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TEMPO
Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva 
a qualquer hora.

QUINTA-FEIRA, 21/02
Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

QUARTA-FEIRA, 20/02

30ºC 29ºC
UR UR86% 85%

48%45%20ºC 21ºC

AUXÍLIO-TRANSPORTE

Prazo para 
as inscrições 
terminam hoje

As inscrições para o auxílio-
-transporte terminam nesta quarta-
-feira (20). A documentação deve ser 
entregue até amanhã (21), às 16h30, 
na Secretaria de Assistência Social. 
Para fazer a inscrição, o estudante 
deve entrar no site da Prefeitura 
Municipal (www.lencoispaulista.
sp.gov.br) e acessar seu cadastro por 
meio do Portal do Conecta Lençóis, 
que fi ca logo na parte superior do 
site. Depois de fazer sua inscrição 
o estudante deve providenciar todos 
os documentos necessários.

O ECO antecipou na edição do úl-
timo sábado (16), que o desfi le de blo-
cos pela Rua Quinze de Novembro, 
que tradicionalmente abre o Carnaval 
em Lençóis Paulista, terá número re-
corde de participantes em 2019, com 
10 agremiações confi rmadas. Nesta 
edição, o jornal divulga outros deta-
lhes da programação do Carnaval da 
Alegria, que acontece entre os dias 2 e 
5 de março. Assim como nos últimos 
anos, o evento será realizado na Praça 
Comendador José Zillo (Concha Acús-
tica), do Centro da cidade. Serão qua-
tro noites e três matinês com diversas 
atrações para toda a família. A anima-
ção da festa fi ca por conta das bandas 
Fina Estampa (2), Toke Novo (3), Os 
Quatro (4) e Mix (5). Um dos desta-
ques será a apresentação da Patrulha 
Canina, sucesso entre as crianças, que 
anima a tarde da terça-feira (5). Em to-
dos os dias tem Agita Lençóis. No do-
mingo (3) também será realizada mais 
uma edição do Projeto Criança Feliz. 
Para a terça-feira (5) está prevista uma 
ofi cina de máscaras.
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ESPORTECIDADANIA

Copa Lençóis 
começa com 
muitos gols

Rede do Câncer 
reúne voluntários 
nesta quinta-feira

Seis partidas disputadas na ma-
nhã do último domingo (17) abriram 
a 13ª edição da Copa Lençóis de Fu-
tebol Amador, competição promovi-
da pela Secretaria de Esportes e Re-
creação de Lençóis Paulista. Com as 
equipes inspiradas na volta aos gra-
mados, a primeira rodada registrou 
média de 4,16 gols por jogo, com as 
redes balançando 25 vezes. No Está-
dio Municipal João Roberto Vagula 
(Vagulão), pelo Grupo 1, Capital FC 
derrotou o Independente por 3 a 0 
(foto). A competição segue com mais 
seis jogos no domingo (24).

Nesta quinta-feira (21), a par-
tir das 19h, a Rede do Câncer de 
Lençóis Paulista promove uma 
capacitação para novos voluntá-
rios. O encontro acontece no au-
ditório da Unimed do município 
(Rua Manoel Amâncio, 65, no 
Centro) e contará com a partici-
pação dos integrantes da entida-
de. O objetivo da entidade é con-
seguir voluntários que possam 
atuar em diversas áreas, desde o 
bazar ao atendimento psicológico 
dos pacientes, ou até mesmo na 
organização de eventos. A2A5

Cultura defi ne atrações do Carnaval
Festa terá quatro noites
e três matinês; abertura
é com desfi le de blocos 
no sábado, dia 2 de março

POLÍCIA

Homem é preso por
furto a estabelecimento

Na manhã de ontem (19), um 
homem foi preso em fl agrante após 
furtar objetos de um estabelecimen-
to comercial no Jardim Maria Luiza 
4, em Lençóis Paulista. Segundo a 
Polícia Militar, durante um patru-
lhamento pelas imediações, a equipe 
foi informada por populares que um 
indivíduo tinha acabado de pular um 
muro e furtado um bar. De acordo 
com o Boletim de Ocorrência, por 
volta das 6h30, uma equipe realiza-
va um patrulhamento pela Rua João 
Ramponi, quando moradores relata-

ram que um indivíduo havia pulado 
o muro de um estabelecimento das 
proximidades. A equipe se dirigiu 
ao local informado e entrou por 
uma porta nos fundos, localizando 
P.C.O.J., de 28 anos, com um balde 
com vários objetos que haviam sido 
subtraídos após o arrombamento da 
janela do banheiro. Ele foi conduzido 
à Delegacia de Polícia, onde o dele-
gado de plantão, após tomar conhe-
cimento dos fatos, ratifi cou a prisão 
em fl agrante do indivíduo, deixando-
-o preso, à disposição da Justiça.

A sede administrativa 
da Câmara Municipal de 

Lençóis Paulista, também 
conhecida como Palácio de 

Vidro, voltou a ser tema de 
debate na sessão da última 

segunda-feira (18). O vereador 
Paulo Henrique Victaliano, 
o Paulinho (PSDB), utilizou 
sua palavra livre na tribuna 

para novamente trazer à pauta 
as discussões acerca do 

aluguel pago pelo Legislativo: 
R$ 10 mil por mês - R$ 120 

anuais. Em uma intervenção 
quase que teatral, o vereador 

distribuiu 12 pacotes de 
dinheiro fi ctício, uma para 

cada colega, representando 
as despesas de todo mês. O 

assunto, que não é novo, deve  
voltar a ser debatido na Casa 

de Leis, que vai estudar a 
viabilidade de trocar o local 

por um mais barato.

PALÁCIO
de vidro
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BOREBI

Esporte

AMADOR

JARDIM AMÉRICA

FUTSAL

BOA AÇÃO 
O Vasco conseguiu arrecadar R$ 94,7mil com o leilão das camisas que fi zeram 
homenagens às vítimas do incêndio no centro de treinamento do Flamengo e das 
enchentes no Rio de Janeiro. O lance mínimo foi de R$ 500, e a renda será revertida para 
os afetados pelas chuvas nas comunidades do Vidigal e da Rocinha. Ao todo, 14 camisas 
foram leiloadas. O maior lance foi dado na camisa de Marrony (R$ 14.525).
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Copa Lençóis começa com 
média de 4,16 gols por jogo

Com seis confrontos disputados, primeira rodada teve apenas um empate

Elton Laud

Seis partidas disputadas na 
manhã do último domin-
go (17) abriram a 13ª edi-

ção da Copa Lençóis de Futebol 
Amador, competição promovida 
pela Secretaria de Esportes e Re-
creação de Lençóis Paulista. Com 
as equipes inspiradas na volta aos 
gramados, a primeira rodada re-
gistrou média de 4,16 gols por 
jogo, com as redes balançando 
25 vezes.

No Estádio Municipal João 
Roberto Vagula (Vagulão), pelo 
Grupo 1, Capital FC derrotou 
o Independente por 3 a 0, com 
gols de Josimar Gonçalves, César 
Gomes e Valdey de Souza. Pelo 
Grupo 2, o Real Lençóis venceu 
o Guarani por 3 a 2, com gols de 
Breno Marchioli (2) e João Victor 
Rosa - Daniel Pavani e Edilson da 
Silva descontaram.

No Estádio Distrital Eugê-
nio Paccola (Cecap), pelo Gru-
po 3, o Grêmio da Vila goleou 
o Unidos da Vila por 7 a 0, com 
gols de Natan Ribeiro (2), Julia-
no Silva, Douglas Pereira, João 
Pedro Silva, Wellington Cunha 
e Wellington Silva. Pelo Grupo 

CONFRONTO - Em partida válida pelo Grupo 1, Capital FC (camisa 
quadriculada) derrotou o Independente por 3 a 0

4, o Chape FC derrotou o Piauí 
FC por 4 a 0, com gols de Apa-
recido da Silva (2), Luiz Olivei-
ra e Geraldo Firmino.

No campo do Centro Esporti-
vo Zéfiro Orsi (Jardim Ubirama), 
pelo Grupo 5, Alfredo Guedes e 
Monte Azul empataram em 2 a 2, 
com gols de João Vitor Oliveira 
e André Luiz Sarzi e de Maicon 
Pereira e Bruno da Silva, respecti-

vamente. Pelo Grupo 6, Nacional 
venceu o Esperantina por 2 a 0, 
com gols de Tiago Bonifácio e 
Emerson Inácio.

SEQUÊNCIA
A competição segue com 

mais seis jogos no domingo (24). 
No Vagulão, às 8h, pelo Grupo 7, 
jogam Reduto e Secretaria de Es-
portes. Às 10h, pelo Grupo 8, en-

tram em campo Esportivo União 
e Atlétiko Kaju. Na Cecap, às 8h, 
pelo Grupo 1, medem forças Uni-
dos do Júlio Ferrari e Indepen-
dente. Às 10h, pelo Grupo 2, se 
enfrentam Atlético Lençóis e Real 
Lençóis. No Jardim Ubirama, às 
8h, pelo Grupo 3, duelam Santa 
Luzia e Unidos da Vila. Às 10h, 
pelo Grupo 4, jogam São Cristo-
vão e Chape FC.

Grêmio Cecap 
e Expressinho 
avançam à semifi nal
Lençoenses enfrentam XX de Janeiro e 
Caiuby FC por vaga na decisão

Elton Laud

Restam apenas quatro 
equipes na briga pelo tí-
tulo do 3º Campeonato 

Regional de Futebol Amador 
de Borebi. Os classificados 
foram definidos no último 
domingo (17), em jogos dis-
putados no Estádio Municipal 
Antonio Carlos Vaca. XX de 
Janeiro, Caiuby FC, Expressi-
nho e Grêmio Cecap levaram a 
melhor sobre os adversários e 
se enfrentam em dois grandes 
confrontos que valem vaga na 
decisão do campeonato.

Pela manhã, o XX de Ja-
neiro (Macatuba) garantiu sua 
vaga com vitória de 3 a 1 sobre 
a representação de Borebi, com 
gols de Fernando Bueno, Edu-
ardo Silva e Vinicius Ferreira 
- Elton Bueno descontou. Na 
outra partida, o Caiuby FC (Boa 
Esperança do Sul) assegurou 
sua permanência derrotando o 
Botafogo (Agudos) pelo mesmo 
placar, com gols de Lucas Dias, 
Rafael Bezerra e Rodolfo Santos 
- João Pedro Salvador e Marcelo 
Venâncio descontaram.

