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TEMPO
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

QUINTA-FEIRA, 10/12
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

QUARTA-FEIRA, 9/12
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Facilpa divulga 
grade de shows
para 42ª edição
Ingressos serão comercializados a R$ 40 no primeiro lote

CRIME

Areiópolis registra 
duplo homicídio A5

FURTO

Fazenda de Lençóis é 
alvo de bandidos A5

A Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Lençóis 
Paulista) fechou nesta semana a grade 
completa de shows para a 42ª edição 
da festa, que neste ano acontece entre 
os dias 26 de abril e 5 de maio. Além 
do grupo Roupa Nova e da dupla ser-
taneja Fernando & Sorocaba, anteci-
pados pelo jornal O ECO na edição 
do dia 29 de dezembro, a feira contará 
com diversos nomes de peso da músi-
ca nacional, contemplando estilos va-
riados. A abertura da festa será no dia 
26 de abril, sexta-feira, com o show 
da dupla sertaneja Henrique & Julia-
no, com cobrança de ingressos. A2

26/04 - Henrique & Juliano

27/04 - Gusttavo Lima

28/04 - Roupa Nova

29/04 - Gabriela Rocha

30/04 - Biquíni Cavadão

01/05 - Mato Grosso & Mathias

02/05 - Zé Neto & Cristiano

03/05 - Jorge & Mateus

04/05 - Ferrugem

05/05 - Fernando & Sorocaba

LENÇÓIS

Prefeitura amplia 
atendimento do 
“Cidade 10”

Lançado pela Prefeitura Muni-
cipal de Lençóis Paulista em 2018, 
o programa “Cidade 10”, que tem 
como objetivo atender demandas dos 
cidadãos sobre diversos problemas, a 
partir desta semana ampliou a lista 
de atendimentos para mais dois itens: 
focos de dengue e bueiros entupidos. 
Para enviar a reclamação o cidadão 
precisa cadastrar o número (14) 3269-
7010 no WhatsApp. A2

SAÚDE

Muito analgésico 
pode causar 
perda auditiva

Apesar de parecer normal tomar 
um remédio para dor de cabeça, gripe 
ou resfriado, a automedicação pode 
representar um sério risco para a saú-
de, principalmente se for uma prática 
constante. Especialistas alertam que 
o uso prolongado, em altas doses, de 
cerca de 200 medicamentos, pode 
provocar tonteira, zumbido e até mes-
mo perda de audição. O alerta é de 
um estudo realizado nos EUA. A7

FUTEBOL

Campeonato 
Regional começa 
com quatro jogos

A bola também voltou a rolar 
nos gramados macatubenses no 
último domingo (6), com a rodada 
inaugural do Campeonato Regional 
de Futebol Amador de Macatuba, 
promovido pela Secretaria de Es-
porte, Turismo e Lazer da Prefei-
tura Municipal. Com 16 equipes 
inscritas, a competição conta com 
representantes de Macatuba, Len-
çóis Paulista e Barra Bonita. A6

MEIO AMBIENTE

Pederneiras 
obtém licença 
para aterro 

A Secretaria de Meio Ambiente de 
Pederneiras obteve a Licença de Ope-
ração do Aterro Sanitário Municipal. 
O documento foi liberado no fi nal do 
ano passado, após o atendimento das 
exigências técnicas da Cetesb, órgão 
responsável pelo controle, fi scalização, 
monitoramento e licenciamento de ati-
vidades geradoras de poluição, com o 
objetivo de preservar e recuperar a qua-
lidade das águas, do ar e do solo. A4

Teve início no último domingo 
(6), em Borebi, o 3º Campeonato 

Regional de Futebol Amador, 
que pelos próximos dois meses 
movimenta os fi nais de semana 

na cidade, com jogos disputados 
no Estádio Municipal Antonio 

Carlos Vaca.  Na primeira 
rodada foram disputadas três 

partidas, uma por cada chave. 
Pelo Grupo C, o Grêmio Cecap 

abriu a competição derrotando 
a equipe sub-20 de Borebi por 

4 a 1, com gols de João Vítor 
Silva (2) e Jeferson Tiago Roda 

(2) - Anderson Oliveira descontou 
para o time da casa.

COM O PÉ
DIREITO

A6

FUTSAL

Campeonato reúne
10 times da região A6
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ATRAÇÃO - Revelação de 
2018, cantor Ferrugem se 
apresenta no dia 4 de maio
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Cidade
CAPACITAÇÃO  
Servidores da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista participaram de uma palestra técnica com 
o professor titular da Unicamp, doutor José Meciano Filho. O evento, realizado na quarta-feira 
(2), no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, buscou a sensibilização para o aprimoramento do 
atendimento prestado e a importância da excelência e da qualidade do trabalho realizado em 
todas as áreas do serviço público, focando na preservação da qualidade de vida dos servidores.

PROGRAMAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Organização divulga grade de shows da 42ª Facilpa

“Cidade 10” recebe reclamações sobre foco de dengue

Feira acontece entre os dias 26 de abril e 5 
de maio com cinco dias gratuitos

Elton Laud

A Facilpa (Feira Agropecu-
ária, Comercial e Indus-
trial de Lençóis Paulista) 

fechou nesta semana a grade 
completa de shows para a 42ª 
edição da festa, que neste ano 
acontece entre os dias 26 de 
abril e 5 de maio. Além do 
grupo Roupa Nova e da dupla 
sertaneja Fernando & Sorocaba, 
antecipados pelo jornal O ECO 
na edição do dia 29 de dezem-
bro, a feira contará com diver-
sos nomes de peso da música 
nacional, contemplando estilos 
variados. A abertura da festa 
será no dia 26 de abril, sexta-
-feira, com o show da dupla ser-
taneja Henrique & Juliano, com 
cobrança de ingressos.

A 42ª Facilpa terá 10 dias 
de duração, com cinco dias 
pagos e cinco gratuitos. Além 
do show da dupla Henrique & 
Juliano, a entrada será cobrada 
nos dias 27 de abril e 2, 3 e 4 
de maio. No dia 27, sábado, 
quem sobe ao palco é o cantor 
Gusttavo Lima. No dia 2 de 
maio, quinta-feira, a anima-

ção fica por conta da dupla Zé 
Neto & Cristiano. Na sexta-feira 
(3), a atração é a dupla Jorge 
& Mateus. Fechando a grade 
paga, no sábado (4), quem se 
apresenta é o cantor de samba 
e pagode Ferrugem, uma das 
revelações da música brasileira 
no ano passado.

O primeiro dia gratuito da 
feira será no domingo, dia 28 
de abril, aniversário de 161 anos 
de Lençóis Paulista. Conforme 
antecipado pelo Jornal O ECO, 
o show será com o grupo Roupa 
Nova, que volta à cidade depois 
de 12 anos - a última apresenta-
ção foi na Facilpa de 2007. Os 
portões também estarão abertos 
dos dias 29 e 30 de abril e 1 e 
5 de maio. A segunda-feira (29) 
é dedicada aos fãs de música 
gospel, com a apresentação da 
cantora Gabriela Rocha. Na ter-
ça-feira (30) a banda Biquíni Ca-
vadão traz o rock de volta à pro-
gramação. Na quarta-feira (1), 
Dia do Trabalho, o sertanejo raiz 
ganha espaço com a dupla Mato 
Grosso & Mathias. Fechando a 
programação, no domingo (5), o 
público acompanha a dupla Fer-

nando & Sorocaba.
Procurado pela reporta-

gem, o prefeito Anderson Pra-
do de Lima (PSB), comenta 
sobre a variedade e qualidade 
da programação da feira, so-
bretudo dos shows que terão 

entrada gratuita, que são cus-
teados pela Prefeitura Munici-
pal. “A grade de shows gratuita 
da Facilpa deste ano mostra a 
ideia de pluralidade cultural 
que a Prefeitura quer realizar, 
buscando uma sintonia fina 

PARA TODOS OS GOSTOS - Facilpa 2019 apresenta grade de shows eclética com grandes nomes da música nacional; 
revelação no ano passado, cantor Ferrugem sobe ao palco no dia 4 de maio

Ingressos custarão R$ 40 no primeiro lote
Os ingressos da 42ª Facilpa 

devem começar a ser comerciali-
zados nos pontos de venda - que 
ainda serão definidos - no início 
do mês de março, após o Carna-
val. A ideia, porém, é iniciar a 
venda pela internet em fevereiro 
- o site não foi divulgado. Assim 
como no ano passado, os ingres-
sos do primeiro lote custarão R$ 
40, no entanto, o valor fixado 
deve sofrer reajuste nos lotes se-
guintes. Estudantes beneficiados 
pela meia entrada deverão apre-
sentar na portaria do Recinto de 

Exposições José Oliveira Prado 
o CPF (Cadastro de Pessoas Físi-
cas) e a carteirinha de estudante.

CAMAROTE
De acordo com a organiza-

ção, uma das mudanças ado-
tadas nesta edição está relacio-
nada aos camarotes. Enquanto 
que nos anos anteriores a com-
pra dos espaços não isentava o 
público da aquisição dos ingres-
sos para a entrada no recinto, 
em 2019 o pacote comtemplará 
tudo. O mesmo deve ocorrer 

com os ingressos para a área 
Vip localizada em frente ao 
palco e com as reservas dos 
camarotes especiais com open 
bar e open food, que incluem o 
acesso livre ao local. Os valores 
e data prevista para o início das 
vendas devem ser divulgados 
nas próximas semanas.

