
• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
UM SENHOR JORNAL

• LENÇÓIS PAULISTA, SÁBADO, 7 DE MAIO DE 2016 • ANO 79 • EDIÇÃO Nº 7.504 • R$ 2,00• LENÇÓIS PAULISTA, QUARTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2019 • ANO 82 • EDIÇÃO Nº 7.774 • R$ 1,00

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

Fechamento
desta edição: 

22h22

EDITORIAL ARTIGO

Gaudêncio Torquato: 
O sucesso e o fracasso

A3A3

O que se passa na 
nossa cabeça?

ÍNDICE
Esporte ................. Página A2

Opinião ................. Página A3

Editais .................. Página A4

Cotidiano ............. Página A5

Editais .................. Página A6

Saúde ................... Página A7

Sociedade ........... Página A8

TEMPO
Chuvoso durante o dia 
e à noite.

QUINTA-FEIRA, 28/02
Chuvoso durante o dia 
e à noite.

QUARTA-FEIRA, 27/02

25ºC 26ºC
UR UR95% 97%

78%59%18ºC 17ºC

Lençóis confi rma 13 casos de dengue
Segundo a vigilância 
epidemiológica, cinco 
pacientes contraíram a 
doença no município

As ações de prevenção e combate 
não têm sido sufi cientes para conter o 
avanço da dengue na região. Além das 
cidades que já vinham enfrentando si-
tuações preocupantes, com o número 
de casos subindo de forma acentuada 
todos os dias, como Bauru e Agudos, 
a doença começou a fazer vítimas em 
outras localidades. Lençóis Paulista e 
Macatuba, que até então só haviam 
registrado casos importados, confi r-
maram os primeiros casos autóctones 
(contraídos no próprio município). 
De acordo com dados da vigilância 
epidemiológica de Lençóis Paulista, 
até a tarde dessa terça-feira (26) foram 
feitas 47 notifi cações de casos suspei-
tos. Dos 30 exames concluídos, 17 
tiveram resultado negativo e 13 foram 
confi rmados, sendo oito importados 
e cinco autóctones. Os casos positi-
vos contraídos no município foram 
registrados no Centro, Jardim Caro-
lina, Jardim Maria Luiza I, Jardim 
Primavera e Vila Irerê. 17 casos ainda 
aguardam pela análise do Instituto 
Adolfo Lutz. A7

FISCALIZAÇÃO

Polícia Militar 
prende homem  
durante operação

Na manhã do último sábado 
(23), a Polícia Militar de Lençóis 
Paulista prendeu um homem de 
28 anos que respondia pelo crime 
de estelionato. O indivíduo foi de-
tido durante uma operação de fi s-
calização aos profi ssionais liberais 
que exercem a atividade de moto-
taxistas e motofretistas. A lei que 
regulamenta as profi ssões e tornam 
mais rígidas as regras para o exercí-
cio das atividades passou a vigorar 
no mês de maio do ano passado, 
mas muitos ainda estariam atuan-
do de forma irregular. A ocorrência 
foi registrada em uma empresa de 
mototáxi no Núcleo Habitacional 
João Zillo (Cecap). A5

CARNAVAL

Saúde antecipa prazo de 
agendamento de viagens

Por conta do feriado prolongado 
de Carnaval, o setor de Agendamen-
to de Viagens da Prefeitura Muni-
cipal de Lençóis Paulista antecipou 
os procedimentos para a marcação 
de viagens. Os usuários com via-
gens agendadas para a realização 
de exames e outros procedimentos 
médicos entre os dias 2 e 6 de mar-
ço, devem procurar o setor  nesta 
sexta-feira (1), das 7h às 10h, para o 

agendamento. Para exames e consul-
tas marcados para o dia 7 de março, 
os agendamentos serão antecipados 
para o dia 6 de março (quarta-feira 
de cinzas), das 13h30 às 15h30. Ou-
tras informações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3264-3881. O se-
tor de Agendamento de Viagens da 
Saúde fi ca na Rua José Paulino da 
Silva, 55, no Centro (ao lado do Al-
moxarifado Municipal).

Na manhã do último sábado (23), o Estádio Municipal Zeferino Ribeiro Sobrinho, no distrito de Alfredo Guedes, foi palco para a realização de um amistoso 
festivo entre ex-jogadores do Clube Atlético Lençoense (CAL). O evento contou com a participação de diversos atletas e ex-atletas que atuaram pelo 

clube no início dos anos 2000. Depois da partida foi realizado um almoço de confraternização, que também contou com a presença de alguns convidados.
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COPA LENÇÓIS

Goleadas marcam 
segunda rodada A2

BOREBI

Grêmio Cecap decide 
título com Caiuby A2

JARDIM AMÉRICA

Renegados estreia com 
vitória no Society A2

MACATUBA

Rodada defi ne 
três semifi nalistas A2

FURTO

Estabelecimento 
do Centro é alvo de 
ação de bandido

Na manhã da segunda-feira (25), 
por volta das 11h, um estabelecimen-
to comercial localizado no Centro de 
Lençóis Paulista foi alvo da ação de um 
bandido, que entrou no local, subtraiu 
um perfume e fugiu em sentido igno-
rado. A Polícia Militar realizou patru-
lhamento intensivo pela área central 
e acabou efetuando a prisão de dois 
homens, que foram autuados em fl a-
grante por furto e receptação. A5

ACIDENTE

Capotamento 
deixa mulher 
ferida na Rondon

Na última segunda-feira (25), 
uma mulher fi cou ferida após ca-
potar seu carro na Rodovia Mare-
chal Rondon (SP-300), em Lençóis 
Paulista. O veículo, com placas do 
município, rodopiou até parar no 
canteiro central na via. Com o im-
pacto, a motorista foi arremessada 
para fora do veículo. Foi socorrida 
e encaminhada à UPA (Unidade de 
pronto Atendimento). A5

TRÂNSITO

Motociclista se 
fere ao bater atrás 
de outro veículo

Na manhã dessa terça-feira (26), 
um motociclista fi cou ferido ao atin-
gir a traseira de um veículo no Cen-
tro de Lençóis Paulista. O acidente 
foi registrado na esquina da Aveni-
da Vinte Oito de Abril com a Rua 
Cel. Virgílio Rocha. Com o impac-
to, a vítima precisou ser socorrida 
e encaminhado à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento), onde passou 
por atendimento. A5

O lutador Rodrigo Ferreira dos Santos, da academia Gracie Barra, conquistou 
mais um título. No último sábado (23), o atleta lençoense venceu o Curitiba 

Summer Open International 2019, realizado na capital paranaense.