No período da tarde, o Ex-
pressinho (Lençóis Paulista) 
conquistou a classificação ao 
vencer o Red Bull (Bauru) por 
3 a 0, com gols de Jossone Ro-
drigues (2) e Guilherme Placca. 
No outro jogo, quem avançou 
foi o Grêmio Cecap, que supe-
rou o Açaí com uma vitória de 
8 a 7, nos pênaltis, depois de 
um empate em 2 a 2 no tempo 
regulamentar - gols de Jeferson 
Roda e João Gorgônio para o 
Grêmio Cecap e de Pedro Je-
rônimo e Leandro Nascimento 
para o Açaí.

As quatro equipes voltam a 
campo no domingo (24) para a 
disputa dos dois confrontos da 
semifinal da competição, que 
é promovida pela Associação 
de Árbitros de São Manuel e 
Região (AASMR) com apoio 
da Liga Lençoense de Futebol 
Amador (LLFA) e da Prefei-
tura Municipal de Borebi. No 
primeiro embate, às 8h, jogam 
XX de Janeiro e Grêmio Cecap; 
em seguida, às 10h, se enfren-
tam Caiuby FC e Expressinho. 
Os dois vencedores disputam o 
título no dia 10 de março.

Borebi goleia Galáticos na abertura do society
Equipe venceu o 
jogo pelo placar 
de 10 a 2

Elton Laud

Teve início no último final 
de semana a 11ª Copa 
Lençóis de Futebol Socie-

ty, que nesta edição conta com 
a participação de 16 equipes da 
região. Quatro jogos movimen-
taram a primeira rodada, com 
destaque para a representação 
da vizinha cidade de Borebi, 
que no sábado (16) estreou com 
goleada de 10 a 2 sobre o Galá-
ticos, em confronto válido pelo 
Grupo A.

Ainda no sábado (16), pelo 
Grupo B, o Unidos do Júlio 
Ferrari goleou o Amigos da 
Fisio por 6 a 1. Pela mesma 
chave, o Real Madruga ganhou 
do Desacreditados de 2 a 0. No 
domingo (17), completando a 

COM TRANQUILIDADE - Borebi (camisa listrada) estreia com goleada sobre o Galáticos

rodada do Grupo A, o Estrela 
Várzea derrotou o Atlética Bon-
sucesso pelo placar de 5 a 2. Os 
jogos foram disputados no cam-
po da Praça Jácomo Langona, 
no Jardim América.

Neste final de semana, mais 

quatro jogos dão sequência ao 
campeonato promovido pela 
Secretaria de Esportes e Recre-
ação de Lençóis Paulista. No 
sábado (23), às 15h, pelo Grupo 
C, o Jardim América enfrenta o 
Asa Branca. Às 16h, pela mes-

ma chave, jogam JAAC e Açaí. 
Às 17h, pelo Grupo D, o Mer-
cenários encara o Atlético Len-
çóis. Finalizando a rodada, no 
domingo (24), às 9h, também 
pelo Grupo D, entram em cam-
po Renegados e Real.

Tonicão recebe jogos do Grupo 2 nesta quarta-feira (20)
Atlético Lençóis enfrenta Unidos do Júlio Ferrari; Desacreditados encara Santa Catarina

Elton Laud

O Ginásio Municipal de Es-
portes Antonio Lorenzetti 
Filho (Tonicão) recebe 

na noite desta quarta-feira (20) 
mais duas partidas da primeira 
fase da edição 2019 da Copa 
Lençóis de Futsal, ambas vá-
lidas pelo Grupo 2. Abrindo a 

rodada, às 19h30, jogam Atlé-
tico Lençóis e Unidos do Júlio 
Ferrari; em seguida, às 20h20, 
entram em quadra Desacredita-
dos e Santa Catarina.

De acordo com a tabela 
divulgada pela Secretaria de 
Esportes e Recreação de Len-
çóis Paulista, que organiza a 
competição, outros dois jogos 

do Grupo 3 estão previstos para 
esta sexta-feira (22). Às 19h30, o 
Carniça FC enfrenta o Valência; 
na sequência, às 20h20, jogam 
Açaí e Athletic Futsal.

RESULTADOS
A competição registrou duas 

goleadas nas duas últimas roda-
das. Na última sexta-feira (15), 

pelo Grupo 4, o Grêmio Cecap 
goleou o Reduto por 10 a 2. No 
outro jogo da chave, Atlétiko Kaju 
e União B13 empataram em 3 a 3. 
Na segunda-feira (18), pelo Grupo 
1, a representação da UME goleou 
o Zoio FC por 9 a 1. O outro con-
fronto do Grupo terminou com vi-
tória de 4 a 2 do Santa Luzia sobre 
o Unidos da Vila.

JIU-JITSU - O lutador Rodrigo Ferreira dos Santos, da academia Gracie Barra, 
brilhou no Open de Jiu-Jitsu de Ribeirão Preto, realizado no último domingo 
(17), nas dependências do Clube Palestra Itália. Representando Lençóis Paulista, 
Ferreira competiu em dois cards e, mesmo enfrentando experientes adversários, 
sagrou-se campeão em ambos os torneios e voltou para a casa com mais duas 
medalhas de ouro para a sua coleção. O lençoense disputou a categoria faixa azul 
para atletas de 70 a 75 quilos e absoluto (sem limite de peso).

XADREZ - No último domingo (17), foi 
disputado o 1º Open Reino Encantado 
do Xadrez, na vizinha cidade de 
São Manuel. Um dos destaques do 
evento foi a jovem enxadrista Liara 
Blanco Silva, de 14 anos. Repetindo 
o bom desempenho das últimas 
competições, a atleta lençoense 
levou a melhor sobre as adversárias 
e conquistou o título do torneio 
feminino. Ela competiu na categoria 
geral, que reúne participantes de 
todas as idades. O 1º Open Reino 
Encantado contou com a presença de 
dezenas de enxadristas de diversas 
cidades do estado.

CORRIDA DE RUA - Centenas de atletas participaram no último sábado (16), em 
Lençóis Paulista, da 1ª edição da corrida Sunset Beer in Night. No percurso de seis 
milhas (9,6 quilômetros), o vencedor foi o atleta Fernando Collino, que subiu ao 
pódio acompanhado dos corredores Benedito Ribeiro, Edson Damasceno, Marcos 
Moura e Eduardo Caldeira. Jennifer Ramos foi a vencedora da prova feminina de 
seis milhas. Nas três milhas (4,8 quilômetros), Júlio César Charme venceu a prova 
masculina e Joice Correa ficou em primeiro na prova feminina.
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Opinião
PARA PENSAR
 “Todos pensam em mudar a 

humanidade, mas ninguém pensa em 
mudar a si mesmo.”

Liev Tolstói, escritor russo.

FRASE
 “Toda a programação foi preparada com muito carinho para levar aos foliões e à 

comunidade lençoense, momentos de lazer, descontração e alegria.”
Marcelo Maganha, secretário de Cultura de Lençóis Paulista, sobre programação do 

Carnaval da Alegria.
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 Mais um ‘voo de galinha’ da economia brasileira

Samba para quem quer sambar!

Dizem que no Brasil o ano só 
começa depois do Carnaval. A 
expressão, obviamente, é car-

regada de um certo exagero res-
paldado pela licença poética, mas 
refl ete muito bem o envolvimento 
do brasileiro com sua maior festa 
popular. De Norte a Sul do país, em 

todos os estados, todas as cida-
des, o Carnaval é comemorado 
com muita festa, cada uma ao 

seu modo, do seu jeito, mas 
todas carregadas de muita 
alegria e diversão.

Para alguns, alheios ao mo-
vimento cultural e a tudo que 

é envolvido com a ‘folia’, não 
há espaço para festa, pois não 
há nada o que comemorar em 
um país com tantos proble-

mas, pendências, urgências e 

demandas. De fato, no Brasil a farra 
tem se estendido além dos clubes e 
avenidas, com a classe política sam-
bando em cima da dignidade da po-
pulação, desfi lando de mãos dadas 
com a corrupção. Mas a culpa não é 
do Carnaval. Assim como a culpa não 
é do futebol.

Muitos brasileiros, com a mesma 
intensidade daqueles que amam o 
Carnaval - ou o futebol - se acostu-
maram a esbravejar contra aquilo 
que lhes é indiferente, como se gos-
tar de algo fosse crime. Esses mes-
mos brasileiros também se acostu-
maram a ‘protestar’ na hora errada, 
contra as pessoas erradas. Se esque-
cem que a mudança não se faz em 
fevereiro ou março, a mudança se 
busca em outubro, a cada dois anos. 
E viva o Carnaval!

Thiago de Moraes Moreira
é economista

Não bastasse a lentidão do processo 
de recuperação da economia brasi-
leira, os elementos que explicam a 

saída da brutal recessão de 2015/16 não 
são capazes de sustentar uma trajetória 
contínua de expansão do produto. Ou 
seja, o que estamos assistindo é mais um 
dos chamados “voos de galinha”.

Os elementos macroeconômicos que 
explicaram a modesta recuperação foram 
distintos nos últimos 2 anos. Em 2017, o 
crescimento de 1% no PIB foi impulsiona-
do pelo setor exportador. O volume das 
exportações brasileiras cresceu 5,2%, en-
quanto a demanda doméstica fi cou prati-
camente estagnada, com expansão real de 
0,2%. Já o crescimento esperado para o PIB 
em 2018, que deverá ser muito próximo ao 
do ano passado, é resultante de um mix 
diferente de fatores macroeconômicos. As 
exportações não conseguiram manter o 
mesmo ritmo e sofreram forte desacele-
ração. Segundo os últimos dados do IBGE 
as exportações registraram crescimento 
de apenas 1,5% no acumulado até o ter-
ceiro trimestre. Já os principais itens da de-
manda doméstica mostram números mais 
expressivos neste período. O consumo das 
famílias registrou expansão de 2,1% e os 
investimentos, de 4,5%.