NOVIDADE
Outra novidade para a 

42ª Facilpa, segundo Edmil-
son José Regazzo, será uma 
programação paralela de 

shows que será realizada nos 
camarotes. A ideia é abrir 
espaço em todas as noites, 
sempre após as apresenta-
ções principais, para artistas 
da cidade e região. Para isso, 
a estrutura deve receber um 
segundo palco na área do 
lounge, que também será 
liberada para o público da 
Área Vip. O empresário tam-
bém destaca que a feira deve 
trazer outras novidades que 
serão divulgadas à imprensa 
nas próximas semanas.

CONFIRA A GRADE COMPLETA DE SHOWS DA 42ª FACILPA

26/04 (sexta-feira) - Henrique & Juliano (pago)
27/04 (sábado) - Gusttavo Lima (pago)
28/04 (domingo) - Roupa Nova (gratuito)
29/04 (segunda-feira) - Gabriela Rocha (gratuito)
30/04 (terça-feira) - Biquíni Cavadão (gratuito)
01/05 (quarta-feira) - Mato Grosso & Mathias (gratuito)
02/05 (quinta-feira) - Zé Neto & Cristiano (pago)
03/05 (sexta-feira) - Jorge & Mateus (pago)
04/05 (sábado) - Ferrugem (pago)
05/05 (domingo) - Fernando & Sorocaba (gratuito)

com várias vertentes musicais. 
Quando apresentamos uma 
miscelânea de estilos que pas-
sa pelo gospel, sertanejo, raiz, 
pop até rock nacional eviden-
ciamos essa busca pelo plu-
ral”, destaca o prefeito.

O empresário Edmilson 
José Regazzo, proprietário da 
Organização Estrela Som, de 
Piracicaba, que foi a vence-
dora da licitação - a empresa 
ofereceu a quantia de R$ 1,3 
milhão - para a realização da 

Facilpa pelos próximos três 
anos, comenta que espera que 
a Facilpa 2019 seja uma das 
maiores de todos os tempos. 
“A Facilpa é um evento tradi-
cional no estado e queremos 
realizar uma grande festa. Te-
mos certeza que começamos 
bem, montando uma excelente 
grade de shows com alguns 
dos principais nomes da mú-
sica brasileira na atualidade. 
Esperamos que o público 
aprove”, completa.

Da Redação

Lançado pela Prefeitura Muni-
cipal de Lençóis Paulista no 
dia 15 de junho de 2018, o 

programa “Cidade 10” foi criado 
pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação com objetivo de aten-
der aos cidadãos sobre buracos em 
ruas e avenidas, mato alto, lixo de-
positado irregularmente, troca de 
lâmpadas queimadas, e vazamento 
de água em áreas públicas. A par-
tir desta semana mais dois itens fo-
ram incluídos no programa: focos 
de dengue e bueiros entupidos.

As duas possibilidades foram 
abertas agora por ser este um pe-
ríodo de chuvas e calor, em que 
todo cuidado deve ser tomado para 
evitar a proliferação do mosquito 
transmissor da dengue e de outras 
doenças. Quanto aos bueiros entu-
pidos, o trabalho de limpeza servi-
rá para evitar a formação de poças 
de água e acúmulo de sujeira, que 
também pode se transformar em 
criadouro para escorpiões.

População pode fazer o contato direto com a Prefeitura pelo WhatsApp

Para enviar a reclamação o 
cidadão precisa cadastrar em 
seu celular o número do “Cidade 
10”, que é o (14) 3269-7010, da 
mesma forma que precisa fazer 
para conversar com outra pessoa 
pelo WhatsApp. Depois, basta 
entrar no aplicativo, procurar o 
“Cidade 10” na lista de contatos 
e mandar sua mensagem. Junto 
com o texto deve ser enviada 

uma foto do problema, o ende-
reço ou localização GPS que o 
próprio WhatsApp oferece.

Depois de abrir um chamado, 
sua reclamação será cadastrada 
num sistema interno e a Secreta-
ria de Tecnologia da Informação 
distribuirá a demanda para o se-
tor responsável. Assim que enviar 
a mensagem, o cidadão receberá 
um número do protocolo e uma 

CIDADE 10 - Secretário 
Ricardo Conti se reuniu 
com Sandra Alves e Paulo 
Campanholi para discutir 
ampliação do programa 
“Cidade 10”

DEMANDA - A ampliação do programa “Cidade 10” para mais 
dois tipos de reclamação deve agilizar o atendimento de algumas 
reivindicações da população de Lençóis Paulista. Coincidentemente, 
na mesma data em que a Prefeitura Municipal anunciou que os 
cidadãos poderiam enviar reclamações sobre ocorrências de 
bueiros entupidos, a redação recebeu pelo WhatsEco - (14) 9 9888-
3311 - uma foto enviada por um comerciante da região central, 
reclamando sobre o mau odor de um bueiro entupido na esquina da 
Rua Piedade com a Avenida Vinte e Cinco de Janeiro. Ele informou 
que já havia feito uma solicitação, mas que o problema ainda não 
tinha sido resolvido.

data para a resolução do proble-
ma. Com protocolo em mãos 
poderá acessar o endereço www.
lencoispaulista.sp.gov.br/cida-
de10 e verificar o andamento de 
sua solicitação.

