
A classifi cação para as oitavas de 
fi nal da 13ª Copa Lençóis de Futebol 
Amador está quase toda defi nida. Após 
os cinco jogos realizados na manhã do 
último domingo (17), apenas o Grupo 7 
segue com a briga aberta. O destaque da 
rodada foi o São Cristovão, que garantiu 
o primeiro lugar do Grupo 4 com uma 
goleada de 12 a 0 sobre o Piauí FC. O 
jogo foi disputado no Estádio Municipal 
João Roberto Vagula (Vagulão). Os gols 
do São Cristovão foram marcados por 
Gabriel Américo (4), Wesley de Sou-
za (4), Danilo Barne, Guilherme Braz, 
Geovane Caetano e César Martins. Com 
o resultado, a equipe foi a seis pontos, 
deixando o Chape FC na segunda colo-
cação, com três pontos.
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TEMPO
Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva 
a qualquer hora.

QUINTA-FEIRA, 21/03
Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

QUARTA-FEIRA, 20/03
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INSCRIÇÕES - Interessados têm até esta quinta-feira (21) para compareceram ao Espaço Cultural Cidade do Livro; curso acontece no início de abril no Teatro Municipal

DIA DA ÁGUA

2 bilhões não têm 
acesso à água 
potável no mundo

Mais de 2 bilhões de pessoas 
carecem de serviços de saneamen-
to básico no mundo. A informação 
consta no relatório da Organização 
das Nações Unidas (ONU) sobre o 
desenvolvimento mundial da água, 
lançado nessa terça-feira (19) durante 
a 40ª Sessão do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU, em Genebra, na 
Suíça. Na sexta-feira (22) comemora-
-se o Dia Mundial da Água.

SAÚDE

Epilepsia afeta 
uma em cada 100 
pessoas, diz OMS

No dia 26 de março será comemo-
rado o Dia Mundial de Conscientização 
da Epilepsia, doença que, segundo a 
OMS (Organização Mundial da Saúde) 
afeta 50 milhões de pessoas no mundo, 
o que representa uma em cada 100 pes-
soas. Estima-se que em 50% dos casos a 
causa é desconhecida e, apesar de 70% 
dos casos serem facilmente controlados, 
ainda existe muito preconceito e falta de 
informação sobre o assunto. A2

A3

A3

A8

COPA LENÇÓIS

CAPACITAÇÃO

Goleadas marcam 
última rodada da 
primeira fase

Primeiro dia 
registra mais de 
400 inscrições

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista iniciou nessa 
terça-feira (19) as inscrições para 
o curso de capacitação para aju-
dante geral de construção civil, 
que visa qualificar mão de obra 
local para a ampliação da Bra-
cell/Lwarcel. Serão oferecidas 
1.800 vagas e os certificados ob-
tidos no treinamento serão con-
siderados diferencial no processo 
seletivo. Apenas no primeiro dia 
de inscrições 429 pessoas foram 
atendidas na estrutura montada 
no Espaço Cultural Cidade do 
Livro. As inscrições terminam 
nesta quinta-feira (21). A7

Homem é morto a tiros em Areiópolis
Vítima, de 34 anos, foi atingida por quatro disparos enquanto voltava para a casa; polícia suspeita de envolvimento com o tráfi co de drogas A5

O Campeonato Regional de Futebol Amador de Borebi tem um novo campeão. 
Em confronto disputado na tarde do último domingo (17), no Estádio Municipal 
Antonio Carlos Vaca, o Grêmio Cecap superou a representação do Caiuby FC (Boa 
Esperança do Sul) e garantiu o título da competição. Após empate sem gols, o 
time lençoense garantiu a vitória nos pênaltis, pelo placar de 5 a 4.

Com méritoCom mérito

FOTO: DIVULGAÇÃO

A noite de ontem (19) foi marcada pela ordenação do monsenhor Carlos 
José de Oliveira como bispo. Centenas de fiéis acompanharam a cerimônia 
realizada no Santuário Nossa Senhora da Piedade. A solenidade contou 
com a presença de Dom Giovanni D’Aniello, núncio apostólico do Brasil, 
representante direto do Papa Francisco no país. Após mais de 20 anos em 
Lençóis Paulista, Dom Carlos agora segue para o Paraná, onde comandará 
a Diocese de Apucarana. A Posse está marcada para o dia 6 de abril.

Pronto para aPronto para a
NOVA MISSÃONOVA MISSÃO
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SUSTENTABILIDADE

Zilor recebe selo 
Energia Verde A7
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Saúde

NEUROLOGIA

SAÚDE DA MULHER

SAÚDE BRASIL
Entre 2010 e 2016, as taxas de mortalidade por Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Doenças 
Cardíacas Isquêmicas em mulheres com idades entre 30 a 69 anos caíram em 11% e 6,2%, 
respectivamente. A constatação é do estudo Saúde Brasil 2018, realizado pelo Ministério da Saúde. 
No mesmo período, o índice para AVC caiu de 39,5 para 35,2 óbitos por 100 mil habitantes do sexo 
feminino. Já as Doenças Cardíacas apresentaram queda de 55 para 51,6 óbitos por 100 mil.

Epilepsia afeta 50 
milhões de pessoas 
no mundo, diz OMS
Especialista fala 
sobre a doença 
e as formas de 
tratamento 

Da Redação

No dia 26 de março será 
comemorado o Dia 
Mundial de Conscien-

tização da Epilepsia (Purple 
Day), doença que, segundo a 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde) afeta 50 milhões 
de pessoas no mundo, o que 
representa uma em cada 100 
pessoas. Estima-se que em 
50% dos casos a causa é desco-
nhecida e, apesar de 70% dos 
casos serem facilmente contro-
lados, ainda existe muito pre-
conceito e falta de informação 
sobre o assunto.

A epilepsia é uma doença 
neurológica que se origina no 
cérebro, produzindo descargas 
elétricas anormais que ocor-
rem de maneira excessiva e 
causam as crises epilépticas ou 
convulsões. A origem pode ser 

NÚMEROS - Segundo OMS, a cada 100 pessoas, pelo menos uma sofre com epilepsia

congênita, isto é, presente des-
de o nascimento, ou adquirida 
por meio de traumatismos cra-
nianos, infecções, uso excessi-
vo de álcool e drogas, etc.

“As crises epilépticas po-
dem se revelar como eventos 
motores, alterações da consci-
ência, da sensibilidade ou sen-
soriais. A manifestação clínica 
vai depender da área do cére-
bro geradora da atividade neu-
ronal excessiva. Por exemplo, 
crises da área motora do braço 
se manifestam com movimen-
tos repetitivos do membro su-
perior; crises do lobo temporal 
se manifestam com alterações 
da consciência e movimentos 
sutis de boca e mãos; já crises 
da área da visão se apresentam 
com fenômenos visuais e ocu-
lares”, explica a neurologista 
Luciana Rodrigues.

O tratamento não deve 
visar apenas o controle dos 
sintomas, mas também a me-
lhora da qualidade de vida do 
paciente. “Infelizmente, ainda 
existe preconceito social e fa-
miliar quando uma pessoa é 
diagnosticada com epilepsia. 

Na maioria dos casos, o in-
divíduo é capaz de trabalhar 
e levar uma vida normal. A 
doença, quando estigmatiza-
da, pode causar um conflito 
crônico e o indivíduo começa 
a duvidar de suas verdadei-
ras capacidades, sintoma que 
pode passar despercebido no 
ambulatório ou consultório”, 
continua a especialista.

De acordo com a neu-
rologista, houve um avanço 
importante nas últimas duas 
décadas com relação ao trata-
mento medicamentoso e cirúr-
gico. Os novos medicamentos 
apresentam menos efeitos 
colaterais e melhor biodis-
ponibilidade, ou seja, no que 
diz respeito à interferência da 
droga no organismo do pacien-
te. Isso leva à maior tolerância 
e adesão ao tratamento. 

Na maioria dos casos as cri-
ses epilépticas são facilmente 
tratadas com medicações orais. 
Caso não tenha resposta, exis-
tem diversas abordagens cirúr-
gicas que estão reservadas para 
pacientes com crises refratárias 
ao tratamento medicamentoso. 

Neste caso, há critérios rigo-
rosos para sua indicação que 
incluem exames especializados 
como avaliação neurofisiológi-
ca, exames de imagens e avalia-
ção neuropsicológica.

“Um desses exames é a mo-
nitorização por vídeo-eletroen-
cefalograma. Neste exame o 
paciente é internado em uma 
unidade hospitalar e moni-
torizado continuamente para 
detectar e caracterizar o início 
e o tipo de crise. É com essa 
investigação minuciosa que a 
equipe multidisciplinar, for-
mada pelo neurologista, neu-
rofisiologista, neurocirurgião, 
psicólogo, radiologista e assis-
tente social, decidirá a conduta 
cirúrgica”, conclui a médica.

Ginecologista orienta sobre a 
prevenção do câncer do colo do útero
Campanha reforça a necessidade do exame de diagnóstico em mulheres entre 25 e 64 anos

Da Redação

O mês da mulher é mar-
cado também pelo Dia 
Mundial da Prevenção do 

Câncer do Colo do Útero (26 de 
março). A campanha “Março 
lilás” reforça a necessidade do 
exame de diagnóstico periódico 
por mulheres sexualmente ati-
vas. De acordo com a ginecolo-
gista Juliana Pierobon, este tipo 
de tumor maligno é o terceiro 
de maior incidência na popula-
ção feminina brasileira.