A instabilidade do desempenho do 
setor exportador já evidencia uma fragili-
dade importante. A elevada concentração, 
tanto da pauta exportadora em algumas 
commodities quanto dos destinos dos pro-
dutos, tornam o desempenho exportador 
bastante vulnerável. A desaceleração das 
exportações decorreu principalmente da 
forte retração das vendas de manufatura-
dos para a Argentina. Em contrapartida, as 
exportações de commodities para a China 
aumentou de forma muito signifi cativa, de 
modo que o gigante asiático deverá ser 
responsável por absorver quase 30% do 
total exportado neste ano. Não podemos 
nos iludir com os números do expressivo 
saldo comercial de US$ 50 bilhões espera-
do para 2018. As bases sob as quais este 
resultado está sendo alcançado são cada 
vez mais frágeis. A dependência de produ-
tos primários, cujos preços tendem a apre-
sentar elevada volatilidade, é crescente. 
Além disso, aumenta nossa exposição à 
demanda chinesa, economia envolvida em 
um imbróglio comercial com os EUA, o qual 
pode afetar de forma signifi cativa seu rit-
mo de crescimento a médio prazo.

Com relação à demanda doméstica, 
alguns elementos setoriais também re-
forçam a tese da fragilidade da retomada.  
No caso do consumo privado, a expansão 
verifi cada em 2018 está essencialmente 
calcada nas vendas de bens de consumo 
duráveis. Já a venda dos bens de consumo 
semi e não duráveis seguem se retraindo. 
O Indicador de comércio da Serasa apon-
ta que no período acumulado até outubro 
houve expansão de 12,9% nas vendas de 
“móveis, eletrodomésticos, eletroeletrôni-
cos e informática” e de 7,4%, de “veículos, 
motos e peças”. Contudo, as vendas em 
“supermercados e hipermercados” e de 
“tecidos, vestuário, calçados e acessórios” 
registraram retração de -2,5% e -2,6%. 
Este resultado deixa claro que a expansão 
do consumo ocorreu em função das melho-
res condições de crédito, e não de renda. O 
consumo de massa, associado a bens de 
menor ciclo de vida e capazes de sustentar 
um crescimento mais perene, continua em 
queda. Estes tipos de bens dependem es-

sencialmente da renda média e da massa 
salarial. A PNAD mostra que de janeiro a 
setembro, a renda média sofreu retração, 
em termos reais, de 11% e a massa salarial, 
de 10%. Além disso, a taxa de desemprego 
segue em níveis muito elevados. No início 
do ano era de 12,2% e encerrou setembro 
a 11,9%.

No que se refere aos investimentos, 
o crescimento observado está vinculado 
a uma dinâmica de reposição de máqui-
nas e equipamentos depreciados. Após 4 
anos de quedas consecutivas desde 2014, 
é natural que parte do estoque de capital 
tenha se tornado obsoleto. Além disso, os 
investimentos estão sendo impactados por 
um fator muito particular.  Sem entrar em 
detalhes, as mudanças no programa de 
benefícios fi scais do chamado REPETRO 
têm feito com que a Petrobras passe a in-
corporar em seu estoque de capital ativos 
cuja propriedade era de suas subsidiárias 
estrangeiras. No entanto, trata-se apenas 
de transferência de propriedade de ativos 
já existentes. Uma retomada contínua dos 
investimentos depende dos projetos de 
expansão de capacidade produtiva. Estes, 
por sua vez, dependem da redução da ele-
vada capacidade ociosa ainda existente. A 
última sondagem industrial da FGV aponta 
para um Nível de Utilização da Capacidade 
Instalada (NUCI) de 75,3%, muito aquém 
da média histórica de 81%.

Em suma, tanto no âmbito interno 
quanto externo, a fragilidade dos fatores 
explicativos da retomada de crescimento 
aponta para uma recuperação não apenas 
lenta, mas de fôlego curto. Sem um cresci-
mento mais consistente da renda média e 
do emprego difi cilmente assistiremos um 
novo ciclo virtuoso de crescimento nos 
próximos anos. Somente um crescimento 
sustentado do consumo reduzirá a ocio-
sidade e, consequentemente, induzirá a 
expansão em novos projetos de ampliação 
da capacidade produtiva.

A forma mais efetiva para a retomada 
da renda e do emprego envolve a reativa-
ção do setor de construção civil. De meados 
de 2013 a meados de 2018 este segmento 
sofreu retração ininterrupta e acumulada 
de 36,3% em termos reais. Trata-se de 
uma atividade intensiva em geração de 
emprego, com alto poder de encadeamen-
to produtivo e predominância de um perfi l 
de trabalhador com elevada propensão a 
consumir. A partir do uso da última Ma-
triz Insumo Produto brasileira, referente a 
2015, estima-se que a cada R$ 1 bilhão de 
incremento nos gastos destinados à cons-
trução civil gera-se R$ 1,81 bilhão na pro-
dução total da economia brasileira, acima 
dos efeitos multiplicadores decorrentes do 
crescimento da demanda pelas atividades 
“Comércio” (R$ 1,53 bi), “Agropecuária” 
(R$ 1,71 bi) e “Extrativa Mineral” (R$ 1,77 
bi). Além disso, chama atenção a maior 
capacidade da “Construção Civil” de gerar 
massa salarial. Os mesmos R$ 1 bilhão de 
demanda adicional gera R$ 292 milhões de 
salários no caso da “Construção”, bem su-
perior aos R$ 197 milhões e R$234 bilhões 
da “Agropecuária” e “Extrativa mineral”, 
respectivamente. Neste sentido, é cada 
vez mais urgente uma agenda de retoma-
da dos investimentos (públicos e privados) 
em infraestrutura que gere o impulso ini-
cial para uma recuperação mais consis-
tente. Caso contrário, o crescimento con-
tinuará altamente vulnerável, a mercê de 
impulsos esporádico e não recorrentes ou 
ainda dos desdobramentos de uma guerra 
comercial entre as maiores economias do 
mundo.
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a TRIBUNA LIVRE

A sessão da última segunda-feira 
(18) da Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista começou com os microfo-
nes da tribuna mais uma vez abertos 
para o pronunciamento do líder do 
movimento que reivindica moradias 
populares para famílias de baixa ren-
da. Desta vez, ele se valeu da Tribuna 
Livre, projeto criado na gestão do en-
tão vereador - hoje prefeito - Ander-
son Prado de Lima (PSB) para fazer 
duras críticas ao Legislativo, deixan-
do alguns dos nobres edis visivel-
mente incomodados.

UM POR TODOS OU TODOS POR UM?
Com um discurso que, para muitos, 

já deixou de representar o interesse 
coletivo e tem pendido cada vez mais 
para o viés político/pessoal, o cidadão 
esbravejou diante de seus seguidores, 
questionando a falta de apoio para a 
sua associação e também enaltecen-
do o trabalho que ele próprio estaria 
desenvolvendo. Citou a conquista de 
uma ambulância junto a um deputa-
do petista que se tornou seu aliado 
e também afi rmou ter tido infl uência 
no desentrave das obras das casas do 
Jardim Ibaté.

CAMPANHA?
Tal postura, para um interlocutor 

que acompanha de perto os desdobra-
mentos da política local, deixaria cada 
vez mais claro suas pretensões de 
pleitear um cargo eletivo no ano que 
vem. Um dos pontos que evidenciam 
isso, segundo o raciocínio do interlocu-
tor, é o esforço contínuo para colocar 
em descrédito, junto aos seus compa-
nheiros de movimento, o trabalho dos 
atuais vereadores, até mesmo dos que 
têm lhe dado certa abertura.

APRENDENDO CEDO
Outro ponto, ainda segundo o 

interlocutor, seria o ímpeto de ten-
tar ‘mostrar serviço’, seja através da 
conquista de uma ambulância, ou até 
mesmo no que diz respeito a algo 
alheio as suas investidas, como, por 
exemplo, a negociação pela retomada 
da construção das referidas moradias 
do Jardim Ibaté e também do distrito 
de Alfredo Guedes, que ocorreu, ex-
clusivamente, ente Prefeitura Munici-
pal e CDHU (Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Urbano), com 
apoio de alguns vereadores.

DO COMEÇO PARA O FIM
Partindo do início diretamente 

para o fi nal da sessão, outra pas-
sagem que não poderia passar em 
branco foi a intervenção quase que 
teatral protagonizada pelo vereador 
Paulo Henrique Victaliano, o Pau-

linho (PSDB), com direito a adere-
ços cenográfi cos. Após um acordo 
prévio com o presidente Nardeli da 
Silva (MDB), que o autorizou a ser o 
último a utilizar a palavra livre, o tu-
cano trouxe de volta a discussão so-
bre o aluguel da sede administrativa 
da Casa de Leis, também conhecida 
como Palácio de Vidro.

ENSAIADO
Com o discurso pronto, o vereador 

relatou que não consegue mais acei-
tar que o Legislativo pague R$ 10 mil 
por mês - R$ 120 mil anuais - apenas 
com o aluguel do prédio, que passou 
a ser utilizado na gestão do ex-verea-
dor Humberto José Pita, em 2013. Para 
ilustrar os gastos, Victaliano sacou de 
uma mochila que manteve guardada 
debaixo de sua bancada 12 pacotes de 
dinheiro fi ctício, uma para cada um dos 
vereadores, representando as 12 par-
celas pagas anualmente pelo aluguel.

DEBATE
A cena protagonizada por Paulinho 

Victaliano tirou risos de alguns dos 
presentes -inclusive dos vereadores - 
e também fez outros tantos torcerem 
o nariz, mas serviu para iniciar um 
novo debate sobre o assunto. O ve-
reador Nardeli da Silva, que naquele 
ponto havia passado a presidência ao 
vice, Francisco de Assis Naves, o Chi-
co (PDT), sugeriu que o colega apre-
sente uma solução viável para o caso, 
garantindo que a sugestão será pron-
tamente acatada pela Mesa Diretora. 

PRÓS E CONTRAS
A verdade é que não é algo tão 

simples mudar a sede administrati-
va da Câmara Municipal de uma hora 
para outra. Uma das questões que 
precisam ser discutidas com cautela é 
o custo de uma possível remoção do 
local, bem como o investimento ne-
cessário para a adequação de outro 
espaço. O que é certo, por enquanto, 
é que a estrutura localizada junto à 
Sala de Sessões Mário Trecenti não 
é sufi ciente para acomodar todos os 
vereadores e servidores.

