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TEMPO
Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 
de céu nublado. Noite 
com muitas nuvens.

QUINTA-FEIRA, 28/03
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

QUARTA-FEIRA, 27/03
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Dengue: casos 
confi rmados 
sobem para 86 
em Lençóis 
Número de infecções na cidade aumentou mais de 
cinco vezes nos últimos 30 dias; Prefeitura Municipal 
intensifi ca o combate ao mosquito Aedes aegypti

EDUCAÇÃO

Estudantes se 
mobilizam no 
combate ao Aedes

Alunos e professores do ensino 
fundamental da Escola Municipal 
Prof.ª Lina Bosi Canova, em Lençóis 
Paulista, se engajaram nesta semana na 
luta contra o mosquito Aedes aegypti. 
Desde a segunda-feira (25), a escola 
vem desenvolvendo ações contra a 
dengue, através de trabalhos informa-
tivos, peças teatrais e ofi cinas. O obje-
tivo é capacitar os alunos por meio da 
conscientização e prevenção. A2

Em clima de despedida de 
Lençóis Paulista após 22 anos 
como pároco do Santuário Nossa 
Senhora da Piedade, o arcebispo 
de Apucarana, Dom Carlos José 
de Oliveira, doou ao Museu 
Alexandre Chitto diversas peças e 
objetos pessoais. Já catalogados 
e integrados ao acervo histórico 
do município, os objetos foram 
organizados em uma exposição 
para visitação pública. O título 
da mostra é “Padre Carlos, 
Monsenhor Carlos, Dom Carlos”, 
fazendo alusão à trajetória de 
mais de duas décadas em que o 
sacerdote atuou na cidade.

NEBULIZAÇÃO -  Após aumento de casos, Prefeitura Municipal de Lençóis vai intensificar combate ao Aedes aegypti em algumas áreas

MostraMostra
no MACno MAC

COPA LENÇÓIS

Rodada defi ne 
classifi cados para 
as quartas de fi nal

Quatro confrontos disputados na 
manhã do último domingo (24) defi ni-
ram os primeiros classifi cados para as 
quartas de fi nal da 13ª Copa Lençóis 
de Futebol Amador. O destaque foi o 
São Cristovão (camisa quadriculada) 
que goleou o Alfredo Guedes por 6 a 2, 
em jogo disputado no Estádio Distrital 
Eugênio Paccola (Cecap). O adversário 
será o vencedor do confronto entre Asa 
Branca e Grêmio da Vila. A6

O avanço da dengue segue preocu-
pando as cidades da região no início 
deste ano. Os municípios da área de 
cobertura do Jornal O ECO enfrentam 
difi culdades para combater o mosquito 
Aedes aegypti e, como consequência, a 
quantidade de casos vem aumentando 
substancialmente nos últimos 30 dias. 
Em Lençóis Paulista, do fi nal de feverei-
ro até agora, o número de infecções teve 
um salto de 562%, passando de 13 para 

86 casos confi rmados. Segundo infor-
mações fornecidas pela Vigilância Epi-
demiológica do município, até a manhã 
dessa terça-feira (26) haviam sido feitas 
208 notifi cações de casos suspeitos. Do 
total, 86 casos foram confi rmados como 
positivos, sendo 56 autóctones e 30 im-
portados. Outros 52 pacientes que apre-
sentaram os sintomas e tiveram material 
coletado para exame, aguardam resulta-
do do Instituto Adolfo Lutz. A7

PROJETO

Evento marca início 
do Mulheres de LP A2

COMÉDIA

Giovani Braz se 
apresenta no Teatro A2

POLÍCIA

Jovem é detido após 
fugir de bloqueio A5
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Cotidiano

ESPAÇO CULTURAL

EDUCAÇÃO

É AMANHÃ

NOVOS MEMBROS
Com a presença do Prefeito Anderson Prado de Lima, o Comdema (Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente) de Lençóis Paulista realizou nessa terça-feira (26) o 
evento de posse dos membros para o biênio de 2019/21. A nomeação dos membros 
titulares e suplentes foi estabelecida pela publicação do Decreto Executivo nº169/2019. O 
conselho é formado por representantes de setores públicos e da sociedade civil.

Evento marca lançamento do projeto Mulheres de LP
Objetivo é enaltecer a fi gura feminina contando 
histórias de vida de lençoenses inspiradoras

Elton Laud

O Espaço Cultural Cidade 
do Livro, em Lençóis Pau-
lista, recebe neste sábado 

(30), a partir das 20h, o evento 
que marca o lançamento do pro-
jeto Mulheres de LP. A iniciati-
va tem como principal objetivo 
enaltecer a figura feminina con-
tando, através das redes sociais, 
histórias de vida de mulheres 
verdadeiramente inspiradoras. 
Figuras públicas ou anônimas 
com trajetórias marcadas pela 
garra e pela determinação, pes-
soas que contribuem ou contri-
buíram de alguma forma com a 
sociedade local.

“Parece que estamos na 
‘era dos grandes acontecimen-
tos’, na qual as pequenas coisas 

perderam o sentido. Penso que 
estamos sempre construindo 
algo com cada pequena atitu-
de diária. Não podemos anular 
isso e também não podemos 
ignorar isso. O projeto Mulhe-
res de LP surgiu para contar 
histórias assim, de mulheres 
da cidade, como uma homena-
gem, um agradecimento pela 
inspiração, através das redes 
sociais. O evento é para levar 
para o ‘ao vivo’ um pouco do 
que será esse projeto virtual”, 
explica Cleo Moreira, idealiza-
dora do projeto.

Segundo ela, a ideia é rea-
lizar vários encontros ao longo 
do ano para debater diversos 
temas e também para divulgar 
o trabalho desenvolvido na in-
ternet, como o feito com a pri-

MULHERES DE LP - Grupo Rock n’ Roses é uma das atrações do evento deste sábado, no Espaço Cultural

ca contra a mulher.
Com apoio da Secretaria de 

Cultura de Lençóis Paulista, o 
“Mulheres de LP - No Ritmo da 
Mulher” acontece neste sábado 

(30) no Espaço Cultural Cidade 
do Livro, que fica na Rua Pedro 
Natálio Lorenzetti, 286, no Cen-
tro de Lençóis Paulista. O even-
to, que é aberto a toda a comu-

nidade (homens e mulheres), 
tem entrada beneficente. Para 
participar basta fazer a doação 
de um item de higiene feminina 
na portaria.

meira personagem escolhida, a 
patronesse da Casa da Cultura, 
professora Maria Bove Cone-
glian, falecida em 2006. A en-
trevista com seu filho, Oswaldo 
Coneglian Júnior, já está dis-
ponível no canal do Youtube 
(Mulheres de LP) e também no 
Facebook e no Instagram (@
mulheresdelp).

O primeiro evento, que foi 
batizado de “Mulheres de LP - 
No Ritmo da Mulher”, contará 
com apresentações de música 
com os grupos Rock n’ Roses 
e Sonora Vocal Feminino, apre-
sentações de dança com o gru-
po Street Star, e também com 
um bate papo com algumas 
convidadas, como a empresária 
e escritora Carla Médola, que 
participou do livro “Mulheres 
que fazem acontecer”, e a advo-
gada Telma Gutierres, que tem 
dedicado parte de sua vida ao 
combate da violência domésti-

Estudantes se mobilizam no combate ao Aedes aegypti
Trabalho desenvolvido na escola Lina Bosi Canova é aberto à 
visitação da comunidade e outras escolas do município

Flávia Placideli

Alunos e professores do 
ensino fundamental da 
Escola Municipal Prof.ª 

Lina Bosi Canova, em Lençóis 
Paulista, se engajaram nesta 
semana na luta contra o mos-
quito Aedes aegypti. Desde 
a segunda-feira (25), a escola 
vem desenvolvendo ações con-
tra a dengue, através de traba-
lhos informativos, peças de 
teatro e oficinas. O objetivo é 
capacitar os alunos por meio 
da conscientização e prevenção 
para que atuem diante da situ-
ação e combatam a proliferação 
dos insetos.

“Abrangendo todas as disci-
plinas, dividimos os professo-
res e cada um tem foco em uma 
ação. Os alunos menores, por 

exemplo, estão fazendo traba-
lhos de desenhos, jogos lúdicos, 
enquanto que os alunos mais 
velhos estão produzindo histó-
rias em quadrinhos, poesias, 
paródias e oficinas de produção 
de repelentes de inseto”, conta 
a coordenadora de projetos, Pa-
trícia Sanches.

Todos os trabalhos foram 
produzidos por crianças de cin-
co a 13 anos, do 1º ao 9º anos, 
com base em palestras e ações 
educativas. Dentre as ativida-
des desenvolvidas estão o mu-
ral informativo com trabalhos 
de histórias em quadrinhos, 
paródias, poesias e músicas. Os 
alunos também se apresenta-
ram com peças teatrais no pátio 
da escola para outros alunos. 
Além disso, com a ajuda da 
disciplina de ciências, os alu-

nos puderam aprender a como 
produzir um repelente caseiro. 

“Uma das propostas é a 
de socializar o aprendiza-
do das crianças, que podem 
cumprir um papel importan-
te no ambiente domiciliar 
ao conhecerem os riscos da 
doença e os cuidados que 
devem ser tomados em casa”, 
destaca a coordenadora.

A iniciativa também visa a 
conscientização da comunidade 
escolar sobre a importância no 
controle da dengue e o reforço 
na disseminação das informa-
ções sobre o Aedes aegypti, os 
focos potenciais do vetor, o ci-
clo de vida do mosquito, entre 
outros dados que possam aju-
dar na conscientização do pa-
pel de cada um, tanto em casa 
como na escola.