“O maior fator de risco para 
o surgimento do câncer de colo 
do útero é a infecção pelo vírus 
HPV (papilomavirus humano), 
que provoca uma lesão no colo 
do útero. Se essa lesão não for 
diagnosticada e tratada adequa-
damente, pode levar ao desen-
volvimento do câncer. O vírus 
é transmitido durante a relação 
sexual. Por isso, é importante 
fazer o exame ginecológico de 
Papanicolau anualmente. É a 
mais importante forma de pre-
venção”, alerta a ginecologista.

Além do HPV, outros fato-
res também contribuem para 
o desenvolvimento do cân-
cer de colo do útero, como a 
quantidade de filhos, o uso 
de contraceptivos orais por 
muito tempo e até mesmo o 
tabagismo. “Vale ressaltar que, 
se diagnosticado em seus está-
gios iniciais e tratado oportu-
namente, o câncer de colo do 
útero tem grande possibilidade 

PAPILOMAVIRUS HUMANO - Maior fator de risco para o surgimento do 
câncer de colo do útero é a infecção pelo vírus HPV

de cura. No mundo, a sobre-
vida em cinco anos está entre 
50% e 70%”, comenta.

De acordo com a médica o 
exame Papanicolaou é recomen-
dado para mulheres com idade 
entre 25 e 64 anos, mesmo para 
aquelas que não apresentam 
sintomas. A indicação, porém, 
se estende para toda mulher 
que já tenha iniciado sua vida 
sexual, mesmo que mais cedo 
do que a faixa etária indicada.

“Outra forma muito eficaz 

de prevenção é a vacina contra 
o vírus HPV para quem ainda 
não teve relações sexuais. Ela 
já está disponível no calen-
dário vacinal da rede públi-
ca para meninas entre 9 e 14 
anos e para meninos de 11 a 
13 anos. Além disso, meninas 
e jovens que têm o vírus HIV 
(Aids), com idades entre 9 e 26 
anos, também podem tomar a 
vacina gratuitamente. Ela pro-
tege contra 70% dos principais 
tipos de HPV relacionados 

com o câncer de colo uterino”, 
ressalta a especialista.

Para finalizar, a ginecolo-
gista também aconselha as mu-
lheres a usarem as redes sociais 
para alertar às amigas sobre a 
doença. “Precisamos promover 
uma corrente do bem e alertar 
para a necessidade de preven-
ção contra a doença. Muitas 
mulheres estão morrendo sim-
plesmente por não cuidarem 
de sua saúde como deveriam”, 
pontua a médica.
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Esporte

COPA LENÇÓIS

BOREBI FUTSAL

MACATUBA
SOCIETY

NA DISPUTA
O Brasil é um dos nove países que apresentaram candidatura para sede da Copa do Mundo 
Feminina de 2023. O país disputa com três nações sul-americanas (Argentina, Bolívia, Colômbia), 
duas asiáticas ( Japão e Coreias do Sul e do Norte juntas), duas da Oceania (Austrália e Nova 
Zelândia) e a África do Sul. Nenhum dos concorrentes recebeu o torneio até hoje. É a maior lista de 
interessados desde o começo da competição, em 1991. Neste ano o mundial é na França.
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São Cristovão vence Piauí com goleada de 12 a 0
Grêmio Cecap e Secretaria de Esportes 
encerram primeira fase nesta quinta-feira (21)

Elton Laud

A classificação para as 
oitavas de final da 13ª 
Copa Lençóis de Fute-

bol Amador está quase toda 
definida. Após os cinco jogos 
realizados na manhã do último 
domingo (17), apenas o Grupo 
7 segue com a briga aberta. O 
destaque da rodada foi o São 
Cristovão, que garantiu o pri-
meiro lugar do Grupo 4 com 
uma goleada de 12 a 0 sobre o 
Piauí FC. O jogo foi disputado 
no Estádio Municipal João Ro-
berto Vagula (Vagulão).

Os gols do São Cristovão 
foram marcados por Gabriel 
Américo (4), Wesley de Souza 
(4), Danilo Barne, Guilherme 
Braz, Geovane Caetano e Cé-
sar Martins. Com o resultado, 
a equipe foi a seis pontos, dei-
xando o Chape FC na segunda 

colocação, com três pontos. O 
Piauí FC, com zero, foi elimi-
nado da competição promovida 
pela Secretaria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulista.

Ainda no Vagulão, pelo 
Grupo 3, o Santa Luzia derro-
tou o Grêmio da Vila por 3 a 0, 
com gols de João Vitor da Silva 
(2) e Renan Ribeiro, e terminou 
em primeiro lugar, com seis 
pontos. O Grêmio da Vila, com 
três pontos, ficou com a segun-
da vaga. Unidos da Vila, sem 
pontuar, foi eliminado.

No Estádio Distrital Eugê-
nio Paccola (Cecap) foram defi-
nidas as classificações dos gru-
pos 5 e 6. O Açaí se garantiu na 
liderança do Grupo 5, com seis 
pontos, ao golear o Monte Azul 
por 5 a 1, com gols de Pedro Je-
ronimo (3), Luís Henrique Dias 
e Michael de Oliveira - Adria-
no Doroteio descontou. Monte 

TUDO CERTO - São Cristovão (camisa branca), goleia e garante liderança do Grupo 4

Grêmio Cecap conquista título sobre o Caiuby

Jardim América vence pelo Grupo C

Após empate 
sem gols, equipe 
lençoense venceu o 
jogo nos pênaltis

Equipe goleou o JAAC 
pelo placar de 9 a 2

Elton Laud

O Campeonato Regional de 
Futebol Amador de Bo-
rebi tem um novo cam-

peão. Em confronto disputado 
na tarde do último domingo 
(17), no Estádio Municipal 
Antonio Carlos Vaca, o Grê-
mio Cecap (Lençóis Paulista) 
superou a representação do 
Caiuby FC (Boa Esperança 
do Sul) e garantiu o título da 
competição, que é organizada 
pela Associação de Árbitros de 
São Manuel e Região (AASMR) 
com apoio da Liga Lençoense 
de Futebol Amador (LLFA) e 
da Prefeitura Municipal da ci-
dade vizinha.

Grêmio Cecap e Caiuby FC, 
que chegaram à final com vitó-
rias sobre XX de Janeiro (Ma-
catuba) e Expressinho (Lençóis 
Paulista), entraram em campo 

Elton Laud

Quatro jogos disputados 
no último final de sema-
na, no campo da Praça 

Jácomo Langona, no Jardim 
América, movimentaram a 
quarta rodada da 11ª Copa 
Lençóis de Futebol Society. 
A competição promovida pela 
Secretaria de Esportes e Re-

É CAMPEÃO! - Grêmio Cecap vence nos pênaltis e garante título em Borebi

NO PÁREO - Após perder na 
estreia, Real (uniforme claro) 

vence Atlético Lençóis

com as duas melhores campa-
nhas e fizeram um jogo bastante 
equilibrado. Apesar das oportu-
nidades criadas, as equipes não 
conseguiram furar o bloqueio das 
defesas adversárias e terminaram 
empatando em 0 a 0, levando a 
decisão para os pênaltis. O time 
lençoense foi mais eficiente nas 

cobranças, garantindo o troféu 
com uma vitória de 5 a 4.

Pelo título conquistado, o 
Grêmio Cecap recebeu uma 
premiação de R$ 5 mil em di-
nheiro. Já o Caiuby faturou R$ 
2,5 mil pelo vice-campeonato. 
O time lençoense também 
conquistou duas premiações 

individuais com o artilheiro 
Jeferson Thiago Roda, autor de 
sete gols, e com o goleiro Renan 
Luz, eleito o melhor jogador 
da competição. O Caiuby FC, 
por sua vez, ficou com a defesa 
menos vazada, com apenas seis 
gols sofridos. Todos receberam 
cheques de R$ 300.

creação de Lençóis Paulista 
com apoio da associação de 
moradores do bairro, colocou 

em campo as equipes dos gru-
pos C e D.

Na tarde do sábado (16), 

pelo Grupo C, o Jardim Amé-
rica abriu a rodada goleando a 
equipe do JAAC pelo placar de 
9 a 2. Na outra partida da cha-
ve, o Asa Branca venceu o Açaí 
por WO. Ainda no sábado, 
pelo Grupo D, Mercenários e 
Renegados empataram em 2 a 
2. Na manhã do domingo (17), 
o Real derrotou o Atlético Len-
çóis por 4 a 1.

A competição segue com 
quatro jogos neste final de se-
mana. No sábado (23), às 15h, 
pelo Grupo A, a representação 
de Borebi enfrenta o Atléti-
ca Bonsucesso. Às 16h, pela 
mesma chave, o Galáticos en-
cara o Estrela Várzea. Às 17h, 
pelo Grupo B, o Real Madruga 
mede forças com o Unidos do 
Júlio Ferrari. No domingo (24), 
às 9h, também pelo Grupo B, 
jogam Desacreditados e Ami-
gos da Fisio.

Azul e Alfredo Guedes termina-
ram empatados com um ponto, 
mas a vaga ficou com o time do 
distrito, que levou a melhor no 
saldo de gols (-3 contra -4).

No Grupo 6, o primeiro 
lugar ficou com o Asa Branca, 
que venceu o Nacional por 4 a 
1, com gols de Gilmar Barros 
(2), Armando Carlos da Silva 
e Matheus de Souza - Wesley 
Alves descontou. O Asa Bran-
ca foi a seis pontos, deixando 
o Nacional em segundo, com 
três pontos. O Esperantina, 
zerado na tabela, foi eliminado 
da competição.