QUEM SABE...
O jeito seria mudar para um imó-

vel mais barato ou, como já foi co-
mentado algumas vezes nos basti-
dores, tentar viabilizar a construção 
de uma sede própria para o Legisla-
tivo. Apesar de necessitar de um in-
vestimento considerável, a constru-
ção de uma sede própria seria uma 
solução defi nitiva e lucrativa a longo 
prazo, visto que eliminaria os gastos 
com aluguel. Esta, porém, talvez seja 
uma solução a ser discutida apenas 
na outra legislatura.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 

 
INFRATEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, com sede em Franca, São Paulo, na Av. Adhemar Pereira 
de Barros, 2340, Sala 01, Jardim Centenário, CEP 14403-510, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.997.287/0001-27, por seu sócio 
abaixo assinado, com as exigências e preceitos da lei n° 6.766 de 19/12/79, parágrafo 2°, artigo 49, intima os compromissários 
compradores, do loteamento denominado “Residencial Planalto, localizado no município de Lençóis Paulista/SP, abaixo 
relacionados, a comparecem no setor administrativo de nossa empresa para tratar de assuntos dos contratos particulares de 
Compromisso de Venda e Compra que firmaram com a requerente. 
Compromissários Compradores que ficam intimados pelo presente edital: 

Nome RG Contrato Bairro Quadra Lote 

João Alves Gondin 15.509.786 201JP       Planalto J 01 

Márcia Regina Alves Gondin 36.286.066-X 201JP       Planalto J 01 

 
 

Lençóis Paulista/SP, 20 de fevereiro de 2019 
Infratec Empreendimentos Imobiliários Eireli 

Eduardo Cortez Bortoletto 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA
FORO DE LENÇÓIS PAULISTA
2ª VARA
Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, ., Jardim Ubirama -
CEP 18683-471, Fone: (14) 3264-4002, Lençóis Paulista-SP - E-mail:
lencois2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001530-45.2017.8.26.0319
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exequente: Banco Bradesco S/A
Executado: Albuquerque & Silva Optica e Acessórios Ltda-me e outro

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LENÇOIS PAULISTA/SP
Cartório de Ofício Cível

PROCESSO: 1001530-45.2017.8.26.0319. Ordem nº. 550/2017 - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL; Ofício Cível: - Edital de Citação dos executados Albuquerque & Silva Óptica e
Acessórios Ltda. Me e José Olívio da Silva Junior, com o prazo de 20 (vinte) dias, nos AUTOS DA
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE PROMOVE O BANCO
BRADESCO S/A. O DR. JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE
LENÇOIS PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, faz saber a todos, pelo presente Edital,
especialmente a ALBUQUERQUE & SILVA ÓPTICA E ACESSÓRIOS LTDA. ME, empresa
inscrita no CNPJ (MF) sob o n. 16.793.983/0001-09 e JOSÉ OLÍVIO DA SILVA JÚNIOR inscrito no
CPF/MF sob o n. 325.976.528-07, já devidamente qualificados, que por este juízo e cartório se
processa os termos de uma AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida por
BANCO BRADESCO S/A em face de ALBUQUERQUE & SILVA ÓPTICA E ACESSÓRIOS
LTDA. ME e JOSÉ OLÍVIO DA SILVA JUNIOR, ficando os executados citados para os termos da
presente AÇÃO DE EXECUÇÃO, no valor de R$ 12.506,43 (doze reais, quinhentos e seis reais e
quarenta e três centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro - Contrato
n°. 331/8.847.052, emitida pelos executados, em 27 de fevereiro de 2015, no valor total de R$
20.963,97(vinte mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos), com o vencimento
fixado para 27 de janeiro de 2018, sendo que os executados não cumpriram o avençado, deixando de
pagar o saldo devedor. 1) Cite-se para que no prazo de 03 (três) dias, após o decurso do prazo deste
edital, que é de 20 dias, pague a importância de R$ 12.506,43 (doze reais, quinhentos e seis reais e
quarenta e três centavos), acrescida, a partir 20 de abril de 2017, da atualização monetária de acordo
com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; dos juros moratórios de 1% ao
mês, incidentes sobre o débito atualizado monetariamente; dos honorários advocatícios de 10% sobre o
montante do débito; além das custas e despesas processuais; 2) opor embargos no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do decurso do prazo deste edital, independentemente de penhora, ou; 3) que no mesmo
prazo poderá reconhecer o crédito exequendo, depositando e comprovando o depósito de 30% (trinta)
por cento do valor do débito exequendo atualizado, inclusive custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, poderá requerer seja admitido o pagamento do restante em até seis 6 (seis) parcelas
mensais acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 916, do CPC). Fica ainda
advertido que no caso de pronto e integral pagamento os honorários advocatícios ficam reduzidos pela
metade (art. 827, parágrafo primeiro, do CPC). Caso não efetuem o pagamento do débito, ficarão
sujeitos à penhora em bens a eles pertencentes. Por constar dos autos que os executados se encontram
em lugar incerto e não sabido, e para que chegue ao conhecimento público, e ninguém alegue
ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado e afixado na forma da lei. Lençóis Paulista,
15 de janeiro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com o Estatuto Social em vigor, fi cam convocados os membros 
da Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Dr. Osmar Francisco 
da Conceição, Professores, Funcionários, Pais de alunos e Alunos maiores 
de 18 anos para participarem da Assembleia Geral que será realizada no dia 
25/02/2019, as 19 horas, na Rua Capitão Salvador Mariano nº 160, Jardim 
Planalto, Macatuba SP, para eleição e posse do Conselho Deliberativo, 
Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da 
E. E. Dr. Osmar Francisco da Conceição.
Macatuba, 18 de fevereiro de 2019

Ideraldo Sérgio Morsoleto
Diretor de Escola

DescriÁ„o

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

DISPONÕVEL
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICA«’ES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

OUTROS CR…DITOS
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
I N V E S T I M E N T O S

OUTRAS PARTICIPA«’ES SOCIET¡RIAS
IMOBILIZADO

IM”VEIS
M”VEIS
(-) DEPRECIA«’ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES
FORNECEDORES

OBRIGA«’ES TRIBUT¡RIAS
IMPOSTOS E CONTRIBUI«’ES A RECOLHER

OBRIGA«’ES TRABALHISTA E PREVIDENCI¡RIA
OBRIGA«’ES COM O PESSOAL
OBRIGA«’ES SOCIAIS
PROVIS’ES

OUTRAS OBRIGA«’ES
CONTAS A PAGAR

PATRIM‘NIO LÕQUIDO
PATRIM‘NIO SOCIAL

PATRIM‘NIO SUBSCRITO
SUPER¡VIT/ D…FICIT

SUPER¡VIT/ D…FICIT

Saldo Atual

617.119,53D
524.375,15D
520.238,20D

6.365,67D
19.274,50D

494.598,03D
4.136,95D
3.838,70D

298,25D
92.744,38D
10.391,86D
10.391,86D
82.352,52D
75.162,83D
81.532,77D
74.343,08C

617.119,53C
119.922,25C

9.029,66C
9.029,66C

12,85C
12,85C

109.822,27C
3.476,88C

13.733,70C
92.611,69C
1.057,47C
1.057,47C

497.197,28C
501.188,45C
501.188,45C

3.991,17D
3.991,17D

Entidade: LEGIAO FEMININA DE LENCOIS PAULISTA
CNPJ: 49.892.581/0001-02
BalanÁo encerrado em: 31/12/2018

BALAN«O PATRIMONIAL

_______________________________________
MARIA DE LOURDES SASSO SILVA
PRESIDENTE
CPF: 960.680.198-53

_______________________________________
ASSAD MARCOS TEMER FERES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP112677/O-8
CPF: 401.415.948-53

_______________________________________
MARIA DE LOURDES SASSO SILVA
PRESIDENTE
CPF: 960.680.198-53

_______________________________________
ASSAD MARCOS TEMER FERES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP112677/O-8
CPF: 401.415.948-53

_______________________________________
MARIA DE LOURDES SASSO SILVA
PRESIDENTE
CPF: 960.680.198-53

_______________________________________
ASSAD MARCOS TEMER FERES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP112677/O-8
CPF: 401.415.948-53

_______________________________________
MARIA DE LOURDES SASSO SILVA
PRESIDENTE
CPF: 960.680.198-53

_______________________________________
ASSAD MARCOS TEMER FERES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP112677/O-8
CPF: 401.415.948-53

DEMONSTRA«ÃO DO RESULTADO DO EXERCÕCIO EM 31/12/2018

Entidade:    LEGIAO FEMININA DE LENCOIS PAULISTA
CNPJ: 49.892.581/0001-02

Total

1.661.886,60

(108,35)

1.661.778,25

1.661.778,25

(1.720.377,30)

(1.720.377,30)

(1.580.407,29)

(3.061,30)

(121.732,15)

(15.176,56)

31.687,62

22.720,26

(4.191,17)

200,00

(3.991,17)

(3.991,17)

Saldo

1.484.586,60
177.300,00

0,00
(108,35)

(1.580.407,29)

(3.061,30)

(121.732,15)

(15.176,56)

31.687,62

22.720,26

200,00

DescriÁ„o
RECEITA BRUTA

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS DE SUBVEN«’ES

DEDU«’ES DA RECEITA BRUTA
(-) DEDU«’ES DAS RECEITAS

(-) CANCELAMENTO E DEVOLU«’ES

RECEITA LÕQUIDA

LUCRO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS TRIBUT¡RIAS

DESPESAS GERAIS

DESPESAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RESULTADO OPERACIONAL

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

DEFICIT

Legião Feminina de Lençóis Paulista

CAPITAL 
REALIZADO 

AUTORIZADO 

HistÛrico Capital Social LUCROS OU Total

PREJUIZOS

ACUMULADOS

Saldo em 31/12/2017 459.874,46 41.313,99 501.188,45

Aumento de Capital 41.313,99 -41.313,99 0,00

Lucro LÌquido -3.991,17 -3.991,17

Saldo em 31/12/2018 501.188,45 -3.991,17 497.197,28

DEMONSTRA«ÃO DAS MUTA«’ES DO PATRIM‘NIO LÕQUIDO 

Entidade:   LEGIAO FEMININA DE LENCOIS PAULISTA
InscriÁ„o: 49.892.581/0001-02
PerÌodo: 01/01/2018 - 31/12/2018

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018 I - CONTEXTO OPERA-
CIONAL 
NOTA 01 

A LEGIAO FEMININA DE LENCOIS PAULISTA, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter 
educacional e de assistência social que tem por fi nalidade a educação infantil, o ensino básico e 
médio e prestação de serviços de assistência social e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação 
aplicável: 
II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 

As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei vigente. 