AÇÕES EDUCATIVAS - Na 
foto, visitação dos alunos 
do ensino fundamental da 
Cooperelp aos projetos da 

Escola Municipal Prof.ª Lina 
Bosi Canova

Teatro Municipal recebe humorista Giovani Braz

Ingressos a R$ 30 ainda estão disponíveis nos pontos de venda

Flávia Placideli

A noite desta quinta-feira 
(28) promete ser de mui-
tas gargalhadas para os 

lençoenses. O humorista Gio-
vani Braz, conhecido por inter-
pretar o personagem Saidera do 
programa A Praça é Nossa, do 
SBT, chega a Lençóis Paulista 
com seu espetáculo de stand 
up. Organizada pelo Rotary 
Club, a apresentação acontece 
a partir das 20h no Teatro Mu-
nicipal Adélia Lorenzetti (Rua 
Cel. Álvaro Martins, 790, na 
Vila Nova Irerê).

O show, com classificação 
indicativa de 14 anos, traz o 
humorista Giovani Braz em 
um espetáculo interativo que 
promete muitas gargalhadas. 
Além do personagem Saidera, 
conhecido como o “Bêbado da 
Praça é Nossa”, o humorista já 
interpretou outros sucessos no 
programa de Carlos Alberto de 

COMÉDIA - Giovani Braz, o “Bêbado da Praça é Nossa”, se 
apresenta amanhã (28) no Teatro Municipal

Nóbrega, como o “Caixeiro do 
Riso”, “Seu Menezes”, “Fafi fala 
fácil”, “Gil lete” e “Vosineide”.

O evento, que é beneficen-
te, terá toda a renda destinada 
às entidades assistenciais do 
município. As adesões promo-
cionais estão sendo vendidas a 
R$ 30. Os interessados podem 

adquirir com os integrantes do 
Rotary Club, na Avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado, 
809, no Jardim Humaitá; pelo 
telefone (14) 9 9606-8144 ou 
nos pontos de venda: Auto Pos-
to Avenida, Loja Lupo e Casa 
Da Cultura Prof.ª Maria Bove 
Coneglian, em Lençóis Paulista.
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Opinião
PARA PENSAR
 “Há pensamentos que são orações. 

Há momentos nos quais, seja qual 
for a posição do corpo, a alma está 
de joelhos.”

Victor Hugo.

FRASE
 “É importante que as pessoas não descuidem de seus quintais para nos ajudar 

a combater o mosquito. Qualquer local ou recipiente que acumule água pode 
facilmente se tornar um criadouro.”

Ricardo Conti Barbeiro, secretário de Saúde de Lençóis Paulista, sobre aumento dos 
casos dengue na cidade.
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A procura de rumo

O grande problema por traz da dengue

Pode parecer repetitivo, mas, nun-
ca é demais lembrar: A dengue 
não é brincadeira! Nunca é de-

mais reforçar, principalmente pelo 
fato de que muitas pessoas ainda não 
aprenderam a lição. Talvez por nunca 
terem sentido na pele; talvez por nun-
ca terem presenciado alguém sentir. 
Ocorre que a indiferença com que o 
assunto é tratado por boa parte da so-

ciedade só pode resultar em uma 
coisa: problema. Problema que 
não afeta uma, duas, ou três pes-
soas, mas milhares.

Há cerca de um mês, neste 
mesmo espaço, o assunto era 
que a negligência de nós mes-
mos com certas coisas do coti-

diano era o principal responsável 
pela proliferação da dengue. A 

negligência que faz com que não 
cuidemos dos nossos próprios 
quintais, terrenos ou empresas, 

possibilitando o surgimento de cria-
douros do mosquito Aedes aegypti. 
A negligência que faz com que nós, 
mesmo estando ‘calejados’ de saber 
de tudo isso, continuemos ignorando.

Nesta edição O ECO revela que os 
municípios estão, a cada dia que pas-
sa, encontrando mais difi culdade para 
combater o avanço da doença, tanto 
que nos últimos 30 dias o número de 
casos confi rmados só aumentou em 
todas as cidades da área de cobertu-
ra do jornal. Com quase 8 mil casos, 
Bauru lidera o ranking de infecções 
no estado de São Paulo. Com mais 
de 1 mil, Agudos segue no mesmo 
caminho. Lençóis, com pouco menos 
de 100, vive outra realidade, mas é 
vítima das mesmas circunstâncias. 
A dengue é um problema de saúde 
pública que evidencia outro grande 
problema deste país chamado Brasil: 
a falta de educação.

Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular da 

USP, consultor político e de comu-
nicação

D
iscutir pesquisas - se estão 
certas ou não - é catar pelo 
em ovo. Não leva a nada. Por 

isso, tentar desfazer resultados da 
recente pesquisa do Ibope sobre 
o governo Bolsonaro sob o argu-
mento de que este e outros insti-
tutos escancararam erros durante 
a campanha eleitoral, é chover no 
molhado.

É bem verdade que paradig-
mas do marketing foram jogados 
na cesta do lixo na campanha que 
elegeu Jair Bolsonaro presiden-
te, incluindo as organizações que 
fazem pesquisas, mas é visível o 
arrefecimento da imagem presi-
dencial. Não houve, até o momen-
to, fato de relevância que possa 
sustentar a onda otimista que se 
formou em torno do capitão re-
formado do Exército, antes e logo 
após sua vitória.

O que está acontecendo? O pre-
sidente tem dado impulso ao tom 
da campanha, fustigando adver-
sários e puxando o cordão de fi éis 
apoiadores; formou uma equipe 
com nomes que disparam polêmi-
cas; critica-se a falta de uma cam-
panha de expressão popular para 
explicar a reforma da Previdência; 
a parceria com bancadas temáticas 
fechando portas da administração 
federal para indicações políticas; 
o ruído provocado por três polos 
de comunicação - o familiar, o do 
general porta-voz Rêgo Barros e o 
da Secretaria de Comunicação, su-
bordinada ao general Santos Cruz 
- constituem, entre outros, fatores 
de dissonância, com corrosão à 
imagem do presidente.

É sabido que a lua de mel de 
uma nova administração dura en-
tre quatro a seis meses. A popula-
ção tende a esperar que o governo 
decole. Temos, ainda, bom tempo 
para que se possa fazer uma aná-
lise mais apurada e completa do 
ciclo governamental. Mas a ten-
dência de declínio é sensível por 
algumas razões.

A primeira é a falta de uma 
ação capaz de alavancar o entu-
siasmo dos eleitores. O governo 
dispõe de amplo e denso pacote 
de programas que passarão pelo 
corredor congressual. O presiden-
te, por sua vez, reacende ânimos 
com suas mensagens nas redes. 
Dá a entender que vai continuar 
em palanque. O núcleo familiar 

causa barulho, com destaque para 
a suspeição envolvendo Fabrício 
Queiroz, ex-assessor do então de-
putado Flávio no RJ; Carlos é afeito 
à guerra continuada. E o deputa-
do Eduardo se credencia como um 
“co-chanceler”, despertando ciú-
mes do titular do Itamaraty, Ernes-
to Araújo.

Na frente política, a articula-
ção é precária. Não há lideran-
ças de qualidade. Os canais com 
o Congresso são estreitados em 
função da estratégia de Bolsona-
ro de evitar governar com os bra-
ços presos ao presidencialismo 
de coalizão. Deixa espaços cur-
tos para as indicações de cunho 
político. Paulo Guedes se mexe 
de um lado para outro. Luta para 
aprovar uma reforma que expan-
de polêmica. Tem até gosto para 
ver o pacotão da Previdência 
aprovado no Congresso.

Depois de agosto, as difi culda-
des aumentarão. Com força bem 
menor, o governo enfrentará bar-
reiras não apenas nas oposições 
como nos próprios aliados. O fato 
é que a identidade do governo 
Bolsonaro ainda não se fi rmou. 
Tateando na escuridão - é a im-
pressão que passa. O ultracon-
servadorimo que funciona como 
marca da administração, e que 
se faz presente em pautas como 
aborto, escola sem partido, ideo-
logia de gêneros, agrada aliados, 
mas abre contrariedade.

As tragédias deste início de ano 
- Brumadinho (MG), os assassina-
tos de jovens em Suzano (SP) - bai-
xaram uma sombra de desalento e 
medo. Ampliar o acesso às armas - 
como defendem a bancada da bala 
e a esfera do agronegócio - é uma 
discussão que acende a fogueira 
de alas a favor e contra. O campo 
educacional vive uma balbúrdia. O 
ministro Vélez não sabe se fi ca ou 
“será convidado a deixar o cargo”.

A prisão do ex-presidente Mi-
chel Temer gera nebulosidade 
no horizonte político. O instinto 
de sobrevivência dos políticos 
abre um alerta. Juiz e promoto-
res antecipam julgamento com 
inferências pesadas. Desfaz-se 
o clima propício à aprovação da 
Previdência. A distância entre 
bolsonaristas e não-bolonaris-
tas se expande. A visão de que 
o avião governamental começa 
a perder altura na decolagem 
parece correta. Rodrigo Maia, 
peça-chave na engrenagem, re-
cua alguns passos. Acende-se o 
sinal amarelo.

T
er

ce
ir

a
 C

o
lu

n
a BREGÃO NA PAUTA

Não há como negar que o as-
sunto da sessão da última segun-
da-feira (25) da Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista foi o polêmico 
destombamento do Estádio Muni-
cipal Archangelo Brega (Bregão). 
Passados quase 20 meses desde 
que o Projeto de Lei 84/2017, que 
trata do assunto, deu entrada na 
Casa de Leis, a proposta de autoria 
do Executivo, enfim, foi votada no 
plenário pela primeira vez. E, sem 
surpresas, acabou aprovada pela 
maioria dos vereadores.

DESTOMBAMENTO
O referido projeto revoga a Lei 

Municipal 4.158, de 29 de março 
de 2011, de autoria do ex-vereador 
Gumercindo Ticianelli Junior (DEM), 
que declarou o Bregão como pa-
trimônio histórico, obrigando a 
preservação da área edificada e 
permitindo apenas a restauração 
e pequenas manutenções. Se apro-
vado, ele acaba com qualquer im-
pedimento legal de intervenção no 
local, seja para uma possível refor-
ma, ou até mesmo para uma futura 
venda - neste caso, com a aprova-
ção de um novo Projeto de Lei.