No campo do Centro Es-
portivo Zéfiro Orsi (Jardim 
Ubirama), pelo Grupo 8, o 
União Paulista goleou o Atlé-
tiko Kaju por 5 a 1, com gols 
de Paulo Henrique dos Santos 
(2), Pedro de Souza, Fernando 
Santana e Gilberto Rosa - Ales-
sandro Freitas descontou. A 
vitória garantiu a liderança à 
equipe, que somou seis pontos, 
contra três do Atlétiko Kaju e 

zero do Esportivo União.
A definição da classifi-

cação no Grupo 7 ocorre na 
noite desta quinta-feira (21), 
com a disputa do confronto 
entre Grêmio Cecap e Secre-

taria de Esportes e Recreação 
- o jogo ocorreria no domingo 
(17), mas precisou ser adiado. 
A chave já tem o Reduto clas-
sificado com quatro pontos. 
O Grêmio Cecap, com um 

ponto, joga pelo empate, já 
que os adversários ainda não 
pontuaram. O jogo acontece 
a partir das 19h30, no Está-
dio Municipal Antonio Carlos 
Vaca, em Borebi.

Tonicão recebe dois jogos 
nesta quarta-feira (20)

União Ponte Alta garante 
vaga na fi nal do Regional

Confrontos são 
válidos pelo Grupo 8

Elton Laud

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

Lençóis Paulista, recebe na noite 
desta quarta-feira (20) mais duas 
partidas da segunda fase da Copa 
Lençóis de Futsal. Os confrontos 
colocam em quadra as equipes do 
Grupo 8 da Série Prata. Abrindo 
a rodada, às 19h30, jogam Unidos 
do Júlio Ferrari e Unidos da Vila. 
Em seguida, às 20h20, se enfren-
tam Carniça FC e Reduto.

Na última sexta-feira (15), 
pelo Grupo 7 da Série Prata, o 

Zoio FC derrotou o Atlético Len-
çóis por 5 a 2. No outro jogo, o 
Atlétiko Kaju venceu o Valên-
cia por 5 a 3. Na noite dessa 
segunda-feira (18), pelo Grupo 
6 da Série Ouro, o Santa Luzia 
ganhou de 6 a 3 do Santa Catari-
na. Na outra partida da rodada, 
o Grêmio Cecap goleou o Açaí 
pelo placar de 8 a 0.

A competição promovida pela 
Secretaria de Esportes e Recrea-
ção de Lençóis Paulista segue com 
dois jogos nesta sexta-feira (22), 
ambos válidos pelo Grupo 5 da 
Série Ouro. Às 19h30, o União 
B13 mede forças com o Desacre-
ditados. Na sequência, às 20h20 a 
representação da UME duela com 
o Athletic Futsal. A segunda fase 
se encerra na próxima semana.

EM QUADRA - Reduto (camisa listrada) encara o Carniça pela Série Prata

Equipe derrotou União Macatuba por 4 a 1; 
adversário será Santa Luzia ou Asa Branca

Elton Laud

O União Ponte Alta (Barra 
Bonita) é o primeiro fi-
nalista do Campeonato 

Regional de Futebol Amador 
de Macatuba, promovido pela 
Secretaria de Esporte, Turismo 
e Lazer da cidade vizinha. Em 
confronto disputado na manhã 
do último domingo (17), no Está-
dio Municipal Amadeu Artioli, a 
equipe barra-bonitense superou 
o União Macatuba, garantindo 

sua vaga na decisão com uma 
vitória de 4 a 1.

O adversário do União Ponte 
Alta será definido no duelo entre 
os lençoenses Santa Luzia e Asa 
Branca, marcado para o próximo 
domingo (24), às 9h, no Amadeu 
Artioli. O Santa Luzia chegou à 
semifinal ao derrotar o CSK (Ma-
catuba) por 1 a 0. O Asa Branca 
avançou vencendo o Real Atléti-
co (Macatuba) por 5 a 3 nos pê-
naltis, após empate em 3 a 3 no 
tempo regulamentar.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Opinião
PARA PENSAR
 “Se seus sonhos estiverem nas 

nuvens, não se preocupe, pois eles 
estão no lugar certo; agora construa 
os alicerces.”

Dalai Lama.

FRASE
 “É muito importante que quem está desempregado e tem pretensão de tentar 

uma vaga na ampliação da Bracell/Lwarcel faça o treinamento para se enquadrar 
no perfi l que a empresa busca.”

André Paccola Sasso, secretário de Desenvolvimento Econômico, sobre curso de 
capacitação oferecido pela Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.
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O declínio moral da humanidade

É preciso cuidar da água

Todos sabem que a água é um 
recurso natural indispensável 
para a sobrevivência não ape-

nas da raça humana, mas de todos 
os seres vivos. Porém, infelizmente, 
ainda não cuidamos bem de nossa 
maior fonte vida. É óbvio que esta 

constatação é generalista e não 
representa a postura de todos 
ao redor do planeta, que, ironi-

camente, é chamado de ‘Pla-
neta Água’, mas o desperdício 
e o descaso com o meio am-
biente são fatores que podem 
condenar o futuro das próxi-

mas gerações. Para evitar que 
isso aconteça, é preciso que 
haja uma mudança na postu-
ra global, sobretudo naquela 

parcela da população que ain-
da não se deu conta da gravidade 

da situação.
Apesar de o planeta ser compos-

to por dois terços de água, calcula-
-se que apenas 2,5% seja de água 
doce e que menos de 1% esteja 
disponível para o consumo huma-
no. Outro problema é que, além de 
não haver uma distribuição geogra-
fi camente equilibrada, boa parte 
dessas fontes de água (rios, lagos e 

reservatórios subterrâneos) sofrem 
com a poluição causada pelas ativi-
dades humanas.

Esta edição traz um dado alar-
mante, revelado por um relatório 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU) sobre o desenvolvimento 
mundial da água, divulgado ontem 
(19), durante a 40ª Sessão do Conse-
lho de Direitos Humanos da ONU, em 
Genebra, na Suíça. Segundo o docu-
mento, mais de 2 bilhões de pessoas 
ao redor do mundo ainda carecem 
de serviços de saneamento básico e 
não têm acesso à água potável.

Muitas das pessoas que têm 
água em abundância em suas tor-
neiras não sabem o verdadeiro valor 
que ela tem. Pior que isso. Algumas, 
que não sabem o que é a falta desse 
bem tão precioso, vivem alheias aos 
problemas que não lhes acometem. 
Isso precisa mudar. Na sexta-feira 
(22) comemora-se o Dia Mundial 
da Água, mas temos muito pouco o 
que comemorar. Salvo as exceções 
de empresas e pessoas comprome-
tidas com a causa ambiental, pou-
co se investe, nas esferas pública e 
privada, para mudar esta realidade. 
Triste verdade.

Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular da USP, 

consultor político e de comunicação

A decadência moral da Humani-
dade está em curso e se espa-
lha como metástase nos corpos 

das Nações, embrulhada – pasmem 
– no celofane de avanços e progres-
sos. Os valores do espírito – a ética, 
a moral, o respeito aos mais velhos, 
a proteção às crianças, a verdade, a 
disciplina, o zelo, a ordem, a solida-
riedade – são enxotados da paisagem 
dos costumes para ceder lugar a ou-
tros valores, esses cunhados no metal 
que compra coisas materiais. Aqui e 
alhures, a ambição reina. A invasão 
bárbara da modernidade, puxada pela 
locomotiva da globalização, chega ao 
centro e ao fundo da sociedade mun-
dial nivelando comportamentos e ba-
nalizando desejos.

Estamos vivenciando um choque 
gigantesco, global, como prega Sa-
muel P. Huntington, entre a Civiliza-
ção e a barbárie. Ameaças rondam 
as conquistas das Nações nos cam-
pos da religião, arte, fi losofi a, ciência, 
tecnologia, enfi m, em todos os espa-
ços do conhecimento. Floresce um 
relativismo moral e cultural, abrem-
-se as comportas da ilegalidade, ex-
pande-se o comércio de drogas e de 
armas, gerando uma onda global de 
criminalidade.

Estados fracassados, declínio de 
ideologias, amortecimento de par-
tidos, debilitação da família, quebra 
da confi ança e corrosão dos eixos da 
política compõem os traços da pai-
sagem anárquica nos quadrantes da 
Humanidade. A lei do revólver se ins-
tala. Jovens, submetidos aos vícios 
e costumes dos tempos modernos 
– o bullying, a competição acirrada, 
os games de lutas e guerras, o he-
roísmo dos matadores, a solidão no 
meio da multidão – acabam arran-
jando os meios que eternizarão suas 
imagens e sonhos. A comunicação 
tecnológica faz sua parte, unindo o 
aqui e o fi m do mundo. Consolida-
-se uma rede transnacional de feitos 
de horror, como esses praticados por 
“heróis mascarados” que invadem 
escolas, atiram a esmo, deixando um 
rastro de mortes e sangue.

Em breves linhas, este é o cená-
rio que pode explicar, em parte, o 

evento bárbaro ocorrido na Escola 
Estadual professor Raul Brasil, em 
Suzano, Grande São Paulo, em que 
Guilherme Tadeu, de 17 anos, e Luiz 
Henrique, de 25, atacaram alunos e 
funcionários, matando oito pessoas. 
Fechando a cena de horror, Guilher-
me matou o comparsa e se matou. 
Imagens parecidas: em abril de 1999, 
dois estudantes invadiram a esco-
la secundária Columbine, nos EUA, 
matando 13 pessoas e deixando 21 
feridas. Em 2012, atirador mascara-
do matou 12 pessoas e feriu 50 em 
Denver, no Colorado, durante estreia 
do novo fi lme de Batman dentro em 
uma sala de cinema lotada.