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 

NOTA 03 
A prática contábil adotada é pelo regime de competência. 
NOTA 04 
Os direitos e obrigações da Entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais. 
NOTA 05 
O imobilizado está demonstrado ao custo histórico de aquisição. A depreciação é calculada pelo 
método linear, considerando o tempo de vida útil estimado dos bens. 
NOTA 06 

As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos 
correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência. 
NOTA 07 
A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas fi nalidades 
fi lantrópicas e assistenciais. 
NOTA 08 

As receitas da Entidade inclusive subvenções são apuradas através dos comprovantes de Recebi-
mentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se 
as inadimplências e/ ou valores considerados incobráveis. 
NOTA 09 

As despesas da Entidade na aplicação dos recursos são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos 
em conformidade com as exigências legais-fi scais. 

NOTA 10 

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS 

R E C EI T A S 
Serviços Prestados por Legionárias
Receitas Subvenção Prefeitura Municipal
Receitas Área Azul-Venda de Cartelas
Outras Receitas

DEDUÇÕES DAS RECEITAS
Devolução Subvenção

D E S P E S A S

Despesas c/ Recursos Próprios
Despesas c/ Recursos Subvenção
Despesas c/ Recursos Área Azul
Provisões Férias e Encargos
Depreciações

Deficit

1.716.494,48

0000(108,35)

(1,720,377,30)

0.00(3.991,17)

1.188.076,28
0.177.300,00
0.296,510,32
00.54.607,88

0000(108,35)

(1.141.570,94)
0.(177.300,00)
0.(296.510,32)
0.0(92.611,69)
0.0(12.384,35)

NOTA 11 

As receitas de serviços prestados por legionárias, referem-se aos pagamentos efetuados pelas 
empresas conveniadas, em contraprestação aos serviços por elas prestados. 
As receitas da Area Azul-Venda de Cartelas, referem-se a prestação de serviços pelas legionárias, 
na venda de bilhetes estacionamento Área Azul. (estacionamento rotativo) de Lençóis Paulista, 
administrado e fi scalizado, pela Legião Feminina e Masculina de Lençóis Paulista, conforme Decreto 
Executivo Nº461/2003  da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. 
NOTA 12 

As aplicações fi nanceiras no Banco do Brasil e  Sicoob Cred-Acilpa no valor de  R$ 494.598,03  
(quatrocentos e noventa e quatro mil, 
quinhentos e noventa e oito reais e três centavos) , refere-se a provisão  para obrigações trabal-
histas e previdenciárias. 
NOTA 13 

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas fi nalidades Institucionais, de conformidade com 
seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. 
Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2018 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

O Conselho Fiscal da Legião Feminina de Lençóis Paulista, no exercício das atribuições legais e 
estatutárias, após exame dos documentos e livros contábeis declara aprovado o Balanço Patrimo-
nial, a Demonstração de Superávit ou Défi cit, as Demonstrações dos Movimentos nas Contas do 
Patrimônio Liquido e as Notas Explicativas, levantados em 31 de Dezembro de 2018. 
Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2018. 

_____________________
Claudio Campanholi
CPF: 042.562.468-43

_____________________
João Henrique Fuganholi
CPF: 798.380.068-15

_____________________
Roberto Santino Sasso
CPF: 319.871.928-34

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de fevereiro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 98,25.

COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE AULAS PARA CONTRATAÇÃO 

EM CARÁTER EFETIVO

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

RESOLVE:

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

Cargo: Professor de Ensino Fundamental I - 3 vagas - Edital de Concurso 
nº. 03/18
Data: 20/02/2019 – Horário: 14h00
Convocados: 18º ao 21º classifi cados
18º – Gabrielli Bueno Dias Barbosa;
19º – Patricia Eduarda de Lima;
20º – Larissa Cristina de Oliveira;
21º – Célia Virgínia de Mira Nogueira.

  Lençóis Paulista, 18 de fevereiro de 2019

SILVIO PACCOLA JUNIOR
Presidente

Centro Municipal de 
Formação Profi ssional

Centro Municipal de 
Formação Profi ssional

Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de fevereiro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 87,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de fevereiro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 87,90.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Priscila Orsi Moretto Boarato, Diretora Executiva do Centro Municipal de 
Formação Profi ssional, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) 
aprovado(s) no Concurso Público abaixo identifi cado para o preenchimento 
de 01 (uma) vaga, no Centro Municipal de Formação Profi ssional 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: 01/2018
Cargo: Agente de Serviços Gerais
Local: Centro Municipal de Formação Profi ssional – CMFP, sita Avenida 
Lázaro Brigido Dutra, 101, Itamaraty, Lençóis Paulista – SP.
Data: 21 de fevereiro de 2019
Horário: 10h00

01 – Elias Ferrarezzi Pacheco

Lençóis Paulista, 20 de fevereiro de 2019

PRISCILA ORSI MORETTO BOARATO
Diretora do Centro Municipal de Formação Profi ssional 

Prefeito Ideval Paccola

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Priscila Orsi Moretto Boarato, Diretora Executiva do Centro Municipal de 
Formação Profi ssional, Convoca, o(s) interessado(s) abaixo relacionado(s) 
aprovado(s) no Concurso Público abaixo identifi cado para o preenchimento 
de 02 (duas) vaga, no Centro Municipal de Formação Profi ssional 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: 01/2018
Cargo: Assistente Técnico Administrativo
Local: Centro Municipal de Formação Profi ssional – CMFP, sita Avenida 
Lázaro Brigido Dutra, 101, Itamaraty, Lençóis Paulista – SP.
Data: 21 de fevereiro de 2019
Horário: 09h00

01 – Joyce Baptistella Boaventura
02 – Valdir Tamborim

Lençóis Paulista, 20 de fevereiro de 2019

PRISCILA ORSI MORETTO BOARATO
Diretora do Centro Municipal de Formação Profi ssional 

Prefeito Ideval Paccola
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Cotidiano

FESTA POPULAR

CIDADANIA

MEIO AMBIENTE
Com o objetivo de promover a mobilização para a coleta seletiva em Lençóis Paulista, a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente realizou uma ação da campanha “Recicle Seus 
Hábitos” na escola Guiomar Fortunata Coneglian Borcat, no Jardim do Caju. Participaram os 
alunos do 4º ano, que foram acompanhados do educador ambiental Helton Damacena de Souza 
e membros da Cooprelp (Cooperativa de Reciclagem de Lençóis Paulista).

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

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 Complementar 111 de 19.02.2019……..Altera a Lei Complementar 
nº 57, de 30 de novembro de 2009; altera a Lei Complementar nº 38, de 
20 de dezembro de 2006 e dá outras providências.
Lei 5214 de 19.02.2019….. Autoriza abrir crédito especial mediante 
transferência de recursos do Governo Federal, por meio do Programa 
Bolsa Família
Lei 5215 de 19.02.2019…..Autoriza abrir crédito especial mediante 
transferência de recursos do Governo Federal, por meio do Programa 
Piso Média/Alta Complexidade do Fundo Nacional de Assistência 
Social.
Decreto Executivo 025 de 21.01.2019………..Disciplina a concessão 
de transporte escolar para assegurar aos alunos o acesso às escolas 
públicas municipais.
Decreto Executivo 050 de 31.01.2019……….Dispõe sobre a nomeação 
dos membros do Conselho Diretor e gestores do Fundo Municipal de 
Trânsito de Lençóis Paulista.
Decreto Executivo 079 de 12.02.2019……....Dispõe sobre a nomeação 
da Comissão Organizadora do Carnaval da Alegria de Lençóis Paulista 
para o exercício de 2019.
Decreto Executivo 080 de 12.02.2019…….…Dispõe sobre a 
suplementação de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 
253.196,35.
Decreto Executivo 081 de 12.02.2019…….…...Dispõe sobre a 
modificação do código de aplicação e código da fonte de recursos do 
orçamento vigente.
Decreto Executivo 083 de 18.02.2019…….…...Designa Anderson 
Sarria Brusnardo para movimentar a conta Poderes Públicos – 
Desenvolvimento e Renda no período de 27 de fevereiro a 18 de março 
de 2019.
Decreto Executivo 085 de 19.02.2019….………Dispõe sobre a 
homologação do Concurso Público referente ao Edital n.º 03/2018 para 
o cargo de Diretor de Escola.
Decreto Executivo 086 de 19.02.2019….………Abre, nos termos da 
Lei Municipal n.º 5.214, de 19 de fevereiro de 2019, crédito especial 
no valor de R$ 10.509,73 para aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes.
Decreto Executivo 087 de 19.02.2019….………Abre, nos termos da 
Lei Municipal n.º 5.215, de 19 de fevereiro de 2019, crédito especial 
no valor de R$ 30.000,00 para aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes.
Decreto Executivo 088 de 19.02.2019…….…...Regulamenta a 
Lei Municipal n.º 4.476, de 25 de junho de 2013 – Gratificação por 
Desempenho de Atividade Delegada.
Decreto Executivo 089 de 19.02.2019….……...Denomina próprio 
público localizado neste município destinado as instalações do Varejão 
no Núcleo Habitacional Luiz Zillo.
Portaria 152 de 12.02.2019….…….....Exonera Hugo Leonardo Valvassori 
da função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Geografi a 
- pedido.
Portaria 153 de 12.02.2019….………..Exonera Daniel Mazeto Piccoli do 
cargo de Agente Administrativo – pedido.
Portaria 154 de 13.02.2019….………..Autoriza Joaquim Laércio Pires 
Barbosa a utilizar a EMEF Esperança de Oliveira.
Portaria 155 de 14.02.2019….………Designa Júlio Antônio Gonçalves 
para exercer cumulativamente o cargo de Secretário de Finanças no 
período de 6 a 15 de março de 2019.
Portaria 156 de 14.02.2019….………..Autoriza o Rotary Club de Lençóis 
Paulista a utilizar o Teatro Municipal Antônia Adélia Segalla Lorenzetti.
Portaria 157 de 14.02.2019….………..Cessa o afastamento concedido a 
Maria Cecília Ferreira da Costa Boaventura devendo retornar ao cargo 
de Coordenador Pedagógico.
Portaria 158 de 15.02.2019….………..Exonera Nereide Pelegrin do 
cargo de Agente Escolar – pedido.
Portaria 159 de 18.02.2019….………..Nomeia Evelyn Mariane Fuganholli 
Abiuzzi para o cargo de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 160 de 15.02.2019…..…….....Nomeia Ana Dolores Sanches para o 
cargo de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 161 de 15.02.2019….………Nomeia Melri Cristina da Silva Valeria 
para a função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 162 de 18.02.2019….………..Convalida o afastamento e concede 
licença gestante a Eliane Regina Rosa Lidioni, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 163 de 18.02.2019….………..Afasta, para tratamento de saúde, 
Patriciana Regina Camargo, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 164 de 18.02.2019….………..Afasta, para tratamento de saúde, 
Juliana Ferreira da Silva, Agente de Saúde.
Portaria 165 de 18.02.2019….………..Prorroga o afastamento concedido a 
Cezar Dias de Oliveira, Motorista.
Portaria 166 de 18.02.2019….………..Convalida o afastamento e concede 
licença gestante a Jéssica Aparecida Barbosa, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 167 de 18.02.2019….………..Concede licença gestante a 
Márcia Aparecida Costa Fusco, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 168 de 18.02.2019….………..Concede licença gestante a Camila 
Denise Martins Proença, Agente de Saúde.
Portaria 169 de 18.02.2019….………..Concede licença gestante a Taísa de 
Jesus Oliveira, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 170 de 18.02.2019….………..Afasta, por motivo de acidente de 
trabalho, Maria Isabel Bezerra Mendes da Silva, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 171 de 18.02.2019….………..Convalida o afastamento 
concedido a Judemar Martins, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 172 de 18.02.2019….………..Convalida o afastamento 
concedido a Simone Capelari, Desenhista Projetista.
Portaria 173 de 18.02.2019….………..Convalida o afastamento 
concedido a Carla Rodrigues Vivian de Souza Gomes, Técnico em 
Enfermagem.
Portaria 174 de 18.02.2019….………..Convalida o afastamento 
concedido a José Benedito Tenoro de Melo, Auxiliar de Manutenção.
Portaria 175 de 18.02.2019….………..Convalida o afastamento 
concedido a Mônica de Souza Debiazi, Agente Escolar.
Portaria 176 de 18.02.2019….………..Convalida o afastamento 
concedido a Elias Luiz de Oliveira, Eletricista.
Portaria 177 de 18.02.2019….………..Convalida o afastamento 
concedido a Norseman Capellari, Auxiliar da Manutenção.
Portaria 178 de 18.02.2019….………Convalida o afastamento e concede 
licença gestante a Ana Paula San Juliano, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 179 de 18.02.2019………….…Exonera Evelyn Mariane 
Fuganholi Abiuzzi da função temporária de Professor de Educação 
Infantil II – pedido.
Portaria 180 de 18.02.2019….….…..….Exonera Ana Dolores Sanches 
da função temporária de Professor de Ensino Fundamental I – pedido.
Portaria 181 de 19.02.2019…………….Arquiva processo sumário 
promovido em face de servidor público municipal.
Portaria 182 de 19.02.2019….…..……..Concede licença gestante a 
Rafhaele Afonso Angélico, Professor de Educação Infantil II.