INTERDITADO
Para quem não tem acompanha-

do, vale citar que o Bregão está in-
terditado desde o dia 7 de julho de 
2017, por determinação do Ministé-
rio Público. Na ocasião, o promotor 
de Justiça Neander Antônio San-
ches, encaminhou um ofício ao pre-
feito Anderson Prado de Lima (PSB) 
recomentando que a medida fosse 
imediatamente tomada por conta da 
constatação de diversos problemas 
que colocariam em risco a seguran-
ça dos usuários do local, que recebia 
jogos dos campeonatos amadores e 
aulas de escolinhas de futebol.

SOB RISCO
A decisão foi tomada após su-

cessivas intervenções dos vereado-
res Leonardo Henrique de Oliveira, 
o Dudu do Basquete (PPS), e Pau-
lo Henrique Victaliano, o Paulinho 
(PSDB), que encaminharam à Promo-
toria uma série de questionamentos 
sobre o estado de conservação do 
estádio e supostas irregularidades 
cometidas pela Liga Lençoense de 
Futebol Amador (LLFA), então de-
tentora da concessão. Na época, 
ambos os vereadores - principal-
mente Dudu - foram criticados por 
boa parte dos integrantes das equi-
pes do futebol amador local, que 
utilizavam o estádio semanalmente 
e não gostaram da interdição.

NO PAPEL
Segundo apontamento do Cor-

po de Bombeiros e de engenheiros 
da própria Prefeitura Municipal, o 
Bregão tem vários problemas de or-
dem estrutural e não possui diversos 
itens obrigatórios de segurança. Sem 
cumprir diversas exigências, o local 
não possui há muitos anos o AVCPB 
(Auto de Vistoria do Corpo de Bom-
beiros), documento essencial para 
que permanecesse apto a receber o 
público. A estimativa é que uma re-
forma que atenda às exigências cus-
te, pelo menos, R$ 2,5 milhões. Ou-
tra solução seria a venda no local e a 
construção de um novo estádio.

DEBATE
O assunto, porém, ainda gera 

muito debate e revela a existên-
cia de grupos contrários e favorá-
veis (à venda). Não por acaso, os 
vereadores vinham se esquivando 
e protelando a votação do projeto 
de destombamento, que, apesar de 
não tratar do futuro do estádio, é 
visto por alguns como ‘um quase 
aval’ do Legislativo para a venda 
do local, já que a viabilização dos 
recursos para a desejada reforma é 
uma missão um tanto quanto difí-
cil, ainda que não seja impossível. 
A polêmica é tanta que até a au-
diência pública que visava discutir 
apenas o destombamento acabou 
pendendo para este lado.

ESSES DIAS
A audiência pública foi realiza-

da na própria Câmara Municipal, no 
dia 14 deste mês, após convocação 
da Comissão de Educação, Saúde, 
Assistência Social, Cultura, Lazer 
e Turismo, formada pelos verea-
dores Dudu do Basquete, João Mi-
guel Diegoli (MDB) e Diusa Furlan 
(Rede), presidente, vice-presidente 
e relatora, respectivamente. Ape-
nas após isso, o projeto foi libera-
do para a votação desta segunda-
-feira, que teve apenas o vereador 
Jucimário Cerqueira dos Santos, o 
Bibaia (PV), votando contra. O pro-
jeto precisa ser novamente apro-
vado na próxima segunda-feira (1) 
para ter efeito.

CONTINUA
A partir do destombamento, que 

é necessário tanto para uma refor-
ma como para uma possível venda, 
caberá ao Poder Público, Executivo 
e Legislativo, trabalhar para encon-
trar uma situação definitiva para o 
problema. Mais do que isso, será 
preciso encontrar uma solução que 
represente o desejo da maioria, 
seja ele qual for. Aguardaremos.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal
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Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista
SERV.AUT.AGUA ES/
CLG. LENCOIS 
PTA      FAIXAS SALARIAIS                 
[SALARIO]
FOLHA DE PAGAMENTO                  
EMISSAO: 26/03/2019            
FOLHA:    1

     Faixa Salarial: ES/CL  
a ES/CL       Referencia: 
MARCO/2019               

   AGENTE DE SERVICOS GERAIS 
- ES/CL                                             
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL        1     1.103,35
                                     
ES/CL        2     1.145,18
                                     
ES/CL        3     1.189,10

   AGENTE DE SERVICOS GERAIS 
I - ES/CL                                           
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL        5     1.283,68
                                     
ES/CL        6     1.334,52
                                     
ES/CL        7     1.387,90

   TELEFONISTA - ES/CL                                                           
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL        6     1.334,52
                                     
ES/CL        7     1.387,90
                                     
ES/CL        8     1.444,00

   AGENTE ADMINISTRATIVO - 
ES/CL, AGENTE DE APOIO OPER. 
- ES/CL (SAAE)              
   LEITURISTA DE HIDROMETRO 
- ES/CL(SAAE), VIGILANTE - 
ES/CL                        
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL        7     1.387,90
                                     
ES/CL        8     1.444,00
                                     
ES/CL        9     1.502,84

   AUX.DE TRATADOR DE AGUA - 
ES/CL (SAAE)                                        
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL        7     1.387,90
                                     
ES/CL        8     1.444,00
                                     
ES/CL        9     1.502,84
                                     
ES/CL       10     1.564,64
                                     
ES/CL       11     1.629,58
                                     
ES/CL       12     1.697,72
                                     
ES/CL       13     1.769,27
                                     
ES/CL       14     1.844,47
                                     
ES/CL       15     1.923,33
                                     
ES/CL       16     2.006,17
                                     
ES/CL       17     2.093,16
                                     
ES/CL       18     2.184,50
                                     
ES/CL       19     2.280,40
                                     
ES/CL       20     2.381,02
                                     
ES/CL       21     2.486,78

   AUXILIAR DA MANUTENCAO - 
ES/CL                                                
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL        8     1.444,00
                                     
ES/CL        9     1.502,84
                                     
ES/CL       10     1.564,64

   AGENTE DE SERVICOS GERAIS 
II - ES/CL                                          
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL        9     1.502,84
                                     
ES/CL       10     1.564,64
                                     
ES/CL       11     1.629,58

   TELEFONISTA I - ES/CL                                                         
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       10     1.564,64

SERV.AUT.AGUA ES/
CLG. LENCOIS 
PTA      FAIXAS SALARIAIS                 
[SALARIO]
FOLHA DE PAGAMENTO                  
EMISSAO: 26/03/2019            
FOLHA:    2

     Faixa Salarial: ES/CL  
a ES/CL       Referencia: 
MARCO/2019               

                                     
ES/CL       11     1.629,58
                                     
ES/CL       12     1.697,72

   AGENTE ADMINISTRATIVO I - 
ES/CL, AGENTE DE APOIO OPER. 
I - ES/CL (SAAE)          
   AUXILIAR DA MANUTENCAO 
I - ES/CL, LEITURISTA DE 
HIDROMETRO I-ES/CL(SAAE)         
   VIGILANTE I - ES/CL                                                           
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       11     1.629,58
                                     
ES/CL       12     1.697,72
                                     
ES/CL       13     1.769,27

   AGENTE DA CONST.E MANU. 
-ES/CL-SAAE, AGENTE DE 
SERVICOS GERAIS III - ES/CL       
   ELETRICISTA - ES/CL, 
MOTORISTA - ES/CL                                           
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       13     1.769,27
                                     
ES/CL       14     1.844,47
                                     
ES/CL       15     1.923,33

   AUXILIAR DA MANUTENCAO 
II - ES/CL, TELEFONISTA II 
- ES/CL                        
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       14     1.844,47
                                     
ES/CL       15     1.923,33
                                     
ES/CL       16     2.006,17

   AGENTE ADMINISTRATIVO 
II - ES/CL, AGENTE DE APOIO 
OPER. II - ES/CL(SAAE)         
   LEITURISTA DE HIDROMETRO 
II-ES/CL(SAAE, OPERADOR DE 
ETA - ES/CL (SAAE)           
   VIGILANTE II - ES/CL                                                          
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       15     1.923,33
                                     
ES/CL       16     2.006,17
                                     
ES/CL       17     2.093,16

   AGENTE DA CONST.E MANU. 
I-ES/CL-SAAE, ELETRICISTA I 
- ES/CL, MECANICO - ES/CL       
   MOTORISTA I - ES/CL                                                           
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       17     2.093,16
                                     
ES/CL       18     2.184,50
                                     
ES/CL       19     2.280,40

   AUXILIAR DA MANUTENCAO 
III - ES/CL, TELEFONISTA III 
- ES/CL                      
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       18     2.184,50
                                     
ES/CL       19     2.280,40
                                     
ES/CL       20     2.381,02

   AGENTE ADMINISTRATIVO 
III - ES/CL, AGENTE DE APOIO 
OPER. III -ES/CL(SAAE)        
   LEITURISTA DE HIDROMETRO 
III-ES/CL(SAA, OPERADOR DE 
ETA I - ES/CL (SAAE)         
   OPERADOR DE MAQUINAS - 
ES/CL, VIGILANTE III - ES/CL                              
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       19     2.280,40
                                     
ES/CL       20     2.381,02
                                     
ES/CL       21     2.486,78

   ASSISTENTE TECN. ADMINIS. 
- ES/CL                                             
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       20     2.381,02
                                     
ES/CL       21     2.486,78
                                     
ES/CL       22     2.597,84

SERV.AUT.AGUA ES/
CLG. LENCOIS 
PTA      FAIXAS SALARIAIS                 
[SALARIO]
FOLHA DE PAGAMENTO                  
EMISSAO: 26/03/2019            
FOLHA:    3

     Faixa Salarial: ES/CL  
a ES/CL       Referencia: 
MARCO/2019               

   AGENTE DA CONST.E MANU. 
II-ES/CL-SAAE, ELETRICISTA 
II - ES/CL, MECANICO I - ES/
CL   
   MOTORISTA II - ES/CL                                                          
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       21     2.486,78
                                     