DestaqueDestaque
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MACATUBA

Esporte

FUTEBOL

BOREBI

SOCIETY

E-SPORTS
A Fifa anunciou ontem (26) a criação da FIFA eNations Cup. A Copa do Mundo de 
FIFA 19 será disputada nos dias 13 e 14 de abril, em local ainda a ser divulgado, com 
a participação de 16 países, todos escolhidos por meio de convite feito pela entidade 
máxima do futebol internacional. A competição também contará pontos para o FIFA 
Global Series Rankings, o ranking que leva à FIFA eWorld Cup, o Mundial de FIFA 19.
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Goleadas marcam segunda rodada da Copa Lençóis
Atlétiko Kaju, Santa Luzia, Júlio Ferrari 
e Reduto venceram com goleadas 
sobre adversários

Elton Laud

Para quem já havia se em-
polgado com o número 
de gols da abertura da 13ª 

Copa Lençóis de Futebol Amador 
(4,16 por jogo), o último domingo 
(24) serviu para comprovar que 
sempre tem espaço para mais. A 
segunda rodada da competição 
promovida pela Secretaria de 
Esportes e Recreação de Lençóis 
Paulista foi marcada por quatro 
goleadas, que contribuíram para 
elevar a média para 5,67 gols por 
jogo. Nas seis partidas disputadas, 
a bola balançou as redes 34 vezes.

Um dos destaques foi o Atlé-
tiko Kaju, que no Estádio Munici-
pal João Roberto Vagula (Vagulão) 
goleou o Esportivo União por 8 

a 1, com gols de André Souza 
(2), Jean Carmo (2), Guilherme 
Tavares, Alessandro Freitas, Luís 
Carlos Furtado e Cristian Noguei-
ra - Ricardo Araújo descontou. No 
mesmo local, o Reduto derrotou 
a equipe da Secretaria de Espor-
tes por 6 a 1, com gols de Murilo 
Oliveira (2), Matheus Moreira (2), 
Gerson Moura e Gustavo Silva - 
Luan Oliveira descontou.

No Estádio Distrital Eugênio 
Paccola (Cecap), o Unidos do 
Júlio Ferrari venceu o Indepen-
dente por 6 a 1, com gols de Pa-
blo Souza (2), Thiago Silva (2) e 
Davi Benvindo (2) - Lucas Can-
dido descontou. Na outra parti-
da, o Atlético Lençóis ganhou do 
Real Lençóis por 1 a 0, com gol 
de Nilton Chaves.

A outra goleada foi regis-
trada no campo do Centro 
Esportivo Zéfiro Orsi (Jardim 
Ubirama), onde o Santa Luzia 
venceu o Unidos da Vila por 
7 a 0, com gols de João Vítor 
da Silva (2), Fagner Benedito 
(2), Renan Ribeiro, Luís César 
Dias e André Silva. No outro 
jogo, o São Cristovão derrotou 
o Chape FC por 3 a 0, com gols 
de Alan Pereira (3).

Por conta do Carnaval, os pró-
ximos jogos serão disputados ape-
nas no domingo (10). No Vagulão, 
às 8h, pelo Grupo 5, jogam Açaí 
e Alfredo Guedes. Às 10h, pelo 
Grupo 6, se enfrentam Asa Branca 
e Esperantina. Na Cecap, às 8h, 
pelo Grupo 7, entram em campo 
Grêmio Cecap e Reduto. Às 10h, 
pelo Grupo 8, duelam União Pau-
lista e Esportivo União. No Jardim 
Ubirama, às 8h, pelo Grupo 1, 
jogam Capital e Unidos. Às 10h, 
pelo Grupo 2, medem forças Gua-
rani e Atlético Lençóis.

FOME DE GOL - Santa Luzia (uniforme amarelo) foi um dos destaques da rodada, 
com goleada de 7 a 0 sobre o Unidos da Vila

Grêmio Cecap e Caiuby decidem título do Regional

Renegados estreia com vitória no Jardim América

Equipes levaram a melhor sobre XX de Janeiro e Expressinho nas semifi nais

Em confronto válido pelo Grupo D, equipe derrotou o Real por 4 a 2

Elton Laud

Acabou o suspense. Estão 
definidos os finalistas do 
3º Campeonato Regional 

de Futebol Amador de Borebi. 
Grêmio Cecap (Lençóis Paulis-
ta) e Caiuby FC (Boa Esperança 
do Sul), que iniciaram a compe-
tição na mesma chave (Grupo 
C), levaram a melhor sobre XX 
de Janeiro (Macatuba) e Expres-
sinho (Lençóis Paulista) e dis-
putam o título da competição, 
que é organizada pela Associa-
ção de Árbitros de São Manuel 
e Região (AASMR) com apoio 
da Liga Lençoense de Futebol 
Amador (LLFA) e da Prefeitura 

Municipal da cidade vizinha.
O Grêmio Cecap conquistou 

sua vaga com vitória de 3 a 1 so-
bre o XX de Janeiro, com gols de 
Jeferson Thiago Roda (2) e Mailon 
Moreira - Gabriel Cury descon-
tou. Já o Caiuby FC se garantiu na 
decisão superando o Expressinho 
nos pênaltis, com uma vitória de 
5 a 4, após empate em 2 a 2. No 
tempo regulamentar os gols foram 
assinalados por Rafael Bezerra e 
Vadilson Moreira, pelo o Caiuby, e 
por Marlon Morgado (2), pelo Ex-
pressinho. Os jogos foram disputa-
dos no Estádio Municipal Antonio 
Carlos Vaca.

Segundo a organização, a final 
do campeonato está prevista para 

Elton Laud

A bola voltou a rolar no úl-
timo final de semana pela 
11ª Copa Lençóis de Fu-

tebol Society. O campo da Pra-
ça Jácomo Langona, no Jardim 
América, recebeu quatro con-
frontos que marcaram a estreia 
das equipes dos grupos C e D 
na competição, que é promovida 
pela Secretaria de Esportes e Re-
creação de Lençóis Paulista com 
apoio da associação de morado-
res do bairro.

No sábado (23), às 15h, pelo 
Grupo C, o Asa Branca derrotou 

o Jardim América por 2 a 1. Às 
16h, pela mesma chave, o Açaí 
venceu o JAAC por 5 a 4. No jogo 
das 17h, válido pelo Grupo D, o 
Mercenários ganhou do Atlético 
Lençóis por 4 a 2. No domingo 
(24), às 9h, também pelo Grupo 
D, o Renegados conquistou uma 
vitória de 4 a 2 sobre o Real.

A competição volta a ser dis-
putada apenas depois do Carna-
val, com quatro partidas válidas 
pelos grupos A e B. No sábado 
(9), às 15h, pelo Grupo A, jo-
gam Borebi e Estrela Várzea. Às 
16h, pelo Grupo B, se enfrentam 
Unidos do Júlio Ferrari e Desa-

NA FINAL - Grêmio Cecap vence XX de Janeiro e 
disputa título contra o Caiuby FC

TUDO CERTO - Renegados (calção preto) estreou 
com vitória de 4 a 2 sobre o Real

o dia 17 de março, mas o horário 
ainda não foi definido. Além dos 
troféus e medalhas, campeão e 
vice-campeão recebem premia-
ções em dinheiro, de R$ 5 mil e 

2,5 mil, respectivamente. Artilhei-
ro, goleiro menos vazado e melhor 
jogador serão premiados com R$ 
300 cada; já o melhor trio de arbi-
tragem garante R$ 400.

Rodada defi ne primeiros 
semifi nalistas

União Macatuba, Ponte Alta e Asa Branca 
garantiram vagas no último domingo (24)

Elton Laud

A rodada do último do-
mingo (24) definiu os 
primeiros semifinalistas 

do Campeonato Regional de 
Futebol Amador de Macatuba. 
Estavam previstas apenas duas 
partidas, mas um terceiro jogo 
foi marcado de última hora 
pela organização, que também 
alterou o local dos confrontos, 
que seriam disputados no cam-
po do Centro Esportivo Celso 
Monteiro (Nenzão), mas volta-
ram para o Estádio Municipal 
Amadeu Artioli.