O fato é que eventos como esses 
precisam ser analisados sob a pers-
pectiva das grandes transformações 
por que passa o planeta. Restringir a 
questão à dualidade armamento/de-
sarmamento é ter visão curta. Se os 
professores tivessem armas, não ha-
veria tal matança em Suzano, garan-
te um senador paulista. Ora, que ga-
rantia é essa? Poderia ser pior. Urge 
entender a realidade do jovem, com 
seus problemas de saúde mental, 
verifi car meios que poderiam melho-
rar a proteção às escolas, envolver 
famílias e comunidade nos projetos 
educacionais, entre múltiplas ideias.

Huntington sugere pistas que po-
dem ser seguidas, entre as quais o 
compartilhamento dos valores-cha-
ves comuns das religiões – cristianis-
mo ocidental, ortodoxia, hinduísmo, 
budismo, islamismo, confucionismo, 
taoísmo, judaísmo – com o fi to de 
desenvolver uma civilização univer-
sal. Importa, sobretudo, evitar o for-
talecimento do “paradigma do caos”, 
ancorado na quebra mundial da lei e 
da ordem.

Os avanços civilizatórios nos cam-
pos da biotecnologia, da inteligência 
artifi cial, da agricultura e das comu-
nicações serviriam, afi nal, para quê 
ante o descalabro que se multipli-
ca, seja em sistemas consolidados, 
seja em democracias incipientes? Os 
choques trazidos pela contempora-
neidade constituem ameaça à paz 
mundial e têm muito a ver com a 
pobreza de argumentos de políticos 
e governantes, para os quais armar 
a população é a alternativa capaz de 
assegurar paz e bem-estar. Pode ser 
justamente o contrário.
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Um dos focos da grande im-
prensa nessa terça-feira (19) foi a 
primeira visita oficial do presiden-
te Jair Bolsonaro (PSL) aos EUA, 
para um encontro com o presiden-
te Donald Trump. Os dois se reu-
niram pela manhã na Casa Branca, 
sede do governo norte-americano, 
depois almoçaram juntos e con-
cederam uma entrevista coletiva 
à imprensa. Durante o encontro 
diversos assuntos foram tratados, 
desde uma possível intervenção 
na Venezuela até assuntos ligados 
à economia.

MUDANDO DE ASSUNTO
A sessão da última segunda-

-feira (18) da Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista foi marcada pela 
presença do secretário de Admi-
nistração, Raílson Rodrigues, que 
compareceu à Casa de Leis para 
prestar esclarecimentos sobre a 
polêmica envolvendo os aponta-
mentos feitos pelo Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE) acerca do gran-
de volume de uniformes escolares 
fora de uso (cerca de 5 mil peças), 
localizados em fiscalização realiza-
da recentemente.

CONVOCAÇÃO
O assunto, que ganhou reper-

cussão após uma matéria veicu-
lada pela TV Tem, vinha gerando 
bastante debate, sobretudo por 
conta de informações imprecisas 
e equivocadas compartilhadas pe-
las redes sociais. O caso motivou 
a Comissão de Educação, Saúde, 
Assistência Social, Cultura, Lazer e 
Turismo da Casa de Leis a convo-
car a secretária Meiri Montanhero, 
responsável pela pasta, para pres-
tar esclarecimentos aos vereado-
res e população.

DE FÉRIAS
Como a secretária está em fé-

rias, Rodrigues, que reponde inte-
rinamente pela pasta, foi o incum-
bido de elucidar o caso aos nobres 
edis. Explicou sobre o caso com cer-
ta propriedade, visto que já havia 
comandado a Secretaria por alguns 
meses no ano passado e já estava 
por dentro do problema, que, se-
gundo ele, remonta de 2009, que é 
a data da aquisição das peças mais 
antigas armazenadas no depósito 
da Secretaria de Educação.

EXPLICAÇÕES
Segundo a explicação, para que 

não falte uniformes para os alunos, 
é comum que peças excedentes 
sejam adquiridas a cada ano. Como 

nem sempre as peças são utilizadas 
em sua totalidade, parte do mate-
rial comprado acabaria sobrando. O 
acúmulo estaria relacionado a su-
cessivas mudanças nos uniformes 
feitas desde 2009 e também à im-
possibilidade de montagem de kits 
para atender a todos os alunos que 
utilizam determinadas numerações.

BUROCRACIA
Apesar de revelar que o proble-

ma é antigo, o secretário em ne-
nhum momento quis transferir a 
responsabilidade para outros gesto-
res, pelo contrário, até tentou justi-
fi car os motivos que podem ter con-
tribuído para o acúmulo. Também 
disse que buscava-se uma solução 
para o problema desde o início de 
2017, ainda quando a pasta era co-
mandada por Neusa Carone, mas 
que, no entanto, diversas questões 
burocráticas impediram que as pe-
ças tivessem a destinação correta. 

ADVOGADO
Também aproveitou para defen-

der a vereadora Diusa Furlan (REDE), 
que foi bastante criticada nas redes 
sociais após revelar que uma das 
soluções pensadas para as peças já 
utilizadas seria a confecção de tape-
tes. Na tribuna, Rodrigues explicou 
que muitas peças usadas estariam 
deterioradas e que não poderiam 
ter a doação como destino. Por isso, 
a ideia seria utilizá-las como maté-
ria prima para a confecção de itens 
artesanais pelas crianças da rede 
municipal de ensino.

BOA INTENÇÃO 
Tudo seria feito em atividades 

pedagógicas realizadas dentro das 
escolas. Além de contribuir com a 
questão educacional estimulando o 
empreendedorismo e a sustentabi-
lidade, a medida resultaria na arre-
cadação de dinheiro paras as pró-
prias escolas. A ideia seria vender 
os artigos confeccionados em uma 
feira de empreendedorismo que já 
é realizada anualmente pela Secre-
taria de Educação.

SEM INTERROGAÇÕES
A presença do secretário no 

plenário da Casa de Leis foi longa. 
Cada um dos vereadores aprovei-
tou a oportunidade para fazer per-
guntas e esclarecer dúvidas. Ao 
que parece, nenhuma lacuna ficou 
aberta e todos os nobres edis pare-
cem ter ficados satisfeitos com os 
esclarecimentos. Falta agora que o 
problema, de fato, seja solucionado 
e que algo do tipo não acabe vol-
tando a acontecer.

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

HOMICÍDIO

CAPTURADO

FLAGRANTE

BOTUCATU
Após a contaminação por ácido da água que seria utilizada nas sessões de hemodiálise de 100 
pacientes agendados para a manhã do último sábado (16), o Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Botucatu (HCFMB) reforçou a segurança na unidade. A Polícia Civil aguarda o 
resultado da perícia feita no local e analisa imagens do circuito de segurança do hospital, que 
devem ajudar a apurar se o ato foi criminoso e a identifi car eventuais responsáveis.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de Março de 2019. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 219,70.

Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de Março de 2019. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 71,90.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2019

ANDERSON PRADO DE LIMA, Prefeito Municipal de Lençóis 
Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, 
ratifi ca contratação da locação de imóvel localizado nesta cidade de 
Lençóis Paulista, sito à Rua Jalisco, 117, Jardim Bela Vista, nesta 
Cidade de Lençóis Paulista, de propriedade de Hélio Antônio Justo, 
inscrito no CPF sob nº 792.686.928-72, para abrigar o Cartório 
Eleitoral por  12 (doze) meses, cujo custo mensal será de R$ 3.300,00 
(três mil e trezentos reais) mensais, cuja despesa correrá através da 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 006/2019, Processo n.º 066/2019, 
com fundamento no disposto no artigo 24, inciso X da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 19 de março de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO – Concorrência nº 006/2019 - 
Processo nº 070/2019

Objeto: Alienação de imóvel localizado na rua Joaquim Gomes 
Machado, bairro Cidade Jardim do Caju II.  – Encerramento: 17 
de abril de 2019 às 11:00 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, 19 de março de 2019. 
JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e 
Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 046/2019 – Processo nº 068/2019
Objeto: Registro de preços para serviços de alinhamento, 
balanceamento e cambagem de pneus para veículos médios e pesados. 
Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 
01 de abril de 2019 às 09:00 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, 19 de março de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 047/2019 – Processo nº 069/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de diversos tipos de 
materiais de enfermagem (algodão, atadura, compressa). Tipo: Menor 
preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 02 de abril 
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, 19 de março de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2019
ANDERSON PRADO DE LIMA, Prefeito Municipal de Lençóis 
Paulista, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, 
para efeitos de cumprimento do artigo 26 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
ratifi ca a contratação da empresa Agência Central de Shows Eireli, com 
registro no CNPJ/MF sob n.º 32.218.397/0001-89, para apresentação 
musical da banda “Roupa Nova”, no dia 28.04.2019 na 42ª Facilpa, no 
valor de R$ 180.000,00 (cento e oitena mil reais), cuja despesa correrá 
através da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2019, 
Processo nº 067/2019, com fundamento no inciso III do artigo 25, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 19 de março de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito

O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Lei 5221 de 19.03.2019……………Dispõe sobre a revisão geral anual dos 
vencimentos dos servidores do Executivo Municipal e suas Autarquias, nos 
termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.
Lei 5222 de 19.03.2019……………Fixa, nos termos do Art. 37, inciso X, da 
Constituição Federal, o índice de revisão geral anual dos vencimentos dos 
servidores do Poder Legislativo Municipal.
Lei 5223 de 19.03.2019……………Fixa, nos termos do Art. 37, inciso X, da 
Constituição Federal, o índice de revisão geral anual dos subsídios dos agentes 
políticos do Poder Legislativo Municipal.
Decreto Executivo 163 de 15.03.2019…………Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 40.000,00.
Decreto Executivo 164 de 15.03.2019…………Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 156.000,00.
Decreto Executivo 165 de 15.03.2019…………Declara a estabilidade de 
servidores que cumpriram o estágio probatório.
Decreto Executivo 166 de 19.03.2019…………Dispõe sobre a substituição de 
membros do Conselho Municipal de Saúde.
Decreto Executivo 167 de 19.03.2019…………Designa Carlos Alberto Paffetti 
Fantini para o cargo de provimento em comissão de Secretário de Segurança 
Pública. 
Portaria 319 de 15.03.2019…………Exonera Sérgio Jordan da função temporária 
de Médico de Saúde da Família.
Portaria 320 de 19.03.2019…………Nomeia Eliete Fernanda Machado Bertolini 
para o cargo de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 321 de 19.03.2019…………Nomeia Silvia Maiara Pereira para o cargo 
de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 322 de 19.03.2019…………Nomeia Ana Dolores Sanches para o cargo 
de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 323 de 19.03.2019…………Nomeia Elaine Cristina Coteiro Machado 
para a função temporária de Professor de Educação Infantil II.