ES/CL       22     2.597,84
                                     
ES/CL       23     2.714,34

   ADVOGADO - ES/CL, TEC.
COL.AFAS.E TRAT.DE ES/CLG-
ES/CL(SAAE)                         
   TECN.EM PROD.E DIS.DE 
AGUA-ES/CL(SAAE), TECNICO EM 
INFORMATICA - ES/CL           
   TECNICO EM TREINAMENTO - 
ES/CL, TES/CLOUREIRO - ES/
CL, TOPOGRAFO - ES/CL (SAAE)        
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       21     2.486,78
                                     
ES/CL       22     2.597,84
                                     
ES/CL       23     2.714,34
                                     
ES/CL       24     2.836,74
                                     
ES/CL       25     2.965,23
                                     
ES/CL       26     3.100,18

   OPERADOR DE MAQUINAS I - 
ES/CL                                                
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       22     2.597,84
                                     
ES/CL       23     2.714,34
                                     
ES/CL       24     2.836,74

   OPERADOR DE ETA II - ES/
CL (SAAE)                                             
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       23     2.714,34
                                     
ES/CL       24     2.836,74
                                     
ES/CL       25     2.965,23

   ASSISTENTE TECN. ADMINIS. 
I - ES/CL                                           
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       24     2.836,74
                                     
ES/CL       25     2.965,23
                                     
ES/CL       26     3.100,18

   AGENTE DA CONST.E MANU. 
III-ES/CL-SAAE, ELETRICISTA 
III - ES/CL                  
   MECANICO II - ES/CL, 
MOTORISTA III - ES/CL                                       
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       25     2.965,23
                                     
ES/CL       26     3.100,18
                                     
ES/CL       27     3.241,89

   OPERADOR DE MAQUINAS II 
- ES/CL                                               
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       26     3.100,18
                                     
ES/CL       27     3.241,89
                                     
ES/CL       28     3.390,64

   OPERADOR DE ETA III - ES/
CL (SAAE)                                            
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       27     3.241,89
                                     
ES/CL       28     3.390,64
                                     
ES/CL       29     3.546,86

   ASSISTENTE SOCIAL - ES/
CL, CONTADOR - ES/CL, DES/
CLENHISTA PROJETISTA - ES/CL          
   LANCADOR - ES/CL (SAAE)                                                       

SERV.AUT.AGUA ES/
CLG. LENCOIS 
PTA      FAIXAS SALARIAIS                 
[SALARIO]
FOLHA DE PAGAMENTO                  
EMISSAO: 26/03/2019            
FOLHA:    4

     Faixa Salarial: ES/CL  
a ES/CL       Referencia: 
MARCO/2019               

                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       27     3.241,89
                                     
ES/CL       28     3.390,64
                                     
ES/CL       29     3.546,86
                                     
ES/CL       30     3.710,85
                                     
ES/CL       31     3.883,04
                                     
ES/CL       32     4.063,87

   ASSISTENTE TECN. ADMINIS. 
II - ES/CL                                          
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       28     3.390,64
                                     
ES/CL       29     3.546,86
                                     
ES/CL       30     3.710,85

   MECANICO III - ES/CL, 
OPERADOR DE MAQUINAS III - 
ES/CL                           
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       29     3.546,86
                                     
ES/CL       30     3.710,85
                                     
ES/CL       31     3.883,04

   ASSISTENTE TECN. ADMINIS. 
III - ES/CL                                         
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       32     4.063,87
                                     
ES/CL       33     4.253,72
                                     
ES/CL       34     4.453,10

   BIOLOGO - ES/CL (SAAE), 
ENGENHEIRO CIVIL - ES/CL, 
QUIMICO (SAAE) - ES/CL            
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       34     4.453,10
                                     
ES/CL       35     4.662,40
                                     
ES/CL       36     4.882,21
                                     
ES/CL       37     5.112,96
                                     
ES/CL       38     5.355,29
                                     
ES/CL       39     5.609,72

   ANALISTA DE SISTEMAS - 
ES/CL                                                  
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
ES/CL       34     4.453,10
                                     
ES/CL       35     4.662,40
                                     
ES/CL       36     4.882,21
                                     
ES/CL       37     5.112,96
                                     
ES/CL       38     5.355,29
                                     
ES/CL       39     5.609,72
                                     
ES/CL       40     5.876,86
                                     
ES/CL       41     6.157,38
                                     
ES/CL       42     6.451,93

SERV.AUT.AGUA ESG. LENCOIS 
PTA      FAIXAS SALARIAIS                 
[SALARIO]
FOLHA DE PAGAMENTO                  
EMISSAO: 26/03/2019            
FOLHA:    1

     Faixa Salarial: FG  
a FG       Referencia: 
MARCO/2019               

   COORD. TEC. DE RECURSOS 
HIDRICOS-FG, COORD.DE ADM.E 
FINANCAS -FG (SAAE)    
   COORD.DE CONTABILIDADE, 
COORD.DE DIST.A.CL.AF.TT.
ES-FG-SAAE                
   COORD.DE PROD.DIST.
DE AGUA-FG(SAAE), ENC.DE 
ARREC., ATEN. E HIDR.-SAAE     
   ENC.DE CONTROLE 
OPERACIONAL-FG(SAAE, ENC.DE 
DISTR. DE AGUA - FG(SAAE)      
   ENC.DE PLANJ.E CONT 
DE SERV-FG(SAAE, ENC.DE 
RECURSOS HUMANOS - SAAE        
   ENC.DE SERV.COL.AF.E 
TT.ES.-FG-SAAE, ENC.DE SERV.
DE CONTABILIDADE-SAAE     
   ENC.DE TEC.DA INF.E 
COM.E FAT.-SAAE, 
ENCARREGADO DE SERVICOS - 
FG (SAAE),INSPETOR DE INST.
PREDIAL - FG(SAAE)  
                                      
                                    

Faixa  Nivel        Valor
                                     
FG        1     1.616,20
                                     
FG        2     1.683,65
                                     
FG        3     1.754,54
                                     
FG        4     1.828,92
                                     
FG        5     1.907,02
                                     
FG        6     1.989,07
                                     
FG        7     2.075,24
                                     
FG        8     2.165,61
                                     
FG        9     2.260,59
                                     
FG       10     2.360,29
                                     
FG       11     2.464,96
                                     
FG       12     2.574,87
                                     
FG       13     2.690,29
                                     
FG       14     2.811,51
                                     
FG       15     2.938,71
                                     
FG       16     3.072,31
                                     
FG       17     3.212,62
                                     
FG       18     3.359,92
                                     
FG       19     3.514,57
                                     
FG       20     3.676,98
                                     
FG       21     3.847,49
                                     
FG       22     4.026,54
                                     
FG       23     4.214,52
                                     
FG       24     4.411,93
                                     
FG       25     4.619,19
                                     
FG       26     4.836,82
                                     
FG       27     5.065,35
                                     
FG       28     5.305,24
                                     
FG       29     5.557,22
                                     
FG       30     5.821,74
                                     
FG       31     6.099,46
                                     
FG       32     6.391,17
                                     
FG       33     6.697,38
                                     
FG       34     7.018,86
                                     
FG       35     7.356,51
                                     
FG       36     7.711,00
                                     
FG       37     8.083,22
                                     
FG       38     8.474,07
                                     
FG       39     8.884,49
                                     
FG       40     9.315,36
                                     
FG       41     9.767,77
                                     
FG       42    10.242,86
                                     
FG       43    10.741,65
                                     
FG       44    11.265,38
                                     
FG       45    11.815,33
                                     
FG       46    12.392,78
                                     
FG       47    12.999,08
                                     
FG       48    13.635,72
                                     
FG       49    14.304,19
                                     
FG       50    15.006,10

SERV.AUT.AGUA ESG. LENCOIS 
PTA      FAIXAS SALARIAIS                 
[SALARIO]
FOLHA DE PAGAMENTO                  
EMISSAO: 26/03/2019            
FOLHA:    1

