 
número de casos de gravidez na 
adolescência (10 a 19 anos) teve 
queda de 33% no Brasil, saindo 
de 750.537 nascimentos e indo 
para 501.385 nascimentos. Em 
2017 e 2018, dados prelimina-
res do Sinasc, informaram que 
nasceram, 480.211 crianças fi-
lhas de mães entre 10 e 19 anos 
em 2017 e 394.717 em 2018.  

Para o Ministério da Saú-
de, a queda no número de 
adolescentes grávidas está 
relacionada a vários fatores, 
como a expansão do programa 
Saúde da Família, que aproxi-
ma os adolescentes dos profis-
sionais de saúde, mais acesso 
a métodos contraceptivos e 
ao programa Saúde na Esco-
la que oferece informação de 
educação em saúde.

Casos de pedras nos rins ocorrem mais no verão
Pouca ingestão de líquido e sal em excesso aumentam a incidência em até 20%

Da Redação

No verão, as pessoas trans-
piram mais e nem sempre 
ingerem líquido suficiente 

para hidratar o corpo. Esse fator, 
somado ao consumo de alimentos 
industrializados, ricos em sódio, 
facilita o aparecimento dos cálculos 
renais, popularmente conhecidos 
como pedras nos rins. Segundo a 
Sociedade Brasileira de Nefrologia 
(SBN), a incidência aumenta dras-
ticamente na estação mais quente 
do ano, quando cerca de 20% das 
pessoas são afetadas.

De acordo com Luciana Car-
don, médica Nefrologista, fatores 
hereditários e estilo de vida podem 
ser grandes causadores da doença, 
que afeta em torno de 15% da po-
pulação brasileira. “No verão, ocor-
re um aumento da transpiração e 
a ingestão de água nem sempre é 
elevada. A urina fica mais concen-
trada, favorecendo a formação dos 
cálculos”, afirma.

A especialista explica que 
nem todas as pedras são retiradas 
de forma cirúrgica e que os cál-

PREVENÇÃO - Para se prevenir contra as pedras nos rins, o 
primeiro passo é beber muito líquido, de preferência água

culos podem ser assintomáticos 
durante anos. “Em torno de 85% 
dos casos, as pedras são pequenas, 
com até quatro milímetros, e são 
expelidas naturalmente pela uri-
na, mas as a chance de as pedras 
voltarem é grande e quem já teve 
pode até ter mais de uma vez”, re-
lata a especialista.

Os principais sintomas dos 
cálculos renais são fortes dores, 
náuseas, vômitos, febre, presença 
de sangue na urina e sensação de 
bexiga cheia com maior frequência 

para urinar. Para se prevenir, o pri-
meiro passo é beber muito líquido 
(o ideal é até dois litros por dia), de 
preferência água. Também é im-
portante controlar o sal com uma 
dieta equilibrada; não consumir 
alimentos ricos em sócios, como, 
por exemplo, caldos e temperos 
prontos, refrigerantes, macarrão 
instantâneo, sucos artificiais, entre 
outros; e não abusar de proteínas, 
principalmente as carnes verme-
lhas, que aumentam a quantidade 
de ácido úrico e favorecem o sur-

gimento das pedras nos rins. Tam-
bém é preciso ter cuidado com a 
ingestão de cálcio, principalmente 
para quem já tem histórico familiar.

DOENÇA SILENCIOSA
Os rins controlam a quantida-

de de água e sal, eliminam toxinas, 
ajudam a controlar a hipertensão 
arterial, produzem hormônios que 
impedem a anemia e a descalcifica-
ção óssea e eliminam medicamen-
tos e outras substâncias ingeridas.

As doenças renais são silen-
ciosas e quando aparecem alguns 
sintomas pode ser muito tarde. 
Existem algumas doenças que po-
dem ter o cálculo renal como o pri-
meiro sintoma e evoluir para algo 
mais sério.

“Quem tem cálculos de repe-
tição, pode desenvolver doença 
renal crônica e até necessitar de 
diálise se não realizar o acompa-
nhamento corretamente. Qual-
quer sinal é um alerta. É necessá-
rio que o paciente sempre procure 
um médico Nefrologista ou Urolo-
gista de sua confiança”, completa 
Luciana Cardon.
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Sociedade

Cintia, Fabricio, Luan, Adriele, Patricia 
e Edson, no Carnaval do CEM 

Natalie, André e Cintia, no Carnaval do CEM

Marcos e Ana Paula, no Carnaval do CEM 

Shalize e Richard, no Carnaval do CEM

Isabela e Marcos, no Carnaval do CEM 

Priscila e Fernando, no Carnaval do CEM

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

Centenas de pessoas curtiram o Carnaval no Clube Esportivo Marimbondo, 
em Lençóis Paulista. Confi ra alguns cliques da Cíntia Fotografi as!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

NOVO CICLO - Ana Paula Vidal Placa es-
treia idade nova nesta quarta-feira (13) e 
comemora a data ao lado dos amigos e da 
família. Muitos anos de vida!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FESTA - Júlia Ellen completa dois ani-
nhos amanhã (14) e recebe o carinho dos 
pais, Rodolfo e Joice, dos avós, Olindo e 
Maria, e do tio André. Saúde e paz!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

APAGANDO AS VELINHAS - Fabiana Sou-
za faz aniversário nesta quarta-feira (13) e 
festeja o dia especial com a família e os ami-
gos, que desejam tudo de bom!

FICANDO MAIS 
VELHO - Willian Blanco 
completou mais um ano 
de vida nessa terça-
-feira (12) e recebeu 
os cumprimentos dos 
familiares e amigos. 
Parabéns!

DATA ESPECIAL 0 
A empresária Marta 
Rocha aniversaria 
nesta quinta-feira (14) 
e recebe as felicitações 
dos amigos e fami-
liares. Felicidades e 
realizações!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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