Lençóis Paulista, 19 de março de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

DATA: 9/3/2019 a 19/3/2019

Obituário
Geny Soares faleceu na terça-feira (19) aos 80 anos em Lençóis 
Paulista

Moacir Rodrigues Dantas faleceu na terça-feira (19) aos 92 anos 
em Lençóis Paulista

Lurdes Ferreira da Silva faleceu no sábado (16) aos 64 anos em 
Lençóis Paulista

Miriam Cristina Veloso faleceu na sexta-feira (15) aos 31 anos 
em Lençóis Paulista

Rita Maria de Oliveira Morais faleceu na sexta-feira (15) aos 57 
anos em Lençóis Paulista

Ilidia Melão Pereira faleceu na quarta-feira (13) aos 75 anos em 
Lençóis Paulista

Pedro de Souza faleceu na quarta-feira (13) aos 67 anos em 
Macatuba

Vicente de Paulo Pereira faleceu na quarta-feira (13) aos 76 anos 
em Lençóis Paulista

Antonio Jesus Dutra faleceu na segunda-feira (11) aos 73 anos 
em Lençóis Paulista

Sandra Regina de Almeida Alicio faleceu na segunda-feira (11) 
aos 51 anos em Lençóis Paulista

Antonio José de Souza faleceu no domingo (10) aos 90 anos em 
Macatuba

Aparecida Gomes Leite faleceu no domingo (10) aos 90 anos em 
Lençóis Paulista

Sebastiana Ricardo Pereira faleceu no sábado (9) aos 88 anos 
em Lençóis Paulista

Homem de 34 anos é 
assassinado em Areiópolis
Éder Aparecido Ferreira foi morto a caminho de sua casa; autor de homicídio ainda não foi identifi cado

Flávia Placideli

Na madrugada dessa 
segunda-feira (18), um 
homem de 34 anos foi 

assassinado na vizinha cidade 
de Areiópolis. Segundo infor-
mações da Polícia Militar do 
município, a vítima estava a ca-
minho de sua casa, próximo da 
Praça Nossa Senhora da Conso-
lata, quando foi surpreendida 
com quatro disparos de arma 
de fogo. O homem não resistiu 
aos ferimentos e morreu no lo-

cal. Até o fechamento desta edi-
ção, o autor do homicídio, não 
havia sido identificado.  

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal O 
ECO, a ocorrência foi registrada 
na madrugada da segunda-feira 
(18), por volta da 1h, quando 
uma equipe de policiamento 
de Areiópolis foi acionada para 
atender a um chamado na Rua 
Joaquim Inácio de Góes, na 
Vila Bentivenha.

Chegando ao local dos fa-
tos, a equipe encontrou Éder 

Aparecido Ferreira, de 34 
anos, caído no chão. Uma 
equipe de resgate do Samu 
(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência) chegou a ser 
acionada, mas a vítima já se 
encontrava em óbito. A Polícia 
Científica realizou perícia no 
local e o corpo foi encaminha-
do ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Botucatu.

Segundo informações da 
Polícia Militar, o homem foi 
atingido por quatro disparos de 
arma de fogo e a suspeita é de 

que o crime tenha sido preme-
ditado e cometido como acerto 
de contas envolvendo tráfico de 
drogas. Até o fechamento desta 
edição, o autor do homicídio 
não havia sido identificado. A 
Polícia Civil instaurou inquéri-
to para investigar o crime. 

O corpo de Éder Apare-
cido Ferreira, de 34 anos, foi 
velado na manhã desta terça-
-feira (19) no Velório Munici-
pal Renato Giorgetto e sepul-
tado no Cemitério Municipal 
de Areiópolis. 

Foragido da Justiça é preso 
pulando o muro de sua residência

Jovem é preso por tráfi co 
no Jardim Morumbi

Ocorrência foi registrada na manhã do domingo 
(17) na Vila Contente, em Lençóis Paulista

Flagrante aconteceu quando jovem 
descartou uma sacola plástica 
contendo 48 gramas de maconha

Flávia Placideli

Na manhã do último do-
mingo (17), uma equi-
pe da Polícia Militar de 

Lençóis Paulista, prendeu um 
homem contra o qual existia 
um mandado de prisão. O 
indivíduo foi encontrado pu-

lando o muro de sua própria 
residência na Rua Felício 
Freza, na Vila Contente. A 
ocorrência foi registrada por 
volta das 8h.

Segundo informações do 
Boletim de Ocorrência, uma 
equipe da 5ª Cia da Polícia 
Militar de Lençóis Paulista 

Flávia Placideli

Na tarde do último domin-
go (17), a equipe de Força 
Tática da Polícia Militar 

de Lençóis Paulista apreendeu 
um jovem de 23 anos acusado 
de tráfico de entorpecentes. A 
ocorrência foi registrada no Jar-
dim Morumbi. Com o indiví-
duo foi encontrada a quantia de 
48 gramas de maconha dentro 
de uma sacola plástica. 

A ocorrência foi registrada 
por volta da 16h30, quando uma 
equipe da Polícia Militar, em pa-
trulhamento pela Rua Antonio 
Biral, verificou o jovem, já co-
nhecido dos meios policiais pela 
prática de tráfico de entorpecen-
tes, em atitude suspeita, saindo 
de um terreno baldio às margens 
do Rio Lençóis.

Segundo o Boletim de ocor-
rência, durante a aproximação 
da equipe o indivíduo se desfez 
de uma sacola plástica e fugiu 
em uma bicicleta, mas acabou 
sendo detido em uma das ruas 
do bairro. Dentro da sacola foi 
encontrada a quantia de 48 gra-
mas de maconha.

Ao ser abordado e submeti-
do a revista pessoal, J.H.V.C.S., 
de 23 anos, tentou resistir nova-
mente, sendo necessário o uso 
de força física e apoio de outra 
equipe. Após ser contido, ele 
recebeu voz de prisão em fla-
grante pelo crime de tráfico de 
drogas e foi conduzido à Dele-
gacia de Polícia, onde a autori-
dade de plantão, após tomar co-
nhecimento dos fatos, ratificou 
a prisão, deixando J.H.V.C.S 
preso, à disposição da Justiça.

realizava um patrulhamento 
de rotina pelo bairro, quan-
do avistou um indivíduo 
pulando o muro de sua pró-
pria residência. O mesmo 
foi prontamente identifica-
do por já ser conhecido dos 
meios policiais e por ter con-
tra si um mandado de prisão 
por desobediência.

Diante disso, duas viaturas 
da Polícia Militar realizaram 
um cerco bloqueando a frente 

da residência e também a parte 
dos fundos, que dá acesso a um 
matagal. Segundo o registro, ao 
perceber que estava cercado, 
L.M.S., que não teve a idade di-
vulgada, acabou se entregando 
aos policiais.

L.M.S. foi encaminhado à 
Delegacia de Polícia, onde o 
delegado de plantão após tomar 
conhecimento dos fatos, confir-
mou a prisão do mesmo, que 
ficou à disposição da Justiça. 
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Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

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

1-COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA 
ANUAL DE FUNCIONAMENTO

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONCEDE LICENÇA ANUAL DE FUNCIONAMENTO DE:

RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS – ESF INTEGRAÇÃO – 
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
END: RUA MANOEL MARIA CONTENTE, 10
CEVS: 350360401-863-000057-1-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO: NATALIA NUNS PETTENAZZI
CPF: 336.273.548-77
DATA DE VALIDADE: 20/07/2019

RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS –CEMEI PROFº PEDRO ABILIO 
LOURENÇÃO
END: RUA AUGUSTO BRÁS, 399
CEVS: 350360401-851-000055-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLÉIA DE OLIVEIRA BRAZ
CPF: 093.275.158-03
DATA DE VALIDADE: 26/02/2020

RAZÃO SOCIAL: BENEDITA EMELIANA M. ZANGARELLI 
17051133896
END: RUA JOSÉ DA SILVA, 115
CEVS: 350360401-960-000091-1-3
DATA DE VALIDADE: 15/02/2020

RAZÃO SOCIAL: NATALIA GOMES DA SILVA 39671315801
END: AMANCIO ROMUALDO DA SILVA, 217
CEVS: 350360401-960-000090-1-6
DATA DE VALIDADE: 16/02/2019

RAZÃO SOCIAL: SANDRA MARIA ROSA DA SILVA GRANADO 
14562311894
END: RUA JOSÉ RIBEIRO DE SIQUEIRA, 60
CEVS: 350360401-561-000225-1-9
DATA DE VALIDADE: 11/03/2020

SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUMPRIR 
A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS 
REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, 
RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO 
CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, 
SUJEITO AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO. 