     Faixa Salarial: CC  
a CC       Referencia: 
MARCO/2019               

   COORD.DE APOIO 
OPERACIONAL, COORD.DE ENG. E 
SERVICOS - CC(SAAE)            
   DIR.DO SERV.AUT.DE AGUA E 
ESGOTO-CC,      
                                    
Faixa  Nivel        Valor
                                     
CC        1     2.102,05
                                     
CC        2     2.186,88
                                     
CC        3     2.275,52
                                     
CC        4     2.368,40
                                     

CC        5     2.465,60
                                     
CC        6     2.574,86
                                     
CC        7     2.684,09
                                     
CC        8     2.804,66
                                     
CC        9     2.925,29
                                     
CC       10     3.059,41
                                     
CC       11     3.193,59
                                     
CC       12     3.339,15
                                     
CC       13     3.484,64
                                     
CC       14     3.646,21
                                     
CC       15     3.807,87
                                     
CC       16     3.985,00
                                     
CC       17     4.162,20
                                     
CC       18     4.356,44
                                     
CC       19     4.550,58
                                     
CC       20     4.766,09
                                     
CC       21     4.981,43
                                     
CC       22     5.217,01
                                     
CC       23     5.452,56
                                     
CC       24     5.711,50
                                     
CC       25     5.970,42
                                     
CC       26     6.254,90
                                     
CC       27     6.539,33
                                     
CC       28     6.852,68
                                     
CC       29     7.165,99
                                     
CC       30     7.510,98
                                     
CC       31     7.855,95
                                     
CC       32     8.235,36
                                     
CC       33     8.614,90
                                     
CC       34     9.032,29
                                     
CC       35     9.470,59
                                     
CC       36     9.930,77
                                     
CC       37    10.413,99
                                     
CC       38    10.921,35
                                     
CC      100     4.015,79
                                     
CC      101     4.204,03
                                     
CC      102     4.392,26
                                     
CC      103     4.597,67
                                     
CC      104     4.803,06
                                     
CC      105     5.030,99
                                     
CC      106     5.258,96
                                     
CC      107     5.510,24
                                     
CC      108     5.761,60
                                     
CC      109     6.035,54
                                     
CC      110     6.309,44
                                     
CC      111     6.610,97
                                     
CC      112     6.912,47
                                     
CC      113     7.247,70
                                     
CC      114     7.596,76
                                     
CC      115     7.948,69
                                     
CC      116     8.314,40
                                     
CC      117     8.717,05
                                     
CC      118     9.119,68
                                     
CC      119     9.562,15
                                     
CC      120    10.004,60
                                     
CC      121    10.491,43
                                     
CC      122    10.978,26
                                     
CC      123    11.514,04
                                     
CC      124    12.049,84
                                     
CC      125    12.638,81
                                     
CC      126    13.227,72
                                     
CC      127    13.875,79
                                     
CC      128    14.556,25
                                     
CC      129    15.270,73
                                     
CC      130    16.020,94

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Março de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 61,75.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Março de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 115,90.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Aviso de Licitação. Tomada de Preços Repetição n.º 02/2019. Processo n.º 189/2019. 
Edital - Tipo: Menor Preço - Critério de julgamento: Global. Objeto: Contratação 
de empresa para a execução de obra de ampliação do Centro de Esporte e Lazer 
do Trabalhador, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma 
físico–fi nanceiro de execução da obra e projeto executivo, constantes do anexo I, 
que é parte integrante do presente edital, em atendimento ao Convênio nº 124/2018 
(Processo SELJ nº 624/2018), fi rmado entre o Município de Areiópolis e o Governo 
do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. 
Os envelopes serão recebidos até às 09:00 horas do dia 12/04/2019, na sede da 
Prefeitura Municipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, 
Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital: 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, 25/03/2019. 

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Março de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 58,30.

Pregão nº 024/2019 – Processo nº 033/2019
A Prefeitura torna público, para conhecimento dos interessados, o julgamento 
das propostas e de habilitação do processo citado acima, referente a 
contratação de serviços de limpeza no prédio do Paço Municipal. Empresa 
Desclassifi cada: M.A.L. ALBUQUERQUE SERVIÇOS DE LIMPEZA; 
Empresas Inabilitadas: WHM SERVIÇOS DE CORRETAGEM LTDA – ME 
e MASTER ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, as mesmas têm o prazo 
de 3 (três) dias úteis para apresentação de recurso quanto a decisão. Julgado 
favoravelmente a empresa FÁBIO SOARES DE OLIVEIRA SEGURANÇA 
– ME. A Ata completa 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, 26 de março 
de 2019.

Pregão nº 11/2019 – Objeto: Aquisição de trator tipo roçadeira. Entrega dos 
envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 08 de abril de 
2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no 
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através 
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. 

Borebi, 27 de Março de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal.

EXTRATOS DE ADITIVOS CONTRATUAIS
CONVITE Nº 27/2017 – PROCESSO Nº 47/2017- CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 47/2017 - ADITIVO Nº 01/2018 - CONTRATANTE: 
- Prefeitura Municipal de Borebi; CONTRATADA: - AUTO MECÂNICA 
TERAOKA LTDA.; VALOR:- R$ 45.600,00; VIGÊNCIA:- 12 meses; DATA 
ASSINATURA:- 01/12/2018; OBJETO:- Prestação de serviços de mecânica 
em geral, nos veículos, máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal. 

PREGÃO Nº 21/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2018 
– PROCESSO Nº 35/2018 – ADITIVO Nº 01/2019 - CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Borebi; CONTRATADA: R.A.P. APARECIDA 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - VALOR: R$ 31,20; DATA 
ASSINATURA: 14/02/2019; OBJETO: Aditar em 25% a quantidade prevista 
no edital - item 72 – Baclofeno comprimidos 10 mg.  

PREGÃO Nº 24/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2018 
– PROCESSO Nº 44/2018 – ADITIVO Nº 01/2019 - CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Borebi; CONTRATADA: AZULPHARMA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP; - VALOR: R$ 
350,00; DATA ASSINATURA: 04/03/2019; OBJETO: Aditar em 25% a 
quantidade prevista no edital - item 190 – Levotiroxina 50 MCG compridos.   

PREGÃO Nº 05/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2018 
– PROCESSO Nº 07/2018 – ADITIVO Nº 01/2019 - CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Borebi; CONTRATADA: JESUS GARCIA - 
VALOR: R$ 7.487,50; DATA ASSINATURA: 08/03/2019; OBJETO: Aditar 
em 25% a quantidade prevista no edital - item 54 – Ovo de galinha caipira 
Extra AA.    

CONVITE Nº 05/2018 – PROCESSO Nº 12/2018 - CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 10/2018 – ADITIVO Nº 01/2019 - 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Borebi; CONTRATADA: 
BENEDITO LUIZ MARTINS - ME - VALOR: R$ 30.000,00; VIGÊNCIA: 
12 meses; DATA ASSINATURA: 19/03/2019; OBJETO: Contratação de 
empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e 
assessoria na área de meio ambiente.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Março de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 61,75.

Pregão nº 10/2019 – Objeto: Registro de Preços de Papel Sulfi te. Entrega dos 
envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 05 de abril de 
2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no 
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através 
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. 

Borebi, 26 de Março de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal.
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Polícia
PEDERNEIRAS  
Na última sexta-feira (22), a Polícia Civil de Pederneiras realizou diligências dentro da 
Operação Páscoa com o objetivo de reprimir a violência no campo e a ocupação irregular 
de terras. Em uma propriedade rural que vem sendo alvo de invasões nos últimos anos, 
os responsáveis foram identifi cados e seis termos circunstanciados foram elaborados. No 
local, foi constatado que várias pessoas se apropriaram de trechos de terra e demarcaram 
lotes por conta própria, alguns com cercas e outros com muros de madeira.

PERSEGUIÇÃO

SEGURANÇA

TRÂNSITO

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Março de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 76,70.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Março de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 127,85.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Março de 2019. Na página A5. Valor da publicação R$ 118,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Março de 2019. Na página A5. Valor da publicação R$ 184,85.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Março de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 47,95.

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: 001/2018
Cargo: Agente de Serviços Gerais
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
Centro, Lençóis Pta. - SP.
Data: 28 de março de 2019
Horário: 8h30

01 – Luiz Fernando Andreotti Pietro

Lençóis Paulista, 25 de março de 2.019.

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

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 5225 de 26.03.2019……………Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a receber em doação, duas áreas de terras de propriedade das empresas 
Funerária São Francisco de Lençóis Paulista Ltda. EPP e Paraíso da Colina 
Ltda. 
Decreto Executivo 174 de 21.03.2019………..Convoca a Quarta Conferência 
Municipal de Saúde de Lençóis Paulista.
Decreto Executivo 175 de 21.03.2019……….Dispõe sobre a permissão de 
uso onerosa de imóvel público a favor de José Aparecido Boato.
Decreto Executivo 176 de 21.03.2019…………Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 218.911,22.
Decreto Executivo 177 de 21.03.2019…………Dispõe sobre a modifi cação 
do código de aplicação e código da fonte de recursos do orçamento vigente.
Decreto Executivo 178 de 22.03.2019…………Dispõe sobre a homologação 
da Resolução n.º 01, de 11 de março de 2019, expedida pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lençóis Paulista. 
Decreto Executivo 179 de 22.03.2019………… Dispõe sobre a nomeação 
dos membros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Lençóis Paulista.
Decreto Executivo 180 de 22.03.2019…………Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 1.304,00.
Decreto Executivo 181 de 22.03.2019…………Declara de interesse social 
um lote de terreno urbano, nesta cidade, de propriedade da empresa Nexus 
Loteadora Ltda.
Portaria 332 de 25.03.2019…………Autoriza a Igreja Evangélica Assembleia 
de Deus Ministério de Madureira a utilizar a Praça Comendador José Zillo.
Portaria 333 de 26.03.2019…………Cessa o afastamento concedido a 
servidora Marta de Fátima Martins.
Portaria 334 de 26.03.2019…………Designa Rafael Bazo Júnior responsável 
pelo expediente da Secretaria de Cultura no período de 9 a 18 de abril de 
2019. 
Portaria 335 de 26.03.2019…………Autoriza a contratação temporária de 
Técnico em Segurança do Trabalho. 
Termo de Permissão de Uso n.º 003, de 21 de março de 2019, celebrado com 
José Luiz Boato, para utilização de imóvel público, pelo prazo de dois anos. 

Lençóis Paulista, 26 de março de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

RETI-RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 04/2019 – PROCESSO 05/2019

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lençóis Paulista torna público 
que o edital do pro-cesso mencionado acima, cujo objeto é a aquisição de 
caminhões equipados com caçamba basculante e tanque inox, foi retifi cado. 
O Edital encontra-se disponível no site www.saaelp.sp.gov.br. Informações: 
Rua XV de novembro nº 1.111, Lençóis Paulista, Fone (14) 3269-7700. 
Lençóis Paulista, 26 de março de 2019. Evandro Alberto Dalbem – Diretor.

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

LIMPEZA DE TERRENO

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

Lençóis Paulista, 27 de Março de 2019.

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Laudo Cadastro imobiliário Valor
Margarete Aparecida Ferraz 

de Toledo
Avenida Jacomo Augusto Paccola, 

L357 Q10 – Santa Terezinha 181 26.366/7117 R$ 160,00

Comun. Mission. Divina Unção 
Lençóis Paulista

Avenida Jacomo Augusto Paccola, 
L356 Q10 – Santa Terezinha 181 26.365/6126 R$ 160,00

Maria Luiza Comercio e 
Empreendimentos Ltda.

Rua Antonio Jacomo Paccola, L11 
Q17 -Maria Luiza IV 177 28.138/5805 R$ 202,94

Maria Luiza Comercio e 
Empreendimentos Ltda.