Lençóis Paulista, 19 de fevereiro de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de fevereiro de 2019. Na página A5. 
Valor da publicação R$ 311,60.
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REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

Prefeitura defi ne programação 
do Carnaval da Alegria
Festa terá quatro 
noites e três matinês; 
abertura é com 
desfi le de blocos

Elton Laud

O ECO antecipou na edição 
do último sábado (16), 
que o desfile de blocos 

pela Rua Quinze de Novembro, 
que tradicionalmente abre o 
Carnaval em Lençóis Paulista, 
terá número recorde de partici-
pantes em 2019, com 10 agre-
miações confirmadas. Nesta 
edição, o jornal divulga outros 
detalhes da programação do 
Carnaval da Alegria, que acon-
tece entre os dias 2 e 5 de mar-
ço. Assim como nos últimos 
anos, o evento será realizado na 
Praça Comendador José Zillo 
(Concha Acústica), do Centro 
da cidade.

Serão quatro noites e três 
matinês com diversas atrações 
para toda a família. A anima-
ção da festa fica por conta das 
bandas Fina Estampa (2), Toke 
Novo (3), Os Quatro (4) e Mix 
(5). Um dos destaques será a 
apresentação da Patrulha Ca-
nina, sucesso entre as crianças, 
que anima a tarde da terça-feira 
(5). Em todos os dias tem Agi-
ta Lençóis sob o comando do 
coreógrafo Marcelo Estrella. 
No domingo (3) também será 
realizada mais uma edição do 
Projeto Criança Feliz. Para a 
terça-feira (5) está prevista uma 
oficina de máscaras.

Segundo informações da 
assessoria de imprensa da Pre-
feitura Municipal, estrutura 
que será montada na Concha 
Acústica contará com área 
coberta com praça de alimen-
tação, brinquedos infláveis, 
banho de espuma, entre outras 
coisas. Para a organização do 
Carnaval da Alegria, a Secreta-
ria de Cultura conta com apoio 
da Secretaria de Saúde, que 
marca presença com as ações 
de prevenção às DST (Doenças 
Sexualmente Transmissíveis), e 
do Sicoob Cred Acilpa.

“Toda a programação foi 

PARA A FAMÍLIA - Carnaval da Alegria agita Concha Acústica entre os dias 2 e 5 de março

preparada com muito carinho 
para levar aos foliões e à comu-
nidade lençoense, momentos 
de lazer, descontração e alegria. 
A Concha Acústica vai receber 
uma infraestrutura completa 
com montagem de cobertura, 
praça de alimentação e equi-
pes de apoio. Foram semanas 
de organização e planejamen-
to para que este seja mais um 
grande evento, com alegria, se-
gurança e diversão. O Carnaval 
também vai valorizar o artista 
lençoense, pois todas as ban-
das e blocos são lençoenses”, 
pontua o secretário de Cultura, 
Marcelo Maganha.

BLOCOS
Além do desfile do sába-

do (2), pela Rua Quinze de 
Novembro com dispersão no 
Parque do Paradão, que terá a 
participação de 10 blocos (Pela 
Contramão, Aranha Negra, 
Amigos do Morro, Vai Kem 
Ké, Vida Ativa, Chama Ge-
ral, Estrelas, Unidos do Júlio 
Ferrari, Artistas Lençoenses e 
Concreto), também será reali-
zado um desfile no domingo 
(3), quando os blocos Vai Kem 
Ké e Estrelas, acompanhados 
de um trio elétrico, saem da 
Avenida Padre Salústio Rodri-
gues Machado em direção à 
Concha Acústica.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA

Sábado (2) 
9h - Concentração dos blocos na Praça do Constituciona-
lista
10h - Desfi le pela Rua Quinze de Novembro
11h30 - Dispersão no Parque do Paradão com Agita Lençóis
16h - Agita Lençóis na Concha Acústica
20h - Show com a banda Fina Estampa

Domingo (3)
15h - Matinê na Concha Acústica com Projeto Criança Feliz
17h - Concentração dos blocos na Avenida Padre Salústio 
Rodrigues Machado
19h - Desfi le até a Concha Acústica com trio elétrico
20h - Show com a banda Toke Novo

Segunda-feira (4)
17h - Matinê na Concha Acústica com Agita Lençóis
20h - Show com a banda Os Quatro

Terça-feira (5)
15h - Matinê na Concha Acústica com Patrulha Canina e 
Agita Lençóis
19h - Show com a banda Mix

A troca dos abadás pode ser 
feita a partir da terça-feira (26), 
na Casa da Cultura Prof.ª Ma-
ria Bove Coneglian (Rua Sete de 
Setembro, 934, no Centro), na 
distribuidora de bebidas Beer 
in Night (ao lado do Fórum) ou 
com os integrantes dos blocos. 

Os interessados devem doar 
duas garrafas de isotônico, qua-
tro litros de leite longa vida ou 
um pacote de fralda geriátrica, 
que serão destinados às entida-
des assistenciais locais. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3263-6525.

Rede do Câncer promove capacitação de voluntários
Encontro acontece amanhã (21), a partir das 19h, no auditório da Unimed de Lençóis Paulista

Flávia Placideli

Nesta quinta-feira (21), a 
partir das 19h, a Rede do 
Câncer de Lençóis Pau-

lista promove uma capacitação 
para novos voluntários. O en-
contro acontece no auditório da 
Unimed do município (Rua Ma-
noel Amâncio, 65, no Centro) e 
contará com a participação dos 
integrantes da entidade.

O objetivo da Rede do 
Câncer é conseguir volun-
tários que possam atuar nas 
áreas de bazar (atendimento 
ao público e organização), 
psicológico (atendimento em 
grupo e individual), nutricio-
nismo (atendimento em grupo 

e individual), eventos (levar 
ofícios, buscar prêmios, ven-
der adesões e ajudar duran-
te os eventos), publicidade 
(cuidar do Facebook, site e 
agenda social) e em serviços 
gerais (motoristas, buscar do-
ações e mensalidades). 

“Estamos realizando essa 
capacitação de voluntários, a 
fim de buscar novas pessoas 
que possa contribuir volunta-
riamente com nosso trabalho 
que é desenvolvido na Rede 
do Câncer, principalmente 
agora que estamos para inau-
gurar a entidade em novo lo-
cal, mais abrangente”, destaca 
Angela Fermino, coordenado-
ra da Rede do Câncer.

VOLUNTARIADO - Interessados em contribuir com a Rede do Câncer 
devem comparecer ao auditório da Unimed

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: O ECO/ARQUIVO
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Polícia

TRÂNSITO

TRÁFICO

MANDADO
No último sábado (16), uma equipe da Polícia Militar de Lençóis Paulista prendeu 
um homem, morador do Jardim Maria Luiza 4, pelo não pagamento de pensão 
alimentícia. A ocorrência foi registrada durante a tarde, após a equipe policial 
receber a informação sobre o mandado de prisão. O mesmo foi conduzido à 
Delegacia de Polícia, onde a autoridade de plantão fez cumprir a ordem judicial.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de fevereiro de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 142,20.

Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de fevereiro de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 79,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de fevereiro de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 87,90.

Aviso de Licitação – Pregão nº 030/2019 – Processo nº 043/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de GLP (gás liquefeito de 
petróleo) de 13kg e 45 kg, para diversos setores da Prefeitura. Tipo: 
Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 06 
de março de 2019 às 14:30 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 fevereiro de 2019. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 031/2019 – Processo nº 044/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de diversos tipos de 
concreto usinado. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas 
e sessão de lances: 07 de março 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 
fevereiro de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de 
Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 032/2019 – Processo nº 045/2019
Objeto: Registro de preços para serviços de segurança e apoio 
operacional em eventos realizados pela Prefeitura. Tipo: Menor Preço 
– Recebimento das propostas e sessão de lances: 07 de março de 
2019 às 14:00 horas – O edital encontra-se disponível no site www.
lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras nº 55, 
Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 19 de fevereiro de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA - Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 033/2019 – Processo nº 046/2019
Objeto: Serviços de limpeza no prédio da Etecri. Tipo: Menor 
preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 08 de março 
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 fevereiro de 2019. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

AÇÃO DA CIDADANIA 
CONTRA FOME E MISÉRIA

Descrição

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

DISPONÕVEL
CAIXA
APLICA«’ES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
IMOBILIZADO

IM”VEIS
M”VEIS
(-) DEPRECIA«’ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGA«’ES TRABALHISTA E PREVIDENCI¡RIA
OBRIGA«’ES COM O PESSOAL
OBRIGA«’ES SOCIAIS

PATRIM‘NIO LÕQUIDO
PATRIM‘NIO SOCIAL

PATRIM‘NIO SUBSCRITO
SUPER¡VIT/ D…FICIT

SUPER¡VIT/ D…FICIT

_______________________________________
JOSE ADRIANO CIAN
PRESIDENTE
CPF: 130.879.208-51

_____________________________________
ASSAD MARCOS TEMER FERES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP112677/O-8
CPF: 401.415.948-53

_______________________________________
JOSE ADRIANO CIAN
PRESIDENTE
CPF: 130.879.208-51

_____________________________________
ASSAD MARCOS TEMER FERES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP112677/O-8
CPF: 401.415.948-53

_______________________________________
JOSE ADRIANO CIAN
PRESIDENTE
CPF: 130.879.208-51

_____________________________________
ASSAD MARCOS TEMER FERES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP112677/O-8
CPF: 401.415.948-53

Saldo Atual

108.650,68D
28.977,07D
28.977,07D
12.105,73D
16.871,34D
79.673,61D
79.673,61D
60.740,24D
50.809,09D
31.875,72C

108.650,68C
7.993,35C
7.993,35C
5.225,98C
2.767,37C

100.657,33C
134.090,32C
134.090,32C
33.432,99D
33.432,99D

Entidade: ACAO DA CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA E PELA VIDA
CNPJ: 03.524.965/0001-71
BalanÁo encerrado em: 31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Total

335.253,16

(613,37)

334.639,79

334.639,79

(369.610,34)

(369.610,34)

(110.323,20)

(1.942,12)

(255.614,22)

(1.730,80)

1.261,30

(33.709,25)

276,26

(33.432,99)

(33.432,99)

Saldo

0,00
85.000,00

250.253,16

0,00
(613,37)

(110.323,20)

(1.942,12)

(255.614,22)

(1.730,80)

1.261,30

276,26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição
RECEITA BRUTA

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS DE SUBVEN«’ES

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

DEDU«’ES DA RECEITA BRUTA
(-) DEDU«’ES DAS RECEITAS

(-) CANCELAMENTO E DEVOLU«’ES

RECEITA LÕQUIDA

LUCRO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS TRIBUT¡RIAS

DESPESAS GERAIS

DESPESAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RESULTADO OPERACIONAL

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

DEFICIT

CAPITAL 
REALIZADO 

AUTORIZADO 

HistÛrico Capital Social LUCROS OU Total

PREJUIZOS
ACUMULADOS

Saldo em 31/12/2017 149.142,43 -15.052,11 134.090,32

Aumento de Capital -15.052,11 15.052,11 0,00
Lucro LÌquido -33.432,99 -33.432,99

Saldo em 31/12/2018 134.090,32 -33.432,99 100.657,33

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

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: 03/2018
Cargo: Coordenador Pedagógico 
Local: Secretaria Municipal de Educação, sita na Rua Sete de Setembro, 711 
– centro – Lençóis Paulista, SP.
Data: 22 de fevereiro de 2019
Horário: 8h30

01 – Taisa Catarina de Matos Ayub
02 – Milena Bueno

Lençóis Paulista, 19 de fevereiro de 2.019.

Silvio Paccola Junior 
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, CONVOCA 
o(s) interessado(s) aprovado(s) no Concurso Público para o preenchimento 
de 3 (três) vagas de Diretor de Escola, em caráter efetivo, a comparecerem 
na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Sete de Setembro, 711, 
Centro, Lençóis Paulista/SP.

Informamos 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: 03/2018
Cargo: Diretor de Escola
Data: 22/02/19
Horário: 8h30

01 – Taisa Catarina de Matos Ayub
02 – Joyce Nobre Soares dos Santos
03 – Tiago Ricardo Luciano
04 – Elaine Cristina Ribeiro Nassuato

Lençóis Paulista, 19 de fevereiro de 2.019.

Silvio Paccola Junior
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

Ciclista é atropelado no Jardim Príncipe
Acidente aconteceu no domingo (17); vítima precisou passar por uma cirurgia

Flávia Placideli

A Polícia Militar de Len-
çóis Paulista registrou, 
na noite do domingo 

(17), um atropelamento no 
Jardim Príncipe. A vítima, 
um ciclista de 16 anos, des-
cia pela Rua Luiz Vaz Pinto, 
quando foi atingida por um 
carro. Ele foi socorrido e leva-
do à UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) com uma fratu-
ra no pé. O motorista não per-
maneceu no local do acidente, 
mas sua esposa compareceu 
à unidade médica para fazer 
contato com os familiares e 
prestar depoimento.

Segundo informações 
registradas no Boletim de 

Ocorrência, a irmã da víti-
ma declarou que seu irmão 
estava de bicicleta descen-
do a Rua Luiz Vaz Pinto, no 
Jardim Príncipe, quando foi 
atingido por um carro, um 
GM/Corsa Sedan Joy, que 
por motivos a serem apura-
dos, cortou a frente do ci-
clista que estava em cima da 
faixa de pedestres. A vítima 
foi arremessada ao solo onde 
ficou até a chegada do SAMU 
(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência). Após o aci-
dente, o condutor do veículo, 
que não teve sua identidade 
divulgada, deixou o local sem 
prestar socorro à vítima. 

Segundo relato da polícia, 
que foi acionada para o regis-

tro da ocorrência e esteve na 
UPA, não foi possível ouvir 
a vítima, pois a mesma pas-
sava por uma cirurgia no pé 
devido à gravidade da fratu-
ra. A equipe realizou contato 
com a irmã do jovem e tam-
bém com a esposa do condu-
tor do veículo, que procurou 
a unidade médica para pres-
tar esclarecimento acerca do 
envolvimento de seu marido 
no acidente.

Segundo registrado no Bo-
letim de Ocorrência, a esposa 
do condutor revelou que seu 
marido, que tem síndrome 
do pânico, havia saído com o 
carro para abastecer e voltou 
para casa alterado, sem nem 
mesmo conseguir estacionar 

o veículo, que apresentava 
um dos faróis quebrados, 
na garagem. Aos policiais, a 
mesma disse que ele relatou 
que teria atropelado alguém 
com o carro, e que, imediata-
mente, resolveu ir até a UPA, 
onde fez contato com os fami-
liares da vítima.

A equipe policial ouviu 
as duas versões do ocorri-
do, colheu o documento do 
veículo envolvido no aciden-
te e orientou as partes para 
comparecerem à Delegacia 
de Polícia para elaboração de 
um Boletim de Ocorrência. A 
reportagem do Jornal O ECO 
não obteve mais informações 
sobre o atual estado de saúde 
da vítima. 

Carro e moto colidem na Avenida Ubirama
Na noite do último domin-

go (17), a equipe da Polícia 
Militar de Lençóis Paulista re-
gistrou mais um acidente de 
trânsito, desta vez envolvendo 
um carro e uma motocicleta. 
Segundo consta no Boletim 
de Ocorrência, o condutor 
do veículo teria atingido o 
motociclista ao atravessar 
um cruzamento na Avenida 
Ubirama, no Centro. Com o 
impacto da batida, a passagei-

ra da motocicleta foi ao solo, 
tendo que ser socorrida e en-
caminhada à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento). 

Segundo consta no Boletim 
de Ocorrência registrado na 5ª 
Cia da Polícia Militar, por vol-
ta das 21h30, após solicitação 
via Centro de Operações (Co-
pom), a equipe se deslocou até 
o local dos fatos, onde consta-
tou que a motocicleta modelo 
Honda/CB 300R, que trafega-

va pela Avenida Ubirama, no 
sentido bairro-Centro, havia 
se chocado contra um veículo 
Honda/HR-V que teria cortado 
sua frente.

O condutor do veículo de-
clarou que parou no cruzamen-
to e olhou dos dois lados, mas 
não avistou a motocicleta que 
vinha pela avenida, cruzando 
a frente do motociclista, que 
com o impacto acabou arre-
messado a passageira ao solo. 

A vítima foi socorrida pela 
equipe do Corpo de Bom-
beiros e conduzida à UPA, 
com escoriações leves.

No local do acidente, 
ambos foram atendidos pela 
equipe policial e orientados 
a comparecerem à Delega-
cia de Polícia para elabora-
ção do Boletim de Ocorrên-
cia. Os documentos pessoais 
estavam em ordem, assim 
como a documentação dos 
veículos, que foram libera-
dos para os proprietários ao 
final da ocorrência.