2 - COMUNICADO DE CANCELAMENTO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO:

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONCEDE O CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
ABAIXO CITADO:

RAZÃO SOCIAL: SANDRA MARIA ROSA DA SILVA GRANADO 
14562311894
END: RUA JOSÉ RIBEIRO DE SIQUEIRA, 60
CEVS: 350360401-561-000200-1-0

RAZÃO SOCIAL: ELAINE C. DOS SANTOS TEIXEIRA ME
END: RUA DR. PEREIRA DE REZENDE, 165
CEVS: 350360401-472-000033-1-0

RAZÃO SOCIAL: VAGNER CESAR BENTO
END: RUA AMANCIO ROMUALDO DA SILVA, 217
CEVS: 350360401-960-000026-1-5

RAZÃO SOCIAL: DANIEL BUENO DE OLIVEIRA
END: RUA 2, Nº 41 PLINIO TARGA
CEVS: 350360401-960-000075-1-0

AREIÓPOLIS, 12 DE MARÇO DE 2019

VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE AREIÓPOLIS

Ficam os senhores associados da AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A 
FOME E A MISÉRIA E PELA VIDA convocados para a Assembléia Geral 
Ordinária a se realizar no dia 01/04/2019 na sede social da entidade na Rua 
Ignácio, s/n, às 19,30h em primeira convocação com a presença da maioria 
dos associados ou, em segunda convocação, meia hora mais tarde, com a 
presença de, no mínimo, 5 (cinco) associados para deliberar sobre o Relató-
rio Anual das Atividades, Prestação de Contas da Administração, Demons-
trações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018.
Lençóis Paulista, 18 de Março de 2019.

Adriano Cian – Diretor Presidente

AÇÃO DA CIDADANIA 
CONTRA FOME E MISÉRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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, 20 de Março de 2019.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente 

Nome Endereço Laudo Cadastro imobiliário

José Luiz Lopes Rua Sebastião Barreto, L599 Q28 – 
Monte Azul 143 19990/4176

Aparecido Teodoro Rua Sebastião Barreto, L601 Q28 – 
Monte Azul 143 19992/4177

Gerson Giacomini Rua Lidio Bosi L02 QD – Humaitá 187 5741/527

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de Março de 2019. Na página A6. Valor da publicação R$ 101,00.

Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de 
Março de 2019. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 43,85.

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS DO AÇUCAR E DA 

ALIMENTAÇÃO DE MACATUBA
CNPJ: 02.694.806/0001-52

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados todos os trabalhadores no ramo da alimentação, com 
datas-bases para o ano de 2019: Águas, Bebidas, Doces, Carnes, Frios, 
Usinas de Açúcar, Rações, Torrefação, Laticínios, Panifi cação e Confeitaria 
e Plúrimo (Amendoim, Massas, Milho, Soja, Azeite, Óleo, Balas e 
Derivados e Fumo) representados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Açúcar e da Alimentação de Macatuba para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária que será instalada na Alameda Tiradentes, 
134, Vila Azevedo, Macatuba-SP, no dia 29 de março de 2019, as 18h em 
1ª convocação, para o fi m de discutir e votar a seguinte ordem do dia: 1) 
redação da ata da assembleia anterior; 2) reivindicações das categorias em 
função das datas-bases; 3) concessões de poderes a Federação para manter 
negociações coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho e, 
sendo preciso, instaurar dissídio coletivo; 4) representação nas negociações 
da categoria como um todo; 5) contribuição de negociação coletiva/
assistencial, em função da representação nas negociações coletivas, 6) Fica 
aberto o prazo de 10 (dez) dias, a partir da realização da assembleia, para os 
trabalhadores se oporem aos descontos em seus salários, das contribuições. 
Caso não seja atingido o quórum estatutário, a assembleia será instalada no 
mesmo dia e local uma hora após, em segunda convocação. 

Macatuba, 20 de Março de 2019. 

Dijair Martins Pereira
Presidente

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de Março de 2019. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 76,70.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identifi cado para o preenchimento de 01 (uma) vaga efetiva, 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: 001/2017
Cargo: Médico de Saúde da Família
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 22 de março de 2019
Horário: 09h00

01 – Beathriz Casado Vanzella

Lençóis Paulista, 19 de março de 2019.

RAFAEL A. B. DE SOUZA
Comissão Municipal de Serviço Civil

Aviso de licitação. Concorrência Pública nº 01/2.019 - Processo nº 288/2.019 
- Critério de julgamento: Maior oferta. Objeto: Concessão de uso oneroso 
intransferível, de bem imóvel público para implantação e exploração 
da lanchonete da Rodoviária Municipal de Areiópolis - SP, conforme 
especifi cações constantes do Anexo I. Data e hora da realização: Dia 24 de 
Abril de 2019 às 09:30h. Credenciamento: Dia 24 de Abril de 2019 das 08:00h 
às 09:00h. A Concorrência será realizada na sede da Prefeitura Municipal 
de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, CEP 
18670-000, telefone (14) 3846.9800. Os documentos integrantes do edital, 
encontra-se disponíveis aos interessados no endereço eletrônico: www.
areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima mencionado e através do e-mail: 
areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se. Areiópolis, 19/03/2019. 

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LA SAVINA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE 
CONSTITUIÇÃO DE APROVAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO 
DA PRIMEIRA DIRETORIA, A SER REALIZADA EM 31/03/2019.

Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, 
da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), para 
a realização da Assembleia Geral de Constituição de Associação, aprova-
ção de Estatuto e Eleição da Primeira Diretoria a realizar-se no próximo dia 
31/03/2019, na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 125, Vila Contente, Lençóis 
Paulista/SP, às 15:00 horas, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA:

1º) constituição Associação de Moradores do La Savina
2º) apreciação e aprovação de Estatuto Social;
3º) eleição para os órgãos e dirigentes da associação;
4º) defi nição da sede provisória.

Lençóis Paulista/SP, 16 de março de 2019.

DIEGO DA CUNHA GOMES
CONVOCANTE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, através de sua Secretaria de 
Planejamento e Urbanismo, convida a 
todos os interessados a participarem, 
no dia 9 de abril de 2019, às 19h00, 
no Centro Municipal de formação 
Profi ssional, sito à Rua Lázaro 
Brígido Dutra, n.º 101, centro, nesta, 
da AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre 
a doação dos lotes n.º 07 e nº 08, da 
quadra 30, da rua Uapés, Jardim 
Itamarati, à Fazenda Pública do 
Estado de São Paulo, com afetação 
ao Ministério Público do Estado de 
São Paulo. Nesta audiência pública 
será apresentada toda a documentação 
inerente ao assunto. Lençóis Paulista, 
19 de março de 2019.
 

JÚLIO ANTÔNIO 
GONÇALVES

Secretário de Planejamento e 
Urbanismo

Prefeitura Municipal 
de lençóis Paulista



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019 • A7

FO
TO

S:
 D

IV
UL

GA
ÇÃ

O

Cotidiano

EMPREGO

SUSTENTABILIDADE INCLUSÃO

AMPLIAÇÃO

VISITA TÉCNICA
Um grupo de alunos e professores do curso de Edifi cações da ETEC Cidade do Livro 
participou de uma visita técnica ao Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, sobre a instalação 
modelo de sustentabilidade que recebe a marca do Programa Município Verde Azul. 
A visita ocorreu na segunda-feira (18) e contou com a participação do interlocutor do 
programa, Helton Damacena, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Curso de capacitação 
registra mais de 400 
inscrições no primeiro dia
Interessados têm até esta quinta-feira (21) 
para compareceram ao Espaço Cultural

Elton Laud

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista iniciou 
nessa terça-feira (19) as 

inscrições para o curso de capa-
citação para ajudante geral de 
construção civil, que visa qua-
lificar mão de obra local para a 
ampliação da Bracell/Lwarcel. 
Serão oferecidas 1.800 vagas e 
os certificados obtidos no trei-
namento serão considerados 
diferencial no processo seletivo 
da empresa, que pode contratar 
até 7 mil trabalhadores durante 
a obra, boa parte deles na área 

da construção civil.
Segundo André Paccola Sas-

so, secretário de Desenvolvi-
mento Econômico da Prefeitura 
Municipal, apenas no primeiro 
dia de inscrições 429 pessoas 
foram atendidas na estrutura 
montada no Espaço Cultural 
Cidade do Livro. A expectativa 
é preencher pelo menos 1,5 mil 
vagas até nesta quinta-feira (21), 
quando se encerram as inscri-
ções. “É importante destacar 
que este curso é totalmente 
gratuito e que não haverá outra 
oportunidade. É muito impor-
tante que quem está desempre-

gado e tem pretensão de tentar 
uma vaga na ampliação da Bra-
cell/Lwarcel faça o treinamento 
para se enquadrar no perfil que 
a empresa busca”, pontua.

Para se inscrever no curso 
de capacitação é necessário ter, 
no mínimo, 18 anos de idade, 
ser alfabetizado e residir em 
Lençóis Paulista a pelo menos 
seis meses. A capacitação tem 
como foco as pessoas que estão 
desempregadas ou que não têm 
a Carteira de Trabalho assinada. 
Os interessados devem compa-
recer ao Espaço Cultural (Rua 
Pedro Natálio Lorenzetti, 286, 
no Centro) até na quinta-feira 
(21), das 8h às 15h. É necessário 
apresentar os originais e cópias 
de RG, CPF e comprovante de 

endereço, além da Carteira de 
Trabalho e do Cartão do Cida-
dão de Lençóis Paulista.