Rua Mauro Mazzili L06 Q25
Maria Luiza IV 178 28.345/5112 R$ 166,56

Conselho Municipal dos Direitos da  Criança e do Adolescente

Edital 01/2018 – Projetos  aprovados

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Lençóis Paulista – C.M.D.C.A., comunica que expediu 
a Resolução nº 01/2019 para deliberar sobre os projetos aprovados nos termos do Edital nº 01/2018, publicado em 8 de 
dezembro de 2018, que aprovou a destinação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Lençóis Paulista aos seguintes projetos e instituições:
1. Associação Amorada, inscrita no CNPJ/MF n.º 27.938.710/0001-13: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) para 
aquisição de veículo automotor com capacidade de transporte de  sete pessoas; R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para 
proporcionar ambiente adequado para os acolhidos durante a permanência no serviço.
2. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lençóis Paulista - APAE, inscrita no CNPJ/MF n.º 44.526.812/0001-
40: R$ 6.747,10 (seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e dez centavos) adequação do espaço da sala de preparação 
de alimentação enteral de alunos com necessidades especiais; R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais) 
aquisição de equipamentos de informática para capacitação de alunos com necessidades especiais; R$ 38.200,00 (trinta 
e oito mil e duzentos reais) para aquisição de equipamento e capacitação para utilização do método Pediasuit em alunos 
com necessidades especiais.
3. Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados – “Lar Nossa Senhora dos Desamparados”, inscrita no CNPJ/
MF n.º 53.419.016/0004-42: R$ 12.000,00 (doze mil reais) paraqualifi cação de professores; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
para reforma do parque infantil; R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para atendimento fonoaudiológico - trabalhando 
a linguagem verbal da criança; R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) para musicalização infantil; R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) para projeto de orientação de pais de alunos.
4. Legião Feminina de Lençóis Paulista, inscrita no CNPJ/MF n.º 49.892.581/0001-02: R$ 36.947,00 (trinta e seis mil, 
novecentos e quarenta e sete reais) para aquisição de automóvel para realização de visitas domiciliares; R$ 8.877,30 (oito 
mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta centavos) para aquisição de utensílios para adequação da cozinha para curso 
de culinária; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para aquisição de instrumentos de percussão para fanfarra; R$ 11.000,00 (onze 
mil reais) para equipar laboratório de informática; R$ 13.175,70 (treze mil, cento e setenta e cinco reais e setenta centavos) 
para aquisição de mobília e utensílios para sala de convivência.
5. Legião Mirim de Lençóis Paulista, inscrita no CNPJ/MF n.º 48.356.943/0001-88: R$ 87.550,00 (oitenta e sete mil e 
quinhentos e cinquenta e cinco reais) para o “Projeto aprendiz, o futuro é agora” - contratação de curso de capacitação e 
aquisição de equipamentos; R$ 11.409,00 (onze mil e quatrocentos e nove reais) para “Projeto ao som do aprendiz” de 
aquisição de instrumentos musicais e materiais para fanfarra.
6.  Instituto LideraJovem, inscrito no CNPJ/MF n.º 28.593.321/0001-66: R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o projeto 
“Formação de Líderes”.

Os projetos foram encaminhados à Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista para análise de documentos e verifi cação da 
viabilidade dos projetos, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014.

Lençóis Paulista, 22 de março de 2019.

GABRIELA RUSSO SERRANO SALUCESTE
Presidente do CMDCA

Jovem é detido após 
fugir de bloqueio policial

Após tentativa de fuga com uma motocicleta, condutor e passageiro fi caram feridos

Flávia Placideli

Na madrugada do último 
sábado (23), durante a 
operação Direção Se-

gura, uma equipe da Polícia 
Militar de Lençóis Paulista 
deteve um jovem de 26 anos 
após uma perseguição a uma 
motocicleta. O indivíduo, já 
conhecido dos meios policiais, 
foi encaminhado à Delegacia 
de Polícia, mas foi liberado ao 
final da ocorrência. 

Por volta das 00h30, uma 

equipe da Polícia Militar que 
realizava um patrulhamento 
de rotina pelo Parque Resi-
dencial Rondon se deparou 
com uma motocicleta, modelo 
Yamaha/XT 660R, com placa 
já conhecida dos meios po-
liciais, que, ao avistar o blo-
queio policial, se sobrepôs 
ao canteiro central e fugiu in-
fringindo diversas regulamen-
tações do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), além de não 
obedecer à ordem de parada 
dos militares.

Diante disso, deu-se início 
a uma perseguição por diver-
sas ruas e bairros do municí-
pio, até que o condutor acabou 
se chocando contra um bar-
ranco de terra, entre o Núcleo 
Habitacional João Zillo e o Jar-
dim Planalto.

Durante abordagem, na 
motocicleta estavam H.S., de 26 
anos, já conhecido dos meios 
policiais pelos crimes de tráfico 
de drogas, associação criminosa 
e outros delitos, e B.S.A., de 20 
anos, namorada do condutor. 

Ambos se negaram a dar infor-
mações sobre o motivo da ten-
tativa de fuga e também dispen-
saram atendimentos médicos, 
apesar de apresentarem alguns 
ferimentos pelo corpo.

Os dois jovens foram en-
caminhados à Delegacia de 
Polícia, onde a autoridade de 
plantão ciente dos fatos, confec-
cionou o Boletim de Ocorrên-
cia, liberando os envolvidos ao 
final da ocorrência. O veículo 
foi recolhido administrativa-
mente ao pátio de Bauru.

Polícia Militar realiza operação 
São Paulo Mais Seguro

Adolescente se fere em 
acidente entre carro e bicicleta

Em Lençóis Paulista, equipes estiveram posicionadas em locais 
estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM

Ocorrência foi registrada na noite do sábado (23), no Jardim Monte Azul

Flávia Placideli

Na manhã dessa terça-
-feira (26), a Polícia Mi-
litar deu início em todo 

o estado a mais uma etapa da 

Operação São Paulo Mais Segu-
ro. De acordo com informações 
da PM, um efetivo com mais de 
19 mil policiais, 8 mil viaturas 
e 11 helicópteros foi distribuído 
em pontos estratégicos a fim de 

coibir qualquer ação criminosa 
nos municípios paulistas.

Em Lençóis Paulista, as equi-
pes foram posicionadas em locais 
estratégicos, apontados pelo ser-
viço de inteligência da PM, para 

Flávia Placideli

A Polícia Militar de Lençóis 
Paulista registrou, na noite 
do último sábado (23), um 

acidente envolvendo um carro e 
uma bicicleta no Jardim Monte 
Azul. Com o impacto, o ciclista, 
de 13 anos, teve algumas lesões 
pelo corpo e precisou ser socor-
rido e encaminhado à UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento). O 
motorista permaneceu no local 
do acidente até a chegada da 

equipe policial.
Segundo informações regis-

tradas no Boletim de Ocorrência, 
após solicitação via Copom (Cen-
tro de Operações), uma equipe 
da Polícia Militar foi informada 
sobre a ocorrência de um aciden-
te de trânsito com vítima envol-
vendo um carro e uma bicicleta. 
Em diligência até o local dos fa-
tos, Rua Guaianazes, no Jardim 
Monte Azul, a vítima, um ciclista 
de 13 anos, já estava sendo socor-
rido pelo Corpo de Bombeiros 

para ser levado até a UPA. O 
jovem, que apresentava algumas 
lesões no ombro, pernas e pes-
coço, foi submetido a exames e 
permaneceu em observação da 
companhia de sua genitora.

O condutor do veículo, um 
GM/Meriva, que aguardava no 
local do acidente à chegada da 
equipe policial, apresentou sua 
versão do acidente, assim como 
os documentos do veículo, todos 
em ordem. As partes dispensa-
ram a perícia nos veículos.

sufocar qualquer ação criminosa. 
“Nossas equipes estiveram posi-
cionadas nas principais avenidas 
da cidade, principalmente nas de 
acesso às rodovias do município, 
Marechal Rondon (SP-300) e Osni 
Mateus (SP-261)”, destaca o capi-
tão Rodrigo de Angelo, coman-
dante da 5ª Cia da Polícia Militar.

Ainda segundo o capitão, 
a sexta etapa da Operação São 
Paulo Mais Seguro foi iniciada 
às 5h e se estendeu durante 
todo o dia no município. “A 
operação acontece em todo o 
estado de São Paulo, com a 
finalidade de garantir a conti-
nuidade da redução de indica-
dores criminais, aumentando a 
presença ostensiva de policiais 
pelas ruas”, enfatiza o oficial. 
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Esporte

COPA LENÇÓIS

FUTSAL MACATUBA

SOCIETY

HOMENAGEM
O Grêmio homenageou seu maior ídolo na noite da segunda-feira (25). Renato Gaúcho, ex-jogador 
e agora técnico do clube de Porto Alegre, foi eternizado com uma estátua de bronze de mais de 
quatro metros de altura, erguida na entrada do estádio gremista. Visivelmente emocionado em seu 
discurso, o técnico agradeceu pelo carinho recebido e fi nalizou dizendo que seu sangue sempre 
será azul, para o delírio dos mais 8,5 mil torcedores que se reuniram no local.

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

Rodada defi ne 
primeiros classifi cados 
para as quartas de fi nal
Unidos do Júlio Ferrari, Açaí, São Cristovão e Capital FC garantem 
vagas e agora aguardam defi nição dos adversários

Elton Laud

Quatro confrontos disputa-
dos na manhã do último 
domingo (24) definiram 

os primeiros classificados para 
as quartas de final da 13ª Copa 
Lençóis de Futebol Amador. A 
competição, promovida pela 
Secretaria de Esportes e Recrea-
ção de Lençóis Paulista, integra 
o calendário oficial do aniver-
sário de 161 anos de emancipa-
ção político-administrativa da 
cidade, que será comemorado 
no dia 28 de abril, data prevista 
para a disputa da final. Os jogos 

foram disputados no Estádio 
Municipal João Roberto Vagula 
(Vagulão) e no Estádio Distrital 
Eugênio Paccola (Cecap).