No primeiro jogo, às 8h, 
o União Macatuba derrotou o 
SC Amigos (Barra Bonita) por 
2 a 1. Na partida das 10h, o 
União Ponte Alta (Barra Bonita) 

venceu o Shakhtar (Macatuba) 
pelo mesmo placar. No período 
da tarde, às 15h, o Asa Branca 
(Lençóis Paulista) conquistou 
sua vaga nos pênaltis, derrotan-
do o Real Atlético (Macatuba) 
por 5 a 3, após empate em 3 a 3 
no tempo regulamentar.

Na semifinal, o União Ma-
catuba enfrenta o União Ponte 
Alta. Já o Asa Branca aguarda 
pelo vencedor do confronto en-
tre Santa Luzia (Lençóis Paulis-
ta) e CSK (Macatuba), que está 
marcado para o domingo (3), às 
10h, no Amadeu Artioli. A Or-
ganização informou que ainda 
não definiu as datas e horários 
das partidas da competição, 
que conta com apoio da Secre-
taria de Esportes, Lazer e Turis-
mo de Macatuba.

creditados. Às 17h, também pelo 
Grupo B, entram em campo Real 
Madruga e Amigos da Fisio. No 

domingo (10), às 9h, pelo Grupo 
A, medem forças Atlética Bonsu-
cesso e Galáticos.

CICLISMO - Lençóis Paulista recebeu 
no último domingo (24) a etapa de 
abertura da temporada 2019 do Circuito 
Pedal Sem Limites. A competição reuniu 
centenas de atletas de diversas cidades 
da região, que competiram em mais 
de 20 categorias nas modalidades Pró, 
Sport e Light, com percursos de até 50 
quilômetros pelas estradas rurais da 
cidade. O ponto de largada e chegada 
foi o Recinto de Exposições José 
Oliveira Prado (Facilpa).

JIU-JITSU - O lutador Rodrigo Ferreira dos Santos, da 
academia Gracie Barra, conquistou mais um título. No último 
sábado (23), o atleta lençoense participou do Curitiba Summer 
Open International 2019, realizado na capital paranaense. A 
competição promovida pela Confederação Brasileira de Jiu-
Jitsu (CBJJ) contou com a participação de atletas de vários 
países. Rodrigo foi o campeão da categoria faixa azul para 
atletas de 79 a 84 quilos.
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Opinião
PARA PENSAR
 “Apressa-te a viver bem e 

pensa que cada dia é, por si só, 
uma vida.”

Sêneca.

FRASE
 “A vigilância tem que ser constante, porque o ciclo de formação do mosquito é 

curto. Temos que ter olhos de detetive, porque pode surgir um criadouro no local 
mais improvável.”
Ricardo Conti Barbeiro, secretário de Saúde de Lençóis Paulista, sobre combate à dengue.
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O sucesso e o fracasso

O que será que se passa 
na nossa cabeça?

Quando o assunto é a dengue, 
nunca é demais falar sobre o pro-
blema que contribui - e muito - 

para que a doença se torne um grande 
problema: o descaso de nós mesmos. 
Enquanto cidadãos que se dispõem a 

viver em comunidade, cabe a nós, 
no mínimo, seguir as regras que 
regem essa coisa chamada socie-
dade. Regras que não se resumem 

àquelas que integram os instru-
mentos legais como a Consti-
tuição Federal, o Código Penal e 
outros. Regras que poderíamos 
chamar apenas de ‘noções bási-

cas de educação’. Regras que nos 
impediriam de fazer ou de deixar 
de fazer algo que impactasse di-
reta ou indiretamente a vida de 
qualquer outra pessoa que não 

nós mesmos.

O que cria um ambiente propí-
cio para a proliferação da dengue é 
justamente isso. A negligência em 
relação a essas ‘noções básicas de 
educação’. A negligência que faz com 
que não cuidemos dos nossos pró-
prios quintais, terrenos, empresas, 
etc. A negligência que nos faz igno-
rar que uma simples verifi cada no 
que está bem debaixo de nosso na-
riz poderia evitar que um novo cria-
douro do mosquito Aedes aegypti se 
formasse. Sabemos que locais com 
acúmulo de água parada podem se 
tornar ‘berçários’ para novos mos-
quitos. Sabemos que esses mosqui-
tos transmitem a dengue. Sabemos 
que a dengue pode até matar. Mas 
preferimos acreditar que isso nunca 
vai acontecer com a gente. O que 
será que se passa na nossa cabeça?

Gaudêncio Torquato
jornalista, é professor titular da USP, 

consultor político e de comunicação

O novo governo nem chega a 
completar dois meses de vida e 
já dispara um conjunto de inter-

rogações: qual o rumo em que cami-
nhará o país? Terá vez por aqui um 
populismo de direita? O presidente 
Jair Bolsonaro conseguirá aprovar a 
agenda do Executivo no Congresso? 
Os militares assumirão que papel no 
cenário institucional, o de tutela do 
novo governo ou o de poder mo-
derador? A polarização política, tão 
acesa ao correr da campanha, tende 
a continuar?

As dúvidas se multiplicam ante 
a perplexidade que tomou conta do 
país com o desenrolar do affaire en-
volvendo o presidente Jair, seu fi lho 
Carlos e o ex-ministro da Secretaria 
Geral do governo. É um exagero di-
zer que o país vivenciou uma crise. 
Não. Faltou muito para o episódio 
assumir o porte de crise. Pior foi ou-
vir o presidente nos áudios trocados 
entre ele e Bebianno. Que realmente 
manteve comunicação com o presi-
dente, não sendo assim o mentiroso 
conforme atestava o Bolsonaro fi -
lho. A decolagem, portanto, ocorre 
com turbulência.

Daí a perplexidade. O caso, que 
teve muito a ver com desavenças 
e ciumeira, poderia ser equacio-
nado rapidamente pelo presidente 
não tivesse ele agido sob o escudo 
familiar. Mas o extravagante com-
portamento do capitão deu dimen-
são muito maior do que o imbróglio 
merecia. A rispidez com que tratou 
seu ex-ministro e a pecha de ‘inimi-
go’ com que se referiu à Rede Globo 
conferem um tom menor à expres-
são do presidente.

A emoção, que se faz presente 
também em suas mensagens pela 
rede, diz muito sobre ele. Sugere 
que ainda está no palanque. Abre, 
assim, o fl anco para a permanência 
da polarização entre a banda da di-
reita, da qual é o ícone, e a banda 
da esquerda, onde estão PT, PSOL 
e núcleos sociais fortes, como o da 
Academia.

Os primeiros 50 dias do governo 
não permitem dizer onde vamos pa-
rar. O teste das reformas - pacotão 
da segurança do Moro e nova Pre-
vidência de Guedes - será a bússola. 
Passando, o país terá um norte defi -
nido. Mas as difi culdades crescem. A 
derrota do projeto de acesso à infor-
mação mostra que a base governis-
ta não está fechada com a agenda 
do Executivo.