O curso, que contempla 
noções de higiene e segurança 
no trabalho, noções de edu-
cação ambiental, noções de 
ética e cidadania e informa-
ção e orientação profissional, 
tem carga horária de 20 horas 
e será realizado entre os dias 
1 e 5 de abril, no Teatro Mu-
nicipal Adélia Lorenzetti. Os 
inscritos serão divididos em 

três turmas nos períodos da 
manhã, tarde e noite.

REGIÃO
Além de Lençóis Paulista, 

outras cidades da região vão 
oferecer cursos gratuitos para 
a qualificação de mão de obra 
para o empreendimento. Os de-
talhes foram definidos em uma 
reunião realizada recentemen-
te na Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista. Participaram 
representantes de outras sete ci-

dades: Macatuba, que também 
abrigará uma parte importante 
da obra, Agudos, Areiópolis, 
Barra Bonita, Borebi, Igaraçu 
do Tietê, Pederneiras e São 
Manuel. Cada município será 
responsável pela realização do 
curso para seus moradores. A 
iniciativa, encabeçada pelo pre-
feito Anderson Prado de Lima 
(PSB), visa garantir que as con-
tratações se concentrem na re-
gião, evitando a vinda de mão 
de obra de outras cidades.

TRANQUILO - Ao todo 429 pessoas compareceram no primeiro dia de inscrições para curso de capacitação

Zilor recebe selo Energia Verde da Unica

Unimed inaugura Pronto Atendimento em Macatuba

Certifi cado reconhece as práticas sustentáveis da empresa para a comercialização de 
energia limpa e renovável a partir da biomassa da cana-de-açúcar

Serviço atende benefi ciários Unimed, Bradesco Saúde e consultas particulares

Da Redação

A Zilor recebeu no últi-
mo dia 28 de fevereiro, 
na sede da União da 

Indústria de Cana-de-Açúcar 
(Unica), o certificado Energia 
Verde para a comercialização 
de energia elétrica. O selo, 
emitido pelo Programa de Cer-
tificação de Bioeletricidade, é 
a primeira certificação no país 
focada na energia produzida 
a partir da cana-de-açúcar e 
atesta que as empresas geram 
energia elétrica renovável e 
sustentável para o consumo 
próprio e para o Sistema Inter-
ligado Nacional (SIN).

O certificado é concedido 
desde 2015 para usinas pro-
dutoras de bioeletricidade, 
que cumprem os requisitos 
ambientais e de eficiência 
energética, e também para 
consumidores de energia no 
mercado livre.

Segundo dados da Câmara 
de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE), o mercado 
livre de energia elétrica, no 

Da Redação

Visando facilitar o aces-
so de seus beneficiários 
aos serviços de saúde, 

a Unimed Lençóis Paulista 
inaugurou na manhã do úl-
timo sábado (16), o Pronto 
Atendimento na vizinha ci-
dade de Macatuba. O Pron-
to Atendimento funciona na 
Irmandade Santa Casa de 
Macatuba e atenderá os 
beneficiários da Unimed, 
Bradesco Saúde e consultas 
particulares. O atendimen-

ENERGIA VERDE - Certificado foi entregue ao especialista em Energia da 
Zilor, Luiz Alberto Capelari (à direita), que representou a empresa na Unica

INAUGURAÇÃO - Evento 
foi realizado na manhã do 
último sábado (16)

qual consumidores compram 
energia diretamente dos forne-
cedores, já representa 30% do 
consumo nacional.

Para receber a certificação, 
a Zilor cumpriu determinados 
critérios de sustentabilidade 
estabelecidos no Protocolo 
Agroambiental do Setor Sucro-
energético - Etanol Mais Verde, 

além de atender as regras junto 
à Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica e ser asso-
ciada à Unica.

Segundo Luiz Scartezini, 
diretor Agroindustrial da Zilor, 
esse reconhecimento demons-
tra o compromisso da empresa 
com o crescimento sustentável 
e como os produtos impactam 

to acontece de segunda a 
sexta-feira, das 18h às 23h, 
e aos sábados, domingos e 

feriados das 8h às 20h.
Na ocasião, o presidente 

da Unimed Lençóis Paulista, 

positivamente na sociedade.
“Além de promover a siner-

gia dos nossos processos (em 
nossas unidades utilizamos a 
energia proveniente do bagaço 
da cana-de-açúcar) e de contri-
buir para diversificar nossas 
receitas, a bioeletricidade é 
uma parceria sustentável para 
nossas comunidades, pois pos-
sui benefícios socioambientais 
para que o sistema energético 
nacional seja cada vez mais efi-
ciente e limpo”, destaca.

A Zilor produz energia su-
ficiente para garantir 100% 
do abastecimento de suas uni-
dades industriais e, na safra 
2018/2019, gerou o excedente 
de cerca de 500 mil MWh, vo-
lume suficiente para iluminar 
uma cidade com 500 mil habi-
tantes por um ano.

O programa Selo Energia 
Verde é uma iniciativa da 
Unica, em parceria com a 
Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE) e 
apoio da Associação Brasilei-
ra dos Comercializadores de 
Energia (Abraceel).

Prefeitura de Agudos inicia 
aulas do curso de Libras

Em 2019 serão 
atendidos 65 
alunos iniciantes e 
avançados

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Agudos ampliou as aulas 
do curso de Libras (Língua 

Brasileira de Sinais), oferecido gra-
tuitamente através da Secretaria 
de Educação e Cultura. Em 2019 
serão atendidos 65 alunos. As 
aulas começaram no dia 12, com 
as turmas iniciantes, e no dia 15, 
com as turmas mais avançadas.

O professor responsável pelo 
curso, Patric Cornélio, destaca 
que as aulas atendem a uma exi-

gência do mercado de trabalho 
e de ensino, que têm procurado 
cada vez mais por pessoas que 
saibam interpretar e se comunicar 
através de sinais. Mas, a prática do 
idioma ganhou interesse após a in-
terpretação da primeira-dama do 
país Michele Bolsonaro transmitir 
em Libras uma mensagem duran-
te a posse presidencial.

Ele explica que por determi-
nação legal, todos os cursos de 
graduação e pós-graduação devem 
disponibilizar a disciplina de Li-
bras como opção para os alunos, o 
que ajudou a disseminar este tipo 
de conhecimento, o que fez tam-
bém que o profissional que domi-
ne, mesmo que basicamente, essa 
comunicação, seja mais valorizado 
no mercado de trabalho. Na gra-
duação de Pedagogia, Libras é dis-
ciplina obrigatória.

“Hoje em dia, o surdo não tem 
tanta convivência com o ouvinte, 
então a Libras precisa ser esse 
apoio. Por exemplo, se uma pes-
soa que não houve e não fala vai 
ao supermercado e quem o atende 
não consegue entendê-lo, é preci-
so algum funcionário que saiba 
Libras para interpretar o pedido. 
Isso pode ocorrer em um hospital, 
escola e em grandes empresas, na 
hora de entrevistas ou treinamen-
to”, destaca o professor.

O curso oferecido pela Prefei-
tura de Agudos na escola Coronel 
Leite é totalmente gratuito, com 
duração de seis meses, aulas uma 
vez por semana, com duas horas de 
duração cada aula. O curso básico 
abrange diversos conhecimentos, 
como interpretar expressões faciais 
e corporais, e gramática, além dos 
sinais propriamente ditos, o que 
permite a comunicação com defi-
cientes auditivo e de fala.

TURMAS - Aulas do curso de Libras começaram na 
semana passada em Agudos

Dr. Francisco Grillo relatou 
que a inauguração representa 
uma grande conquista. “Para 
a Unimed é uma satisfação 
muito grande estar inaugu-
rando este serviço que será 
uma extensão do nosso Cen-
tro Médico e visa proporcio-
nar maior conforto e melhor 
atendimento aos nossos bene-
ficiários na cidade de Maca-

tuba”, ressaltou.
Armando Soares, diretor 

administrativo da Irmandade 
Santa Casa de Macatuba, tam-
bém falou sobre a novidade. 
“O Pronto Atendimento que 
hoje está sendo inaugurado é 
um sonho que vem sendo so-
nhado desde 2016 e também 
um pedido dos beneficiários 
da Unimed que moram em 
Macatuba”, destacou.

O evento também contou 
com a participação de outros 
diretores da Unimed, como 
Dr. Carlos Orlando Carraro 
e Dr. Daniel Ramos Parente, 
além de diversas autoridades 
e empresários de Lençóis 
Paulista e Macatuba, entre 
eles o prefeito Marcos Olivat-
to e o presidente da Câmara 
Municipal, Júlio Cesar Saes.
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Mais de 2 bilhões de pessoas não 
têm acesso à água potável no mundo
Informação é da ONU, que lançou relatório sobre o tema nessa terça-feira (19)

Agência Brasil

Mais de 2 bilhões de pes-
soas carecem de serviços 
de saneamento básico no 

mundo. A informação consta no re-
latório da Organização das Nações 
Unidas (ONU) sobre o desenvolvi-
mento mundial da água, lançado 
nessa terça-feira (19) durante a 40ª 
Sessão do Conselho de Direitos Hu-
manos da ONU, em Genebra, na 
Suíça. Na sexta-feira (22) comemo-
ra-se o Dia Mundial da Água.

De acordo com o relatório, 
apesar do progresso nos últimos 
15 anos, o direito à água potável 
segura e limpa e ao saneamento 
é inacessível para grande parte da 
população mundial. Em 2015, três 
em cada 10 pessoas (2,1 bilhões) 
não tinham acesso à água potável e 
4,5 bilhões de pessoas, ou seja, seis 
em cada 10, não tinham instalações 
de saneamento com segurança. 