No duelo que abriu a roda-
da, no Vagulão, o Unidos do 
Júlio Ferrari (1º G1) goleou 
o Atlétiko Kaju (2º G8) por 
4 a 0, com gols de Guilher-
me Souza (2), Luís Henrique 
Medeiros e Willian Gomes. 
Na partida seguinte o Açaí (1º 
G5) derrotou o Chape FC (2º 
G4) por 1 a 0, com gol de Ma-
theus Gattaz. Na Cecap, o São 
Cristovão (1º G4) goleou o Al-
fredo Guedes (2º G5) por 6 a 

2, com gols de Wesley Souza 
(2), Alan Pereira (2), Gabriel 
Américo e Geovane Caetano 
- André Luiz Sarzi (2) descon-
tou. No outro jogo, o Capital 
FC (2º G1) venceu o União 
Paulista (1º G8) por 2 a 1, 
com gols de Denilson Santos e 
Vinicius Vianna - José Márcio 
de Paula descontou.

Os outros classificados se-
rão definidos na rodada do do-
mingo (31). No Vagulão, às 8h, o 
Reduto (1º G7) enfrenta o Real 
Lençóis (2º G2). Em seguida, 
às 10h, o Santa Luzia (1º G3) 
encara o Nacional (2º G6). Na 

Cecap, às 8h, o Asa Branca (1º 
G6) mede forças com o Grêmio 
da Vila (2º G3). Na sequência, 
às 10h, o Atlético Lençóis (1º 
G2) duela com o Grêmio Cecap 
(2º G7).

O vencedor do confronto 
entre Reduto e Real Lençóis 
joga com Unidos do Júlio Fer-

rari nas quartas de final. Quem 
passar da partida entre Santa 
Luzia e Nacional pega o Açaí. 
O ganhador da disputa entre 
Asa Branca e Grêmio da Vila 
decide a vaga contra o São Cris-
tovão. Quem levar e melhor no 
embate entre Atlético Lençóis e 
Grêmio Cecap tem pela frente 

o Capital FC.
Os jogos das quartas de fi-

nal acontecem nos dias 7 e 14 
de abril. As semifinais estão 
previstas para o dia 21 do mes-
mo mês. Já a decisão do título 
está marcada para a semana 
seguinte, no dia 28, aniversário 
da cidade.

CLASSIFICADO - São Cristovão (camisa listrada) garante vaga nas 
quartas de final com goleada sobre o Alfredo Guedes

Séries Ouro e Prata defi nem confrontos da próxima fase

Estrela Várzea goleia e termina em primeiro no Grupo A

Classifi cação fi nal será conhecida na rodada da sexta-feira (29)

Equipe derrotou o Galáticos pelo placar de 10 a 0; jogo foi disputado no último sábado (23)

Elton Laud

A segunda fase da Copa 
Lençóis de Futsal está na 
reta final. Os grupos 6 e 

8 entram em quadra nas duas 
últimas rodadas para a defini-
ção dos confrontos das quartas 
de final das séries Ouro e Prata. 
Todos os jogos acontecem no Gi-
násio Municipal de Esportes An-
tonio Lorenzetti Filho (Tonicão).

Nesta quarta-feira (27), 
pelo Grupo 6 da Série Ouro, às 
19h30, o Açaí enfrenta o Santa 
Luzia. Na sequência, às 20h20, 
jogam Grêmio Cecap e Santa 
Catarina. Na sexta-feira (29), 
pelo Grupo 8 da Série Prata, às 
19h30, O Carniça FC encara o 
Unidos da Vila. Em seguida, às 
20h20, duelam Reduto e Uni-
dos do Júlio Ferrari.

Elton Laud

A rodada do último final de 
semana definiu a classi-
ficação final da primeira 

fase nos Grupos A e B da 11ª 
Copa Lençóis de Futebol Socie-
ty. O destaque foi a equipe do 
Estrela Várzea, que na tarde do 
sábado (23) goleou a represen-
tação do Galáticos em partida 
válida pelo Grupo A. Os jogos 

EM QUADRA - Desacreditados (uniforme claro) goleou o União 
B13 e garantiu terceiro lugar do Grupo 5 da Série Ouro

TUDO OU NADA - Grupos 
C e D entram em campo na 
briga pela classificação

A classificação final já está 
definida nos outros grupos. Na 
última sexta-feira (22), pelo 
Grupo 5 da Série Ouro, o Ath-
letic Futsal derrotou a equipe 
da UME por 2 a 1 e garantiu 
a liderança, com nove pontos, 

deixando o time adversário em 
segundo lugar, com seis pon-
tos. No outro jogo, o Desacre-
ditados goleou o União B13 por 
12 a 4 e ficou com a terceira co-
locação com três pontos, man-
tendo o oponente na lanterna, 

foram disputados no campo da 
Praça Jácomo Langona, no Jar-
dim América.

Ainda no sábado (23), tam-
bém pelo Grupo A, o combina-
do de Borebi ganhou do Atlética 
Bonsucesso por 3 a 2. Pelo Gru-
po B, o Real Madruga derrotou 
o Unidos do Júlio Ferrari por 4 
a 2. O outro jogo da chave, que 
seria disputado na manhã do 
domingo (24), terminou com vi-

sem pontuar.
Na rodada da segunda-feira 

(25), válida pelo Grupo 7 da Sé-
rie Prata, O Zoio FC venceu o 
Valência por 5 a 2 e terminou 
em primeiro, com nove pontos, 
empurrando o rival para a ter-
ceira posição, com três pontos. 
O segundo lugar ficou com o 
Atlétiko Kaju, que ganhou do 
Atlético Lençóis por WO e foi a 
seis pontos. O Atlético Lençóis 
terminou em último, com zero.

De acordo com a tabela di-
vulgada pela Secretaria de Es-
portes e Recreação de Lençóis 
Paulista, os confrontos das quar-
tas de final serão disputados em 
sistema cruzado, com os primei-
ros colocados enfrentando os úl-
timos colocados do outro grupo: 
Série Ouro (1º G5 x 4º G6; 2º 
G5 x 3º G6; 3º G5 x 2º G6 e 4º 
G5 x 1º G6) e Série Prata (1º G7 
x 4º G8; 2º G7 x 3º G8; 3º G7 x 
2º G8 e 4º G7 x 1º G8).

do (30), às 15h, pelo Grupo D, 
jogam Atlético Lençóis e Rene-
gados. Às 16h, pelo Grupo C, 
entram em campo Asa Branca e 
JAAC. Fechando o dia, às 17h, 
novamente pelo Grupo D, se 
enfrentam Mercenários e Real. 
No domingo (31), pelo Grupo C, 
duelam Jardim América e Açaí.

Asa Branca supera Santa Luzia 
e garante vaga na fi nal

Equipe briga por título com o União Ponte Alta; 
jogo está previsto para o dia 7 de abril

Elton Laud

O último finalista do Campe-
onato Regional de Futebol 
Amador de Macatuba foi 

conhecido na manhã do último 
domingo (24), em confronto dis-
putado no Estádio Municipal 
Amadeu Artioli. A briga pela vaga 
na grande decisão da competição 
promovida pela Secretaria de Es-
porte, Turismo e Lazer da cidade 
vizinha colocou frente à frente 
duas equipes lençoenses: Asa 
Branca e Santa Luzia.

Depois de fazer a melhor cam-
panha da primeira fase, com três 
vitórias em três jogos, o Santa Lu-
zia chegou à semifinal derrotando 
o CSK (Macatuba) pelo placar de 
1 a 0. Já o Asa Branca, quinto co-
locado da fase classificatória, com 
duas vitórias e uma derrota, con-
quistou a vaga vencendo o Real 
Atlético (Macatuba) por 5 a 3, nos 

pênaltis, após empate em 3 a 3 no 
tempo regulamentar.

Apesar do melhor histórico, 
o Santa Luzia não conseguiu se 
impor sobre o Asa Branca. O jogo 
foi bem equilibrado, com ambas 
as equipes criando boas oportuni-
dades e oferecendo perigo às de-
fesas adversárias. O resultado do 
jogo premiou o time que manteve 
mais regularidade nos 90 minutos, 
no caso o Asa Branca, que venceu 
pelo placar de 2 a 1 e se creden-
ciou para a disputa do título.

O adversário será a equipe do 
União Ponte Alta (Barra Bonita), 
que no domingo (17) se garantiu 
na grande decisão ao derrotar o 
União Macatuba por 4 a 1. A final 
está prevista para o dia 7 de abril, 
domingo, mas de acordo com in-
formações da organização, a data 
ainda pode sofrer alteração em de-
corrência de outros campeonatos 
disputados pelas equipes.

NA FINAL - Asa Branca (uniforme escuro) leva a melhor sobre o 
Santa Luzia e disputa título contra o União Ponte Alta

tória por WO do Desacreditados 
sobre o Amigos da Fisio.

Com os resultados, o Estre-
la Várzea terminou na liderança 
do Grupo A, com nove pontos, 
seguido por Borebi, com seis 
pontos. Atlética Bonsucesso, 
com três pontos, e Galáticos, 
com zero, foram eliminados. No 
Grupo B, o Real Madruga garan-
tiu a primeira colocação, com 
nove pontos, deixando o Desa-
creditados, com seis pontos, em 
segundo lugar. Unidos do Júlio 
Ferrari, com três pontos, e Ami-
gos da Fisio, zerado na tabela, 
foram eliminados.

A classificação dos Grupos 
C e D será definida na rodada 
desse final de semana. No sába-

PASSEIO CICLÍSTICO - No último 
domingo (24), em comemoração ao Dia 

Mundial da Água (22 der março), centenas 
de ciclistas de Lençóis Paulista e região 

participaram do 15º Passeio Ciclístico 
do Dia Mundial da Água. O percurso foi 
de cerca de 30 quilômetros partindo do 

batalhão da 5º Cia de Polícia Militar até a 
região da Cachoeira São José. O passeio 

terminou com o plantio de árvores e visita 
à Estação Elevatória de Esgoto. O evento 
foi promovido pelo Projeto Bike & Saúde 

com apoio da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista e empresas locais.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Saúde

AEDES AEGYPTI

ZIKA E CHIKUNGUNYA
Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti tem feito muitas vítimas 
de zika e chikungunya em 2019. Segundo o Ministério da Saúde, até 
o dia 2 de março foram registrados 2 mil casos de Zika e 12,9 mil 
casos de chikungunya em todo o país. Em 2018, no mesmo período, 
foram registrados 1,9 mil e 23,4 mil casos respectivamente.