O presidente terá de engrossar 

o caldo populista - bolsas, melhoria 
geral dos serviços públicos, a partir 
de saúde, educação e segurança - 
para agradar as massas. O conser-
vadorismo na área dos costumes 
marcará sua identidade, mas dará 
volume à polêmica.

Após a lua de mel dos quatro 
a cinco meses, a real ‘politik’, que 
começa a dar as caras, apresentará 
a fatura de cargos. A esfera políti-
ca pode retirar apoio ao governo 
caso não receba compensação. O 
PSL, partido do presidente, com a 
maior bancada na Câmara, corre o 
risco de ver seus integrantes tro-
cando tiros. Se o governo não for 
bem avaliado, o partido abrirá uma 
rota de fuga.

Já os militares andarão sobre a 
corda bamba. Mesmo tendo che-
gado ao centro do poder pelo voto 
(Mourão teve a mesma votação 
de Bolsonaro), temem a pecha de 
guardiões de um governo militarista 
de direita. Ao invés de tutelarem o 
governo, querem ser reconhecidos 
como ‘poder moderador’, com foco 
na harmonia, pacifi cação das ban-
das, na tentativa de puxar o país 
para o centro do arco ideológico, 
evitando margens radicais. Ao mes-
mo tempo, tentarão puxar o presi-
dente da redoma familiar, impondo-
-lhe o discurso da razão.

Terão condição para assumir esse 
papel? É possível, caso o Executivo 
apresente trunfos na economia e 
nas frentes dos serviços públicos. 
Porém, com oito ministros militares 
o governo sempre será visto como 
um arquipélago fortemente guarda-
do por gente que tem o poder arma-
do. Não poderia ser diferente.

Organizações e movimentos 
sociais passarão o primeiro ciclo 
- seis meses iniciais - no patamar 
da observação. Terão cuidado para 
não sair às ruas sob qualquer mo-
tivo. Estarão de olho no caminhar 
do governo. Depredação de patri-
mônios, invasão de propriedades 
estarão sob a lupa do aparato go-
vernamental. E as oposições apro-
veitarão brechas nos projetos do 
Executivo para expressar seu es-
copo: quebra de direitos de traba-
lhadores, prejuízos nos ganhos das 
classes médias, desprezo pelos di-
reitos humanos etc.

Se o governo chegar ao fi m de 
2019 com a infl ação sob controle, 
juros baixos, emprego aumentando, 
serviços básicos melhores, Bolsona-
ro terá passado no primeiro teste. 
Mas se a esfera familiar de Bolso-
naro continuar a dar o tom, é me-
lhor desfazer a ideia de que Deus é 
brasileiro.
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TUCANOS NO NINHO
O PSDB de Lençóis Paulista reali-

zou na manhã do último domingo (24) 
a convenção para eleger os membros 
do Diretório Municipal para o biênio 
2019/2020. Os tucanos se reuniram 
em uma edícula na região do Jardim 
Maria Luiza IV, que tem sido utiliza-
da com frequência para as reuniões 
da cúpula do partido. O encontro teve 
início às 9h e foi encerrado por volta 
do meio-dia. 

SEM NOVIDADES...
Sem nenhuma concorrência, a 

Executiva do partido foi formada 
pelos mesmos membros que já ocu-
pavam os cargos de direção, apenas 
com uma troca de postos entre a ex-
-prefeita Bel Lorenzetti e o dentista 
Márcio Canepelle Santarém. Bel, que 
era a presidente do Diretório Muni-
cipal, foi para a Tesouraria; Santa-
rém, que era o tesoureiro, assumiu 
à Presidência.

...NO HORIZONTE
A vice-presidência continuou com o 

empresário Edenilson Grecca. O cargo 
de secretário também continuou sen-
do ocupado pelo ex-prefeito José An-
tonio Marise. Da mesma forma, a ve-
readora Irani Gorgônio foi reconduzida 
à Presidência do PSDB Mulher. Assim 
como o vereador Paulo Henrique Vic-
taliano, que foi mantido no posto de 
líder do partido na Câmara Municipal.

CONSENSO 
Segundo uma nota divulgada pelo 

partido, Bel solicitou o afastamento do 
cargo por conta de “compromissos de 
natureza familiar e com os órgãos es-
taduais do partido” e “os integrantes 
da chapa indicaram consensualmente” 
o nome de Santarém. O dentista, que é 
fi liado ao partido desde 2011, foi coor-
denador de Saúde no governo de Ma-
rise e depois assumiu o cargo de dire-
tor da pasta nos dois mandatos de Bel. 

FALANDO NISSO
O presidente estadual do PSDB, o 

ex-deputado estadual Pedro Tobias, 
surpreendeu o partido na noite des-
sa segunda-feira (25), e apresentou 
uma carta de renúncia. O pedido foi 
entregue durante uma reunião da 
Executiva da sigla na capital pau-
lista. Em entrevista ao Estadão, o 
médico radicado em Bauru justifi cou 
a decisão mostrando descontenta-
mento com os rumos que o partido 
tem tomado.

TÔ FORA
“Não agradei à cúpula. O presiden-

te do PSDB não pode ser ‘offi ce boy’ 
de governador e prefeito. Juntou o 
pessoal do João Doria e do Bruno Co-
vas e eu fi quei fora. Estavam me iso-
lando “, relatou o ex-deputado, que 
também disse ao jornal que o PSDB 
virou uma “zona total” e que reuniões 
foram convocadas pelo WhatsApp 
sem que ele fosse informado.

PROVISÓRIO
O secretário-geral do diretório 

paulista do PSDB, César Gontijo, 
disse que a solicitação de renúncia 
de Tobias foi “prontamente recha-
çada” pelo colegiado, que encami-
nhou um pedido para que a renún-
cia seja reconsiderada. Tobias teria 
afirmado que não voltará atrás. Seu 
substituto será o ex-deputado Mi-
guel Haddad, que é o 1° vice-presi-
dente do partido.  

FUTURO
O PSDB deve realizar em maio a 

convenção para a escolha do novo 
presidente do Diretório Estadual. Ain-
da segundo o Estadão, com apoio do 
governador João Doria, o ex-deputado 
e secretário de Desenvolvimento Re-
gional, Marco Vinholi, deve ser eleito 
para o cargo. Há quem acredite que 
uma ala oposicionista ainda possa ga-
nhar força no alto escalão. Veremos.
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Polícia

FLAGRANTE

ACIDENTE

TRÂNSITO

FURTO

DESATENÇÃO
Na noite da última sexta-feira (22), a Polícia Militar de Lençóis Paulista registrou 
um acidente entre uma motocicleta e um carro na Avenida Brasil, no Jardim 
Granville. Segundo o Boletim de Ocorrência, o carro teria invadido a preferencial e 
colidido com a motocicleta que trafegava pela avenida. A motociclista teve alguns 
ferimentos e foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Fevereiro de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 163,80.