“Se a degradação do meio am-
biente e a pressão insustentável 
sobre os recursos hídricos globais 
continuarem no ritmo atual, 45% 
do Produto Interno Bruto global 
e 40% da produção global de 
grãos estarão em risco até 2050. 

Populações pobres e margina-
lizadas serão afetadas de forma 
desproporcional, agravando ainda 
mais as desigualdades”, ressalta o 
presidente da ONU-Água e pre-
sidente do Fundo Internacional 
para o Desenvolvimento Agrícola, 
Gilbert F. Houngbo.

Segundo Houngbo, o docu-
mento aponta a necessidade de 
adaptar abordagens, tanto na 
política quanto na prática, para 
abordar as causas da exclusão e 
da desigualdade.

CENÁRIO GLOBAL
O relatório informa que me-

tade das pessoas que bebem água 
de fontes não seguras vivem na 
África. Na África Subsaariana, 
apenas 24% da população têm 
acesso a água potável e 28% têm 
instalações de saneamento básico 
que não são compartilhadas com 
outras famílias.

Quase metade das pesso-
as que bebem água de fontes 
desprotegidas vivem na África 
Subsaariana, onde o ônus da co-
leta recai principalmente sobre 
mulheres e meninas, muitas das 
quais gastam mais de 30 minu-

tos em cada viagem para buscar 
água. Sem água e saneamento 
seguro e acessível, essas pessoas 
provavelmente enfrentarão condi-
ções de saúde e de vida precárias, 
desnutrição e falta de oportunida-
des de educação e emprego.

As discrepâncias são signifi-
cativas mesmo dentro dos países, 
especialmente entre os ricos e 
os pobres. Nas áreas urbanas, 
pessoas que vivem em acomo-
dações improvisadas sem água 
corrente podem pagar de 10 a 20 
vezes mais caro que moradores 
de bairros mais ricos por água 
de qualidade semelhante ou me-
nor comprada de vendedores ou 
caminhões-tanque.

“Há muitas disparidades 
principalmente entre países, mas 
muitas vezes dentro dos próprios 
países. Este é um discurso que 
tem a ver com os países menos 
desenvolvidos, mas, em alguns 
casos, também com países de-
senvolvidos. Então, a mensagem 
central do relatório é que bilhões 
de pessoas ainda estão sendo dei-
xadas para trás”, afirmou o oficial 
de Meio Ambiente da Unesco no 
Brasil, Massimiliano Lombardo.

O documento também ressal-
ta o impacto dessas condições na 
vida dos refugiados pelo mundo. 
Em 2017, conflitos e perseguição 
forçaram 68,5 milhões de pessoas 
a fugir de suas casas. Além disso, 
uma média anual de 25,3 milhões 
de pessoas foi forçada a migrar por 
causa de desastres naturais, duas 
vezes mais do que no início dos 
anos 70 - um número que deve 
aumentar ainda mais devido às 
mudanças climáticas.

“Existem cada vez mais re-
fugiados em decorrência dos 
desastres ambientais e 90% dos 
desastres como inundações ou se-
cas são causados pela água - pelo 
excesso ou pela falta. Isso determi-
na a causa de uma série de imigra-
ções de um país para outro ou de 
uma região para outra dentro do 
próprio país. Então, mais pessoas 
se acumulando em um mesmo 
lugar onde há disponibilidade 
de água acaba pondo em risco a 
capacidade do Estado, da autori-
dade daquele país, conseguir pro-
videnciar água e saneamento para 
todos nas mesmas condições”, 
afirmou Lombardo.

Segundo Lombardo, apesar 

de não haver um recorte específi-
co para o Brasil, o país tem avan-
çado ao longo das últimas déca-
das. Ele aponta a Política Nacional 
de Recursos Hídricos como um 
avanço na legislação da água, bem 
como o sistema de gestão público 
do recurso. 

“Existe a possibilidade da po-
pulação, de diferentes usuários da 
água como produtores, usuários 
industriais e agrícolas poderem 
contribuir, participar da tomada 
de decisão a respeito de recursos 
hídricos. A situação atual do Brasil 
em relação à situação do mundo 
é diferente. Onde não existem po-
líticas ou leis bem desenvolvidas, 
não existe um sistema de gover-
nança. No Brasil, ao contrário, já 
foram dados bons passos adiante 
nesse sentido”, ressaltou o repre-
sentante da Unesco.

PERSPECTIVAS
Para as Nações Unidas, 

políticas mal planejadas e im-
plementadas de maneira inade-
quada, uso ineficiente e inapro-

priado de recursos financeiros 
e ausência de políticas públicas 
alimentam a persistência de 
desigualdades no acesso à água 
potável e ao saneamento.

“Se a exclusão e a desigualda-
de não forem tratadas de forma 
explícita e responsiva, tanto em 
termos de políticas quanto na 
prática, as intervenções relacio-
nadas à água continuarão a não 
alcançar os mais necessitados, que 
provavelmente seriam os maiores 
beneficiados”, enfatiza o relatório 
da ONU.

A publicação ressalta que as 
“metas são totalmente alcançáveis, 
desde que exista uma vontade co-
letiva para proceder assim”. “Me-
lhorar a gestão dos recursos hídri-
cos e fornecer a todos o acesso a 
água potável e saneamento seguros 
e acessíveis financeiramente são 
ações essenciais para erradicar a 
pobreza, construir sociedades pa-
cíficas e prósperas, e garantir que 
‘ninguém seja deixado para trás’ 
no caminho rumo ao desenvolvi-
mento sustentável”.

UM TERÇO - Segundo a ONU, três em cada 10 pessoas não 
têm acesso à água potável no mundo

Educação ambiental marca a Semana da Água em Lençóis

Alunos das 
escolas municipais 
participam de 
diversas atividades

Da Redação

Na semana em que se ce-
lebra o Dia Mundial da 
Água (22 de março), a Se-

cretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente, SAAE (Serviço Autô-
nomo de Água e Esgotos) e Se-
cretaria de Educação, por meio 

das escolas municipais, desen-
volvem ações relativas ao tema 
água, que inclui visita à Nascen-
te Municipal Modelo, na Cecap; 
Parque do Paradão, às margens 
do Rio Lençóis; ETA (Estação de 
Tratamento de Água) e visita a 
ETE (Estação de Tratamento de 
Esgotos), além de realização de 
educação ambiental em parce-
ria da Agrícola BPZ com plantio 
de mudas nativas para proteção 
de nascentes.

Nesta semana, os alunos do 
4º ano da EMEIF Nelson Brollo 
participam do roteiro entre a Nas-

cente Modelo (Córrego da Prata), 
Parque do Paradão (Rio Lençóis) e 
ETA, no SAAE, com visitas agen-
dadas até esta quarta-feira (20). 
Estas visitas fazem parte do Pro-
grama de Educação Ambiental de 
Lençóis Paulista, estabelecido pela 
Lei Municipal nº 4989/2017.

Nesta quinta-feira, (21), alu-
nos do 5º ano da EMEF Espe-
rança de Oliveira visitam uma 
área de nascente na região rural 
como participação de uma ati-
vidade a campo, com palestra e 
plantio de mudas, com foco em 
proteção de nascentes do Pro-

IN LOCO - Alunos do 4º ano da EMEIF Nelson Brollo visitaram Nascente Modelo e outros locais

grama Município Verde Azul.
Na próxima semana os alu-

nos do 6º ano (Ensino Funda-

mental II) visitam o centro de 
Educação Ambiental do SAAE, 
localizado na Estação Elevatória 

de Esgotos, para conhecer e ver 
o funcionamento da ETE de 
Lençóis Paulista.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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22 de março. Dia Mundial da Água.

Água. Um bem de todos.
A Zilor, consciente do valor desse precioso bem,
desenvolve ações de preservação ambiental nas
comunidades onde atua. Preservar é uma tarefa
feita gota a gota, dia a dia. Faça sua parte.
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Sociedade

Elen e Alan, na Pizzaria Hábil

João, Aline e Lucilene, na Pizzaria Hábil 

Guilherme e Cláudia, na Pizzaria Hábil 

Sabrina e Ni, na Pizzaria Hábil

Fernando, Debora e Bento, na Pizzaria Hábil 

Maicon e Daniele, na Pizzaria Hábil

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

O alto astral segue tomando conta das noites de Lençóis Paulista. 
Veja algumas fotos da equipe da Cíntia Fotografi as!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

APAGANDO A VELINHAS - Maiara Ro-
drigues aniversariou segunda-feira (18) e 
recebeu os parabéns dos familiares e ami-
gos. Tudo de bom!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FICANDO MAIS VELHO - Guilherme 
Cravero aniversaria hoje (20) e comemo-
ra o dia ao lado da família e dos amigos. 
Muitos anos de vida!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

NOVO CICLO - Radamés Silva faz aniver-
sário nesta quinta-feira (21) e recebe os 
cumprimentos dos amigos e da família. 
Saúde e paz!

DATA ESPECIAL 
Lidiane Oliveira Pisano 
aniversaria hoje (20) 
e recebe o carinho 
de toda a família, 
especialmente do pai 
Jair, da irmã Katia e 
do cunhado Ricardo. 
Muitas felicidades!

DOSE DUPLA
A família Machado 
festejou em dose dupla 
pelo aniversário da filha, 
Ana Carolina, e da mãe, 
Vânia, comemorados 
nos dias 16 e 17, 
respectivamente. 
Parabéns!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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