Lençóis Paulista já Lençóis Paulista já 
registra 86 casos de registra 86 casos de 
dengue neste anodengue neste ano
Número de infecções na cidade aumentou 
mais de cinco vezes nos últimos 30 dias

Elton Laud

O avanço da dengue segue 
preocupando as cidades 
da região no início des-

te ano. Os municípios da área 
de cobertura do Jornal O ECO 
enfrentam dificuldades para 
combater o mosquito Aedes 
aegypti e, como consequência, 
a quantidade de casos vem 
aumentando substancialmen-
te nos últimos 30 dias. Em 
Lençóis Paulista, do final de 
fevereiro até agora, o número 
de infecções teve um salto de 
562%, passando de 13 para 86 
casos confirmados.

Segundo informações for-
necidas pela Vigilância Epi-
demiológica do município, 
até a manhã dessa terça-feira 
(26) haviam sido feitas 208 
notificações de casos suspei-
tos. Do total, 86 casos foram 
confirmados como positivos, 
sendo 56 autóctones (contra-

ídos no próprio município) e 
30 importados. Ao todo, 70 
casos foram descartados. Ou-
tros 52 pacientes que apre-
sentaram os sintomas, passa-
ram por atendimento médico 
e tiveram material coletado 
para exame, aguardam resul-
tado do Instituto Adolfo Lutz.

De acordo com Ricardo 
Conti Barbeiro, secretário de 
Saúde, as pessoas que contra-
íram o vírus da dengue estão 
distribuídas em diversos pon-
tos da cidade, mas boa parte 
dos casos autóctones foram 
registrados nas regiões do 
Jardim Primavera, Vila Maria 
Cristina e Vila Santa Cecília. 
Segundo ele, para tentar con-
ter o aumento das infecções, 
diversas ações estão sendo re-
alizadas pelas equipes da Se-
cretaria de Saúde, sobretudo 
nas áreas com casos confir-
mados, mas o trabalho deve 
ser intensificado em alguns 

pontos a partir desta semana.
 “Até nesta sexta-feira 

(29) vamos iniciar uma ação 
de bloqueio mais intensiva 
no Jardim Primavera, que 
concentra a maior parte dos 
casos, para poder estancar 
a proliferação naquela área. 
Utilizamos recursos libera-
dos pelo Ministério da Saú-
de para ações de combate à 
dengue para contratar uma 
empresa terceirizada, que 
vai ajudar na nebulização en-
quanto os nossos agentes de 
endemias se concentram nos 
outros pontos de bloqueio. 
Estamos apenas aguardando 
a finalização do processo de 
licitação para iniciar este tra-
balho”, explica o secretário.

Ainda segundo Barbeiro, 
como a chuva das últimas 
semanas criou um ambiente 
propício para a proliferação 
dos criadouros do mosqui-
to Aedes aegypti, também é 
fundamental a participação 
da população. “É importante 
que as pessoas não descui-
dem de seus quintais para 
nos ajudar a combater o 
mosquito. Qualquer local ou 
recipiente que acumule água 
pode facilmente se tornar 
um criadouro”, completa o 
secretário, que também lem-
bra que denúncias podem ser 
feitas através do aplicativo 
Cidade 10, diretamente pelo 
WhatsApp. Basta adicionar o 
número (14) 3269-7010.

NEBULIZAÇÃO - Após aumento de casos, 
Lençóis vai intensificar combate ao Aedes

Situação também se agrava na região

Casos no país cresceram 264,1% em relação a 2018

A situação também se 
agravou nas demais cidades 
da área de circulação do Jor-
nal O ECO. Além de Agudos, 
que segue com a situação mais 
preocupante, enfrentando 
uma epidemia com 1.033 ca-
sos autóctones confirmados e 
867 exames ainda aguardando 
resultado de análise do insti-
tuto Adolfo Lutz, Pederneiras, 
Borebi, Macatuba e Areiópolis 
também tiveram aumento no 
número de infecções.

Em Pederneiras, de acordo 
com a assessoria de imprensa 
da Prefeitura Municipal, até 
na manhã dessa terça-feira 
(26), haviam sido notificados 
171 casos suspeitos, dos quais 

93 foram confirmados como 
positivos e 70 foram descarta-
dos - não foram especificados 
quantos casos são autóctones e 
quantos são importados. Ou-
tros 16 exames ainda aguar-
dam pelo resultado.

Borebi, apesar de ainda 
não registrar nenhum caso 
autóctone, segundo a Vigi-
lância Epidemiológica, já 
contabilizava 62 notificações 
de casos suspeitos até a ma-
nhã dessa terça-feira, com 31 
casos positivos confirmados, 
todos importados de Agudos 
e Bauru. Outros 25 exames 
tiveram resultado negativo e 
seis aguardam pelo resultado.

Em Macatuba, também 

de acordo com levantamento 
feito pela reportagem ontem 
pela manhã, haviam sido fei-
tas 31 notificações, com sete 
casos positivos confirmados, 
sendo quatro autóctones e 
três importados. Segundo a 
assessoria de imprensa da 
Prefeitura Municipal, oito 
exames ainda aguardam 
pelo resultado e outros 22 
deram negativo.

A situação mais tranquila, 
até o momento, é a da cidade 
de Areiópolis, que, de acordo 
com informações da Vigilân-
cia Epidemiológica, contabi-
liza apenas um caso positivo 
importado, contraído em São 
Manuel. Até a manhã dessa 

terça-feira, haviam sido feitas 
oito notificações, com quatro 
casos descartados e três exa-
mes aguardando resultado.

BAURU
A Secretaria de Saúde de 

Bauru confirmou 7.511 casos 
de dengue até a manhã dessa 
terça-feira (26). A quantidade 
alarmante de pessoas infecta-
das coloca a cidade no topo 
do ranking estadual. Em situ-
ação de emergência por con-
ta da epidemia, o município 
também já registra 12 mortes 
confirmadas em decorrência 
da doença. Outros oito óbitos 
estão sendo investigados pelo 
Instituto Adolfo Lutz.

O Ministério da Saúde 
alertou nesta semana que o 
número de casos de dengue 
aumentou 264,1% em relação 
ao ano passado. A informação 
tem como referência as pri-
meiras 11 semanas dos dois 
anos. Em 2018, foram regis-
trados 62,9 mil casos no pe-
ríodo; já neste ano, o número 
saltou para 229 mil casos. O 
número de óbitos pela doen-
ça também teve aumento, de 

67%, em relação ao mesmo 
período de 2018, passando de 
37 para 62 mortes. O desta-
que foi o estado de São Paulo, 
que registrou 31 óbitos, o que 
representa 50% do total regis-
trado em todo o país.

Alguns estados têm si-
tuação mais preocupante, 
por apresentarem alta inci-
dência da doença, ou seja, 
estão com a incidência 
maior que 100 casos por 100 

mil habitantes: Tocantins 
(602,9 casos/100 mil hab.), 
Acre (422,8 casos/100 mil 
hab.), Mato Grosso do Sul 
(368,1 casos/100 mil hab.), 
Goiás (355,4 casos/100 mil 
hab.), Minas Gerais (261,2 
casos/100 mil hab.), Espí-
rito Santo (222,5 casos/100 
mil hab.) e Distrito Federal 
(116,5 casos/100 mil hab.).

A região Sudeste apre-
sentou o maior número de 

casos prováveis (149.804 
casos; 65,4 %) em relação 
ao total do país, seguida 
das regiões Centro-Oeste 
(40.336 casos; 17,6 %); Nor-
te (15.183 casos; 6,6 %); 
Nordeste (17.137 casos; 7,5 
%); e Sul (6.604 casos; 2,9 
%). As regiões Centro-Oeste 
e Sudeste apresentam as 
maiores taxas de incidência, 
com 250,8 casos/100 mil 
hab. e 170,8 casos/100 mil 
hab., respectivamente.
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Sociedade

Bruna, Ana Laura e Mariele, na Cia da Esfiha

Kayke, Eder, Patricia e Fabio, na Cia da Esfiha

Junior, Adriano e Debora, na Cia da Esfiha

Tiago, Daiane e Luiz, na Pizzaria Hábil

Juliano, Jaine e Alessandra, na Cia da Esfiha 

Maria, Neuci e Valmir, na Pizzaria Hábil
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O alto astral segue contagiando a noite de Lençóis Paulista. 
Veja nas fotos da Cíntia Fotografi as!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

APAGANDO AS VELINHAS - Daniela Amo-
rim faz aniversário amanhã (28) e recebe os 
parabéns da família e dos amigos. Paz e bem!

TREINAMENTO - Eleito presidente do Rotary Club Cidade do 
Livro para o biênio 2019/2020, Amarildo Ventura de Souza (ao 
centro) participou de um treinamento entre os dias 22 e 24, em 
Avaré. Na foto, ele está com Alzido Kühne de Oliveira e Maristela 
Oliveira, governador e coordenadora do Distrito 4621.

APERFEIÇOAMENTO 
Sempre em busca de 
inovação e pesquisan-
do novas tecnologias 
para trazer ao Brasil, o 
dentista lençoense, Dr. 
Alexandre Rayes, esteve 
no 38º International 
Dental Show, considera-
do o maior congresso de 
odontologia do mundo. O 
evento foi realizado entre 
os dias 12 e 16 deste 
mês, na Alemanha.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

IDADE NOVA - Maria Madalena Rocha ani-
versariou no último domingo (24) e recebeu os 
cumprimentos de toda a família. Parabéns!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

DATA ESPECIAL - Jussara Morais aniver-
saria nesta quarta-feira (27) e comemora ao 
lado dos amigos e familiares. Felicidades!

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: DIVULGAÇÃO
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