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:

Decreto Executivo 128 de 21.02.2019…….…Dispõe sobre a permissão 
de uso de bens móveis e imóveis a favor da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Birigui.
Decreto Executivo 129 de 22.02.2019…….…Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 92.942,96.
Decreto Executivo 130 de 22.02.2019…….…Dispõe sobre a modifi cação 
do código de aplicação e código da fonte de recursos do orçamento vigente.
Decreto Executivo 131 de 22.02.2019…….Dispõe sobre a substituição de 
membros do Conselho Municipal de Assistência Social.
Portaria 187 de 25.02.2019..….….....Autoriza a Igreja Evangélica 
Pentecostal Caminho da Paz a utilizar a Praça de Esportes e Lazer Euclides 
Jerônimo Ribeiro.
Portaria 188 de 25.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, 
Lucinara Barbosa, Diretor de Escola.
Portaria 189 de 25.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, 
Regiane Rezende da Silva Baldassi, Agente Administrativo.
Portaria 190 de 25.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, 
Mairene Agarene Vaz dos Santos, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 191 de 25.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, Aline 
Fidelis Santos Barbosa, Agente de Saúde.
Portaria 192 de 25.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, Suely 
de Jesus Medola , Professor de Educação Infantil II.
Portaria 193 de 25.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, João 
Luiz Correia, Vigilante.
Portaria 194 de 25.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, 
Edson Luiz Godoy, Motorista.
Portaria 195 de 25.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, 
Rosangela Bento Vieira, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 196 de 25.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, Júlio 
Cesar Dias dos Santos, Motorista.
Portaria 197 de 25.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, 
Regina Antonia Montanholi Mileski, Diretor de Escola.
Portaria 198 de 25.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, 
Jucelena Aparecida Biazotti de Camargo, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 199 de 25.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, 
Abimael José de Souza, Pedreiro;
Portaria 200 de 25.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, Edna 
Maria Bezerra, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 201 de 25.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, 
Eunice do Carmo Paixão, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 202 de 25.02.2019........……Afasta, para tratamento de saúde, 
Ronivaldo Rossi, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 203 de 25.02.2019........……Convalida o afastamento concedido a 
Aparecida Conceição Cardozo Lopes, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 204 de 25.02.2019........……Prorroga o afastamento concedido a 
Ana Lúcia Martins dos Santos, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 205 de 25.02.2019........…....Convalida o afastamento concedido a 
Lilian Rodrigues Carmona de Oliveira, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 206 de 25.02.2019........……Convalida o afastamento concedido a 
Edna Regina Picali, Supervisor de Saúde Comunitária.

Lençóis Paulista, 26 de fevereiro de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Polícia Militar prende homem 
de 28 anos durante operação
Indivíduo exercia atividade de mototaxista ilegalmente e possuía um mandado de prisão por estelionato

Flávia Placideli

Na manhã do último sá-
bado (23), a Polícia Mi-
litar de Lençóis Paulista 

prendeu um homem de 28 anos 
que respondia pelo crime de 
estelionato. O indivíduo foi de-
tido durante uma operação de 
fiscalização aos profissionais li-
berais que exercem a atividade 
de mototaxistas e motofretistas. 
A lei que regulamenta as pro-
fissões e tornam mais rígidas 
as regras para o exercício das 
atividades passou a vigorar no 
mês de maio do ano passado, 
mas muitos ainda estariam 
atuando de forma irregular. A 
ocorrência foi registrada em 
uma empresa de mototáxi no 
Núcleo Habitacional João Zillo 
(Cecap). Ao proprietário do lo-
cal foi aplicada uma multa por 
infração administrativa.

Por volta das 10h, durante a 
referida operação, uma equipe 
que realizava patrulhamento 
pela Rua Bandeira Tribuzzi, na 
Cecap, abordou M.S.V., de 28 
anos, que se identificou como 
mototaxista, mas não possuía 
autorização para exercer a ati-
vidade. Durante a abordagem, 
após consulta no sistema da 
PM, foi constatada a existên-
cia de um mandado de prisão 
contra o mesmo pelo crime de 
estelionato (Artigo 171 do Códi-
go Penal). Diante disso, ele foi 

FORA DA LEI - Homem de 28 anos atuava ilegalmente em uma empresa de 
mototáxi e tinha um mandado de prisão por estelionato

conduzido à Delegacia de Polí-
cia, onde permaneceu à dispo-
sição da Justiça.

Segundo o Boletim de ocor-
rência, ao proprietário da em-
presa de mototáxi foi aplicada 
uma multa por infração admi-
nistrativa, já que o local estava 
em desacordo com as exigências 
da Lei Municipal 4.583/2014 
(Lei dos Mototaxistas), permi-
tindo a atuação de profissional 
sem a certificação exigida para 

exercer a atividade e mantendo 
veículos fora dos padrões esta-
belecidos pela legislação.

Segundo o capitão Rodrigo 
de Angelo, comandante da 5ª 
Cia de Polícia Militar de Len-
çóis Paulista, há uma semana, 
durante outra fiscalização no 
mesmo local, também foi en-
contrado um mototaxista traba-
lhando sem possuir CNH (Car-
teira Nacional de Trânsito). 

“Destaco a importância de 

a população procurar utilizar 
o serviço por mototaxistas le-
galizados, pois estes possuem 
habilitação, curso e veículo re-
gularizado resultando em uma 
maior segurança ao usuário do 
transporte”, reforça o capitão, 
que lembra que a identifica-
ção pode ser feita através do 
uso do colete refletivo, crachá 
de identificação, autorização 
municipal, assim como a placa 
vermelha na motocicleta. 

Estabelecimento é alvo 
de bandido no Centro 
de Lençóis Paulista
Duas pessoas foram 
presas pelos crimes 
de furto e receptação

Flávia Placideli

Na manhã da segunda-
-feira (25), por volta das 
11h, um estabelecimento 

comercial localizado no Centro 
de Lençóis Paulista foi alvo da 
ação de um bandido, que en-
trou no local, subtraiu um per-
fume e fugiu em sentido igno-
rado. A Polícia Militar realizou 
patrulhamento intensivo pela 
área central a fim de localizar o 
autor e acabou efetuando a pri-
são de dois homens, que foram 
autuados em flagrante pelos cri-
mes de furto e receptação.

Segundo a ocorrência re-
gistrada na 5ª Cia da Polícia 
Militar, a funcionária de uma 
loja localizada na Rua Geraldo 
Pereira de Barros, no Centro, 
relatou que estava limpando as 
mercadorias, quando um indi-
víduo, já conhecido por sempre 
pedir dinheiro no local, entrou 
no estabelecimento, subtraiu 
um perfume e fugiu em rumo 
ignorado. Segundo a vítima, o 
produto custa R$ 314. Ela decla-

rou ainda que o homem vestia 
calça preta e uma blusa jeans.

Diante da informação, uma 
equipe da Polícia Militar iniciou 
as buscas a fim de encontrar o 
suspeito do furto. Com apoio de 
câmeras de monitoramento, os 
policiais viram o autor entran-
do em uma empresa de moto-
táxi localizada na Avenida Vinte 
e Cinco de Janeiro. Em diligên-
cia ao local, a equipe abordou 
J.D.A.F., de 47 anos, que rela-
tou aos policiais que estava no 
trabalho, quando um indivíduo 
entrou e lhe vendeu o perfume 
pelo valor de R$ 5.

Dada continuidade às bus-
cas, no cruzamento da Avenida 
Vinte e Cinco de Janeiro com a 
Rua São Paulo, a equipe locali-
zou E.N.S.M., de 31 anos. Du-
rante a abordagem, o indivíduo 
afirmou ser usuário de crack e 
confessou o crime aos policiais, 
relatando que furtou o perfume 
para vender e comprar droga.