Menor de idade é detido com droga no Jardim Carolina
Foram apreendidas duas porções de maconha prontas para a venda e mais uma quantidade a granel

Flávia Placideli

Na manhã do último sá-
bado (16), uma equipe 
da Polícia Militar de 

Lençóis Paulista apreendeu um 
adolescente de 17 anos, acusa-
do de praticar tráfico de drogas 
no Jardim Carolina. Com ele 
foram encontradas duas por-
ções de maconha embaladas e 
prontas para a venda e mais R$ 
30 em espécie. Em sua residên-
cia foi encontrada uma porção 
da mesma droga e R$ 162 em 
notas diversas.

O caso foi registrado por 

volta das 11h, durante um 
patrulhamento da operação 
denominada “Reforço no Poli-
ciamento”. Segundo o Boletim 
de Ocorrência, o menor de 
idade foi avistado em baixo de 
uma árvore na frente de sua 
residência, localizada na Rua 
Benedito Bernardo Castanhei-
ra, e, ao notar a presença da 
equipe, mudou de imediato de 
comportamento, o que motivou 
a abordagem.

Em revista pessoal ao ado-
lescente de 17 anos foi encon-
trado, em um dos bolsos de 
sua bermuda, duas porções de 

maconha embaladas e prontas 
para a venda, que pesaram 3,6 
gramas, e mais R$ 30 em es-
pécie. Indagado a respeito do 
entorpecente, o menor de idade 
confessou que em sua residên-
cia teria mais uma quantia da 
droga em seu quarto.

Em diligência até a resi-
dência, a equipe adentrou o 
local na companhia da mãe do 
menor de idade e, em vistoria 
pelo local, encontrou mais uma 
porção de maconha a granel, 
pesando 10,3 gramas, e a quan-
tia de R$ 162 em notas diversas. 
O jovem confessou aos policiais 

que a droga e o dinheiro eram 
frutos do comércio ilegal.

Ele foi conduzido, acompa-
nhado de sua mãe, à Delegacia 
de Polícia, onde o delegado de 
plantão, após tomar conheci-
mento dos fatos, elaborou um 
Boletim de Ocorrência pela 
apreensão da droga. Os R$ 192 
em espécie foram devolvidos 
à genitora do adolescente, que 
assinou um Termo de Compro-
metimento para apresentar seu 
filho ao Ministério Público, 
já que o mesmo é considera-
do reincidente pela prática do 
mesmo crime.
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Saúde

PREVENÇÃO

MAIS MÉDICOS
O Ministério da Saúde informou que todas as 8.517 vagas do edital do programa Mais 
Médicos, que fi caram abertas após a saída dos médicos cubanos do programa, foram 
preenchidas por profi ssionais brasileiros. O preenchimento das vagas foi concluído na última 
quarta-feira (13), quando os brasileiros formados no exterior, que tiveram as inscrições 
validadas, selecionaram as 1.397 vagas que ainda estavam abertas no programa.
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Dr. J. Bussade
é médico cirurgião e nutrólogo

Defesas naturais do nosso or-
ganismo são afetadas por 
vários problemas tais como, 

má qualidade de vida devido a al-
terações no sono, estresse físico e 
emocional, má alimentação, alte-
rações hormonais e muitos outros.

Vivemos em uma época onde o 
sistema de defesa natural do orga-
nismo sofreu um défi cit, originando 
patologias como a Aids e outras do-
enças degenerativas crônicas, como 
obesidade, diabetes tipo 2, doenças 
cardiovasculares e até câncer.

Como, então, poderíamos me-
lhorar estes problemas?

As mudanças na vida humana, 
levaram a uma grande quantidade 
de erros: alimentação errada, con-
duta moral, trabalho em demasia, 
até mesmo maus sentimentos e 
insatisfações, o que arrastou o ho-
mem a ambições excessivas ou 
para vários tipos de vícios. Dessa 
forma, o ser humano encontra-se 
atualmente em meio a uma vida 
demasiadamente antinatural, agi-
tada, artifi cial e nociva, o que tor-
na difícil a conservação da saúde 

do corpo, mental e emocional. Por 
isso, a humanidade paga o preço 
de conviver constantemente com 
doenças autoimunes, tais como 
esclerose múltipla, retocolite ul-
cerativa, tireoidite de Hashimoto, 
câncer e muitas outras doenças 
degenerativas crônicas.

Existem duas soluções: a pri-
meira é dar condições ao organis-
mo para que este funcione através 
de suas defesas naturais, estimu-
lando o sistema nervoso que fará 
com que toda a energia vital do 
organismo fi que equilibrada. Esta 
defesa natural se obtém através 
de hábitos de vida mais saudáveis, 
de higiene, de alimentação natural 
e exercícios físicos.

Outra solução está nos libe-
radores do Hormônio do Cresci-
mento. O sistema imune é como 
um exército de células sanguíne-
as brancas sempre em prontidão, 
denominadas células T, que estão 
sob o comando da glândula do 
Timo, que recebem ordens supe-
riores sobre quando e onde devem 
atacar e quais os anticorpos são 
seus companheiros de luta, deno-
minadas de células B, que devem 
produzir.

Como podemos melhorar o nosso sistema imune?

À medida em que envelhece-
mos, este sistema vai deixando 
de funcionar, devido à diminuição 
do tamanho e da força do Timo. 
Isto só não torna inefi caz o siste-
ma de defesa do organismo, mas 
também pode criar uma perigosa 
confusão em que as células T con-
fundem amigos com inimigos e 
atacam o próprio organismo, pro-
vocando distúrbios imunológicos, 
como miastenia graves, fi bromial-
gia, artrite reumatoide e muitas 
outras, como já foi citado.

Foi descoberto que esta falta 
de funcionamento, provavelmen-
te, seja motivada pela redução do 
Hormônio de Crescimento, que é 
produzido pela glândula Pituitá-
ria. Esta glândula controla todas 
as outras glândulas de secreção 
interna, sendo necessária para o 
bom funcionamento do Timo e 
sistema imune. A produção do GH 
cessa completamente a partir dos 
45 anos de idade, porém, quando 
oferecemos uma dieta suplemen-
tar à base de aminoácidos, sais 
minerais e oligoelementos, além 
de algumas enzimas, a produção 
do mesmo pode atingir a de um 
adulto jovem.

Ministério da Saúde alerta para 
importância da vacina da febre amarela

Estados das regiões Sul e Sudeste estão com cobertura abaixo da meta

Da Redação

As regiões Sul e o Sudeste 
são o foco da nova cam-
panha do Ministério da 

Saúde contra a febre amarela. O 
reforço na recomendação se dá 
em decorrência do registro de 
circulação do vírus nessas regi-
ões, nas quais todos os estados 
ainda registram coberturas abai-
xo da meta de 95%. A estimativa 
de pessoas não vacinadas é de 
cerca de 36,9 milhões no Sudeste 
e 13,1 milhões no Sul. Desde no-
vembro do ano passado, a pasta 
vem alertando a população sobre 
a importância da vacina, promo-
vendo ações específicas de publi-
cidade em diversas mídias.

A vacina contra a febre 
amarela é ofertada no Calen-
dário Nacional de Vacinação 
e distribuída mensalmente a 
todos os estados. Desde abril 
de 2017, o Brasil adota o es-
quema de dose única da vaci-
na, conforme recomendação da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), respaldada por estudos 
que asseguram que uma dose é 
suficiente para a proteção por 
toda a vida. Em 2018, foram 
enviadas 32 milhões de doses 
da vacina para todo o país. Em 
2019, 1,1 milhão de doses já 
foram enviadas para atender a 

ALERTA - População das regiões Sul e Sudeste precisa se vacinar contra a febre amarela

demanda dos estados.
O público-alvo para a vaci-

na são pessoas de nove meses 
a 59 anos de idade que nunca 
tenham se vacinado ou sem 
comprovante de vacinação. 
Atualmente, fazem parte da 
área de recomendação todos 
os estados do Sul e Sudeste, 
Centro-Oeste e Norte, além do 
Maranhão, alguns municípios 
da Bahia, Piauí e Alagoas. Para 
pessoas que viajam para áreas 
onde a vacina é recomendada, a 

orientação é tomar a dose pelo 
menos 10 dias antes da viagem.

CASOS DE FEBRE AMARELA
De acordo com o último bo-

letim epidemiológico, que apre-
senta o monitoramento de julho 
de 2018 a 7 de fevereiro deste 
ano, foram notificados 834 casos 
suspeitos de febre amarela, sendo 
que 679 foram descartados, 118 
permanecem em investigação e 
37 foram confirmados. Destes, 
nove resultaram em óbito.

Os estados que apresenta-
ram casos confirmados foram 
São Paulo (35) e Paraná (2). A 
maior parte dos casos ocorreu 
na região do Vale do Ribeira (li-
toral sul de São Paulo, próximo à 
divisa com o Paraná). Todos os 
óbitos ocorreram no estado de 
São Paulo, nos municípios de 
Caraguatatuba (1), Iporanga (2), 
Eldorado (3), Jacupiranga (1) e 
Sete Barras (1). O local provável 
de infecção de um dos óbitos 
permanece em investigação.
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Sociedade

Izaque, Valdeci e Josiane, 
na Cia da Esfiha

Matheus e Mirian, 
na Cia da Esfiha

Maria José, Maria Clara e Marcelo, 
na Cia da Esfiha

Rodrigo e Viviane, 
na Cia da Esfiha

Lucas, Victor e Luiz, 
na Cia da Esfiha

Monique, Camila e Marcos Paulo, 
na Cia da Esfiha
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Confi ra nos cliques da Cíntia Fotografi as quem marcou 
presença na noite de Lençóis Paulista!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FICANDO MAIS VELHO - Daniel Araújo 
completou mais um ano de vida no sábado 
(16) e comemorou a data com os amigos e 
familiares. Saúde e paz!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FESTA - Gabriela Paccola aniversaria hoje 
(20) e recebe os parabéns dos pais, Ale-
xandre e Danieli, da irmã Heloísa e fami-
liares. Tudo de bom!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

IDADE NOVA - Lilian Floriano inaugurou 
mais um ciclo na segunda-feira (18) e rece-
beu os cumprimentos dos familiares e ami-
gos. Felicidades!

NOVO CICLO  
José Ramos Junior ani-
versariou no sábado (16) 
e recebeu o carinho de 
toda a família, especial-
mente da esposa Nádia. 
Parabéns!

MAIS UMA PRI-
MAVERA - Amanda 
Rafaela Cassadoro ani-
versariou no último dia 
7 e festejou ao lado da 
família e dos amigos. 
Muitos anos de vida!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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