Diante do ocorrido, 
E.N.S.M. e J.D.A.F. foram con-
duzidos à Delegacia de Polícia, 
onde a autoridade de plantão, 
após tomar conhecimento dos 
fatos, ratificou a prisão em fla-
grante de ambos por furto e re-
ceptação, respectivamente, man-
tendo-os à disposição da Justiça.

Capotamento deixa mulher ferida na Marechal Rondon
Acidente aconteceu na manhã da segunda-feira (25) no quilômetro 308 da rodovia

Flávia Placideli

Na última segunda-feira 
(25), uma mulher ficou 
ferida após capotar seu 

carro na Rodovia Marechal 
Rondon (SP-300), em Lençóis 
Paulista. O veículo, com pla-
cas do município, rodopiou 
até parar no canteiro central 
na via. Com o impacto, a mo-
torista foi arremessada para 
fora do veículo. 

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal 
O ECO junto ao policiamento 
Rodoviário, o acidente aconte-
ceu por volta das 12h, quando 
um veículo, um GM Agile pre-
to, com placas de Lençóis Pau-

ACIDENTE - Após 
capotamento, vítima foi 
socorrida e encaminhada à UPA

Motociclista se fere ao bater na traseira de veículo

Acidente aconteceu 
na Avenida Vinte e 
Oito de Abril

Flávia Placideli

Na manhã dessa terça-fei-
ra (26), um motociclista 
ficou ferido ao atingir a 

traseira de um veículo no Cen-

tro de Lençóis Paulista. Com 
o impacto, a vítima precisou 
ser socorrida e encaminhado 
à UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), onde passou 
por atendimento.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência registrado na 5ª 
Cia da Polícia Militar, a con-
dutora do carro, um Hyundai/
HB20, relatou que parou na es-
quina da Avenida Vinte Oito de 

Abril com a Rua Cel. Virgílio 
Rocha para aguardar a conver-
são de um veículo que estava 
em sua frente, mas que uma 
motocicleta que vinha atrás não 
freou, colidindo na traseira de 
seu veículo. 

O condutor da motocicleta, 
uma Honda CG 150 Titan ESD, 
também forneceu sua versão dos 
fatos, declarando que não viu o 
veículo da frente parar, colidin-

do na traseira do mesmo.
Uma equipe da Polícia Mi-

litar foi solicitada via Copom 
(Centro de Operações) para 
atender a ocorrência. Chegan-
do ao local dos fatos, a vítima 
estava sendo socorrida pela 
equipe de Corpo de Bombeiros 
para ser encaminhada à UPA 
para atendimento médico.

Os documentos dos condu-
tores e seus respectivos veícu-
los estavam em ordem. As par-
tes foram orientadas a registrar 
um Boletim de Ocorrência e li-
beradas ao final da ocorrência.

lista, que vinha sentido Bauru–
Lençóis, por motivos que serão 
apurados, perdeu o controle e 

capotou no quilômetro 308 da 
rodovia, nas proximidades do 
Auto Posto Chapadão, vindo a 

parar no canteiro central da via.
As informações são que 

a motorista, que não teve a 
identidade divulgada, com o 
impacto teria sido arremessada 
para fora do veículo. Uma am-
bulância da empresa Rodovias 
do Tietê realizou o resgate e a 
vítima foi encaminhada à UPA 
(Unidade de Pronto Atendimen-
to). A reportagem entrou em 
contato com funcionários da 
unidade médica, que alegaram 
não poder informar o estado de 
saúde da vítima. 

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

FOTO: PAULO TOLEDO/DIVULGAÇÃO
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Registro de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Lençóis Paulista 
Ricardo Conti Barbeiro esclarece aos conselheiros, sociedade civil e aos 
demais interessados que, por uma falha de comunicação, não houve a 
publicação antecipada em jornal de circulação municipal, da convocação 
dos conselheiros para a primeira reunião ordinária do Conselho Municipal 
de Saúde ocorrida em 25/02/2019, às 10h na sala de reuniões da Secretaria 
Municipal de Saúde. Porém por terem sido convocados através de outros 
meios, houve quórum necessário para a deliberação da pauta apresentada: 
demonstrativos contábeis, fi nanceiros e atendimentos ambulatoriais e 
hospitalares realizados no terceiro quadrimestre de 2018.

________________________________
Conselho Municipal de Saúde

Ricardo Conti Barbeiro
Presidente do Conselho. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS - Nº 01/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA faz 
saber aos candidatos inscritos no Processo Seletivo para Estagiários, as 
seguintes complementações sobre as instruções especiais que o regularão:

1. LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS OBJETIVAS:

DIA 10/03/19 - PERÍODO DA MANHÃ
ABERTURA DOS PORTÕES: 08h00

FECHAMENTO DOS PORTÕES E INÍCIO DAS PROVAS: 08h30

LOCAL
EMEF ESPERANÇA DE OLIVEIRA

Rua Anita Garibaldi, 959 - Centro, Lençóis Paulista - SP - 
Lençóis Paulista – SP

CARGOS/ÁREAS
Administração – Médio / Administração – Superior / Direito / 
Educação Física - Secretaria de Educação / Educação Física / 

Pedagogia – Secretaria de Assistência Social

A relação dos candidatos inscritos encontra-se no site www.
lencoispaulista.sp.gov.br, através do link “Concursos”.

Todas as inscrições foram deferidas e homologadas, estando os 
candidatos aptos a prestarem as provas.

DIA 10/03/19 - PERÍODO DA TARDE
ABERTURA DOS PORTÕES: 13h00

FECHAMENTO DOS PORTÕES E INÍCIO DAS PROVAS: 13h30

LOCAL
EMEF ESPERANÇA DE OLIVEIRA

Rua Anita Garibaldi, 959 - Centro, Lençóis Paulista - SP - 
Lençóis Paulista – SP

CARGOS/ÁREAS
Pedagogia (Secretaria da Educação)

A relação dos candidatos inscritos encontra-se no site www.
lencoispaulista.sp.gov.br, através do link “Concursos”.

Todas as inscrições foram deferidas e homologadas, estando os 
candidatos aptos a prestarem as provas.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar 
ignorância, faz baixar o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
AS PROVAS em complemento ao Edital ao PROCESSO SELETIVO 
PARA ESTAGIÁRIOS - Nº 01/2019, que será publicado na imprensa 
local do município de Lençóis Paulista, no site www.lencoispaulista.
sp.gov.br e afi xado no Balcão de Atendimento.

Lençóis Paulista, 25 de fevereiro de 2019.

WALDOMIRO PONSONI FILHO
SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

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 Fevereiro de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 58,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Fevereiro de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 47,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Fevereiro de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 47,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Fevereiro de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 63,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Fevereiro de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 61,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de Fevereiro de 2019. Na página A6.
Valor da publicação R$ 54,30.

Publicação de homologações de licitações e extratos de contratos, conforme 
artigo 61, parág. único da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 2º, inc. XX da 
Inst-TCU nº 028/99.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 215/2018; DATA ASSINAT: 17/12/2018 CONTRATADO: 
Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, com registro no CNPJ/
MF sob n.º 08.179.183/0001-66; ENDEREÇO: Rua Morás n.º 83, município 
de São Paulo/SP; OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
realização de concurso público; no valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta 
e oito mil reais); MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 
035/2018, Processo n.º 353/2018, com fundamento no disposto no artigo 24, 
inciso XIII da Lei Federal n.º 8.666/93; DATA PUBLIC: 27/02/2019.

Aviso de Licitação – Pregão nº 037/2019 – Processo nº 051/2019
Objeto: Registro de preços para a aquisição de EPI’S. Tipo: Menor preço – 
Recebimento das propostas e sessão de lances: 14 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, 26 de fevereiro 
de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e 
Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 038/2019 – Processo nº 052/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de emulsão asfáltica RL-1C. 
Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 14 
de março de 2019 às 14:00 horas – O edital encontra-se disponível no 
site ww.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmeiras nº 
55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 26 de fevereiro de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – 
Secretário de Suprimentos e Licitações.

Publicação de homologações de licitações e extratos de contratos, conforme 
artigo 61, parág. único da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 2º, inc. XX da 
Inst-TCU nº 028/99.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 011/2019; DATA ASSINAT: 14/02/2019; CONTRATADO: 
TSV GABIÕES CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA; 
CNPJ:52.636.552/0001-94; ENDEREÇO: Av. Santo Amaro, n.º 1932 – , 
município de São Paulo/SP; OBJETO: execução das obras de construção 
de uma base e contenção em gabiões para apoio de uma passarela metálica, 
no rio Lençóis na divisa entre o Jardim Primavera e a Frigol; VALOR: 
R$ 73.094,35 (setenta e quatro mil, noventa e quatro reais e trinta e cinco 
centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; CONVITE n.° 001/2019; 
FUNDAMENTO: Art.23,II, “a” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLIC: 
27/02/2019.

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, atendendo ao disposto no artigo 
16, da Lei 8.666 de 21.06.93, comunica que está disponível em seu site no 
link “Contas Públicas”, a relação de todas as compras efetuadas durante o 
mês de Janeiro de  2.019, bem como os montantes de cada um dos tributos 
arrecadados, os recursos recebidos e os valores de origem tributária, 
referentes o mês de Janeiro  de 2.019, conforme preceitua o  artigo nº 162 da 
Constituição Federal.

Lençóis Paulista,  26 de Fevereiro de 2.019.

ADRIANO CARLOS PACCOLA
Secretário de Finanças 

NOTIFICAÇÃO
 
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, notifi ca aos partidos políticos, os 
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, que está disponível 
em seu site no link “Contas Públicas”, a relação dos recursos federais 
recebidos no mês de Janeiro de 2.019.-

Lençóis Paulista, 26 de Fevereiro de 2.019.
 

ADRIANO CARLOS PACCOLA
Secretário de Finanças

Legião Mirim de Lençóis Paulista

2017 2018
1.052.307,23 1.220.093,69

673.376,44 845.059,95
653.950,92 828.533,88

19.425,52 16.526,07
378.930,79 375.033,74
378.930,79 375.033,74

1.052.307,23 1.220.093,69
187.999,32 218.402,28

13.037,48 3.385,00
174.286,78 214.051,55

675,06 965,73

864.307,91 1.001.691,41
305.346,14 305.346,14
137.913,83 137.913,83
262.776,54 421.047,94
158.271,40 137.383,50

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral da entidade encerrado
em 31/12/2018,  no seu Ativo e Passivo.

Doações

Superavit do exercício
Superavit/Acumulado exerc. Anterires

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
Outras Obrigaçoes

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizados

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO

Realizavel

Patrimonio Social

CNPJ Nº 48.356.943/0001-88
BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Nelson Travain Zorzeto Elaine Cristina Chapani
Presidente Contadora

CRC: 1SP249971/O-6

Nelson Travain Zorzeto Elaine Cristina Chapani
Presidente Contadora

CRC: 1SP249971/O-6

2017 2018

1.324.273,16 1.548.880,47
81.900,00
80.400,00

165.960,00
249.728,12 258.424,00

25.000,00 12.500,00
1.764.961,28 1.982.104,47

39.569,60 36.046,65
39.569,60 36.046,65

1.393,83 772,08
337.247,84 383.326,48
338.641,67 384.098,56

TOTAL DAS RECEITAS 2.143.172,55 2.402.249,68
2017 2018

160.721,03 180.657,04
1.362.806,20 1.552.655,35
1.523.527,23 1.733.312,39

2.860,36 2.115,27
6.324,32 882,88
3.380,04 4.937,90
7.500,46 11.238,09
5.415,92 5.153,50

20.773,05 26.051,93
3.047,56 3.838,28

10.354,11 18.265,79
2.300,67 3.903,30
3.824,65 4.703,02

14.482,50 15.092,50
840,00 595,00
662,44 144,00

16.596,78 17.040,04
536,80 326,90

13.443,75 14.712,50
2.539,88

6.182,79 10.795,07
118.526,20 142.335,85

5.599,88 5.891,46
5.599,88 5.891,46

337.247,84 383.326,48
337.247,84 383.326,48

TOTAL DESPESAS 1.984.901,15 2.264.866,18
158.271,40 137.383,50

Despesas Financeiras

Isenção INSS-Quota Patronal

Despesas c/ Salários e Encargos
Despesas c/ Aprendizes e Encargos

Bens de Natureza Permanente

Fotocópias, Autenticações e Rec. de Firmas
Depreciações
Agua e esgoto

Despesas Financeiras

Receitas c/ Aprendizes
Termo de Fomento Prefeitura/Legião Mirim

Receita-Area Azul
Projeto Hardware-Grupo Lwart

Receitas Financeiras

Conservação e Reparos de Instalações

Subvenções Diversas - Municipal

Outras despesas Administrativas

Materiais de Consumo e Limpeza
Impressos e Materiais p/ Escritório
Energia Elétrica

Serviços Prestados-Pessoa Fisica (RPA)

Combustíveis e Lubrificantes
Assessoria Contabil

Lanches e Refeições
Telefone e Internet
Uniformes
Seguros de Vida em Grupo

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado do Exercício da entidade

Publicidade e Propaganda

Outras Despesas

Total Outras Despesas

Despesas c/ Processamento de Dados

Total Despesas Gerais

encerrado em 31/12/2018.

RECEITAS
Receitas Operacionais

Total  Receitas Operacionais
Receitas Financeiras

Total  Receitas Financeiras
Outras Receitas

Total  Outras Receitas

Total Despesas Financeiras

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Despesas c/ Pessoal
DESPESAS 

Total Despesas c/ Pessoal
Despesas Gerais

Outras Receitas
Isenção INSS-Quota Patronal

Termo de Fomento Prefeitura /  Área Azul

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADO - 2018
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REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

ANUNCIE
3269-3311

FO
TO

S:
 D

IV
UL

GA
ÇÃ

O

Saúde

AEDES AEGYPTI

BRASIL
O Ministério da Saúde informou que neste início de ano o número de casos de dengue mais que 
dobrou em comparação ao mesmo período de 2018. Até o dia 02 de fevereiro, registrou-se aumento 
de 149%, passando de 21.992 para 54.777 casos prováveis da doença. Os casos chegam a 26,3 por 
100 mil habitantes.  Em relação ao número de óbitos, o país registrou, até o momento, cinco mortes, 
sendo: Tocantins (1), São Paulo (1), Goiás (2) e Distrito Federal (1). Em 2018 foram notifi cados 23 óbitos.

Lençóis registra primeiros 
casos autóctones de Dengue

Até o momento foram confi rmados 13 casos, quatro contraídos no município

Elton Laud

As ações de prevenção e 
combate não têm sido 
suficientes para conter 

o avanço da dengue na região. 
Além das cidades que já vi-
nham enfrentando situações 
preocupantes, com o número 
de casos subindo de forma 
acentuada todos os dias, como 
Bauru e Agudos, a doença co-
meçou a fazer vítimas em ou-
tras localidades. Lençóis Paulis-
ta e Macatuba, que até então só 
haviam registrado casos impor-
tados, confirmaram os primei-
ros casos autóctones (contraídos 
no próprio município).

De acordo com dados da vi-
gilância epidemiológica de Len-
çóis Paulista, até a tarde dessa 
terça-feira (26) foram feitas 47 
notificações de casos suspeitos. 
Dos 30 exames concluídos, 17 
tiveram resultado negativo e 13 
foram confirmados, sendo oito 
importados e cinco autóctones. 
Os casos positivos contraídos 
no município foram registrados 
no Centro, Jardim Carolina, 
Jardim Maria Luiza I, Jardim 
Primavera e Vila Irerê. 17 casos 
ainda aguardam pela análise do 
Instituto Adolfo Lutz.

Segundo Secretaria de Saú-
de, entre as notificações estão 
seis casos suspeitos identifica-
dos em pacientes que passaram 
por atendimento na UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 

no último final de semana, que 
foram orientados a retornar 
nessa terça-feira para a con-
tinuidade do atendimento e 
monitoramento da situação, já 
que a coleta do sangue para a 
realização dos exames deve ser 
feita apenas após o sexto dia do 
aparecimento dos sintomas.

O secretário de Saúde, Ri-
cardo Conti Barbeiro, destaca 
que o trabalho de combate ao 
mosquito Aedes aegypti está 
sendo intensificado nas regi-
ões que tiveram casos - impor-
tados ou autóctones - registra-
dos, com ações de bloqueio 
com nebulização e aplicação 
de larvicida. Apesar do esforço 
para eliminar o mosquito adul-
to, ele reforça a importância 
da questão da prevenção, no 
sentido de eliminar os focos de 
possíveis criadouros.

“É importante verificar 
todos os lugares que podem 
acumular água parada. A vigi-
lância tem que ser constante, 
porque o ciclo de formação do 
mosquito é curto. Temos que 
ter olhos de detetive, porque 
pode surgir um criadouro no 
local mais improvável, desta-
ca o secretário, que também 
orienta quem precisa viajar 
para as cidades que estão em 
situação de alerta. “Recomen-
damos que esses locais sejam 
evitados, mas, quando isso 
não for possível, é importante 
se prevenir utilizando repe-

lentes e roupas mais fecha-
das”, completa.

DEMAIS CIDADES
Entre as cidades da área de 

cobertura do Jornal O ECO, 
Agudos é a que enfrenta a si-
tuação mais preocupante, com 
672 casos autóctones confirma-
dos, a cidade está em estado de 
epidemia, inclusive com uma 
morte suspeita. Desde o iní-
cio do ano, já foram feitas 1,1 
mil notificações pela vigilância 
epidemiológica do município. 
Apenas 80 casos de suspeita de 
infecção por dengue foram des-
cartados. Outros 348 exames 
ainda aguardam divulgação do 
resultado, segundo a assessoria 
de imprensa.

Em Pederneiras, a situação 
também começou a inspirar 
maior cuidado nos últimos 
dias. De acordo com a última 
atualização a qual a reportagem 
teve acesso, divulgada na tarde 
da segunda-feira (25), a cidade 
já contabiliza 31 casos posi-
tivos. A quantidade de casos 
autóctones e importados não foi 
divulgada, mas, segundo a as-
sessoria de imprensa, a maioria 
é autóctone e se concentra no 
distrito de Santelmo. 

Em Macatuba, até a tarde 
dessa terça-feira haviam sido 
confirmados três casos de 
dengue, sendo um importado 
e dois autóctones, ambos con-
traídos no Jardim Bela Vista, 

de acordo com a assessoria de 
imprensa. Das 15 notificações 
de casos suspeitos feitas neste 
ano, cinco tiveram exames com 
resultado negativo. Outros sete 
casos ainda aguardam a divul-
gação do resultado.

A vizinha Borebi está com 
cinco casos confirmados até o 
momento, todos importados. 
Segundo o setor de controle de 
vetores, foram registradas 16 
notificações de casos suspeitos, 
dos quais cinco foram negativos 
e outros seis aguardam pelo 
resultado do exame. Areiópo-
lis, de acordo com a vigilância 
epidemiológica, havia feito três 
notificações até ontem (26), 
mas nenhum exame havia tido 
o resultado divulgado.

BAURU
Bauru, que também está 

em estado de epidemia, é uma 
das cidades do estado de São 
Paulo com o maior número 
de casos de dengue em 2019. 
Segundo a Secretaria de Saúde 
do município, até na última 
sexta-feira (22) haviam sido 
confirmados 3.510 casos, mas 
o número, de acordo com o 
próprio secretário responsá-
vel pela pasta, José Eduardo 
Fogolin, pode ser até 10 vezes 
maior em função dos casos não 
notificados. A cidade também 
aguarda a investigação de 12 
mortes suspeitas, que podem 
ter sido causadas por dengue.

COMBATE - Em estado de epidemia, Agudos segue tentando eliminar os criadouros de dengue
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Sociedade

Arthur e Cidinha, na Pizzaria Hábil 

Francisca e Sergio, na Pizzaria Hábil

Davi, Angelica, Pedro e Ana, na Pizzaria Hábil

Silvano e Adilson, na Pizzaria Hábil

Daniel, Luciana e Mateus, na Pizzaria Hábil 

Isabela e Felipe, na Pizzaria Hábil

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

Muita alegria e a descontração na noite lençoense. 
Confi ra nos cliques da equipe da Cíntia Fotografi as!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FICANDO MAIS VELHO - Adriano Mota 
aniversaria hoje (27) e recebe os cumpri-
mentos dos amigos e familiares. Muitas 
felicidades!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

DATA ESPECIAL - Francisco Adão Blanco 
fez aniversário na segunda-feira (25) e co-
memorou ao lado da esposa Eliane. Saúde 
e paz!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

MAIS UMA PRIMAVERA - Raquel Rodri-
gues estreia idade nova amanhã (28) e fes-
teja com a família e os amigos. Muitos anos 
de vida!

FESTA - Evelin Oliveira 
completa mais um ano 
de vida nesta quinta-
-feira (28) e celebra ao 
lado dos amigos e da 
família. Parabéns!

IDADE NOVA  
A jornalista Flávia 
Placideli aniversariou 
na segunda-feira (25) 
e recebeu os parabéns 
dos familiares e ami-
gos. Sucesso!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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