Na segunda-feira (7), o se-
cretário de Saúde Ricardo Conti 
Barbeiro se reuniu na sede da Se-
cretaria com Sandra Ester Alves, 
enfermeira do Núcleo de Educa-
ção e Gerenciamento de Dados 
em Saúde da UBS (Unidade Básica 
de Saúde) do Núcleo Habitacional 
Luís Zillo, e com Paulo Henrique 
Campanholi, encarregado da Vi-
gilância Sanitária. Ambos farão 
a distribuição das demandas aos 
departamentos que deverão atuar 
sobre as mesmas.
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Opinião
PARA PENSAR
 “A vaidade é o caminho mais curto para o paraíso 

da satisfação, porém ela é, ao mesmo tempo, o 
solo onde a burrice melhor se desenvolve.”

Augusto Cury.

FRASE
 “Quando apresentamos uma miscelânea de estilos que passa pelo gospel, 

sertanejo, raiz, pop até rock nacional evidenciamos essa busca pelo plural.”
prefeito Anderson Prado de Lima, sobre programação da 42ª Facilpa (Feira 

Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista).
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A ação de formar leitores críticos e refl exivos

A falácia da lei

Vem aí mais uma Facilpa
O suspense acabou. A organiza-

ção da 42ª Facilpa (Feira Agro-
pecuária, Comercial e Industrial 

de Lençóis Paulista) fechou a grade 
completa de shows para a festa e 
anunciou a contratação de diversos 
nomes de peso da música nacional. 
A feira, programada para acontecer 
entre os dias 26 de abril e 5 de maio, 

traz uma programação bem eclé-
tica, contemplando diversos es-
tilos musicais.

Apesar da expectativa de 
ótima receptividade do pú-
blico no que diz respeito aos 
shows, como de costume, pa-
ralelamente aos comentários 

acerca da programação, um dos 
assuntos que tomaram conta 
das redes sociais nos últimos 
dias foram os possíveis valo-

res dos ingressos para os cinco dias 
pagos da Facilpa. Muitos ‘temiam’ 
que o preço das entradas fosse alto 
por conta da qualidade dos shows.

Para os temorosos, uma boa 
notícia. Os preços iniciais das en-
tradas serão os mesmos do ano 
passado: R$ 40. Não que este valor 
não represente nada no orçamento 
de boa parte da classe trabalhado-
ra local, mas, pelo menos, o preço 
segue condizente com o praticado 
na maioria dos eventos do gênero 
pelo estado de São Paulo.

Para os que ainda acham 
caro, outra boa notícia. A gra-
de de shows gratuitos está 
realmente muito boa, com a 
mesma qualidade da grade de 
shows pagos. Tem Facilpa para 
todo mundo.

Maria Alice Rocha
é estudante do quarto ano de Direito

O desenvolvimento cognitivo das 
pessoas acontece através da 
análise e compreensão de dados 

coletados de uma diversificada gama 
de gêneros textuais que servirão como 
base para que se incorpore, de forma 
reflexiva, novos significados a seu uni-
verso de conhecimento.

A leitura, por si só, não basta, exi-
ge um leitor crítico que seja capaz 
de melhor entender a realidade so-
cial em que se vive, buscando não 
só a leitura do texto, mas, também, 
a leitura do mundo para conduzir a 
formação cidadã do indivíduo.

Por assumir um caráter crítico-
-social, a leitura tem o escopo de 
promover condições para enfrentar 
o mundo com mais segurança, por 
ser instrumento de apropriação do 
conhecimento, é ferramenta que 
permite ao sujeito posicionar-se em 
situações cotidianas com autonomia.

Frente à necessidade de forma-
ção do senso crítico do indivíduo, 
para desafiá-lo a ler para formar 
opinião e extrair conteúdo do texto 
fundamentando suas ideias, tornan-
do-o um cidadão crítico, persuadido 
de princípios éticos, morais e sociais 
para nortear sua inserção social.

Ser leitor reflexivo é entender as 

estruturas profundas do texto, ou 
seja, compreender a mensagem que 
o autor transmite através de uma 
linha de raciocínio e determinados 
conjuntos de vocabulários, entre-
tanto, deve extrair da leitura crítica 
a reflexão, que também determina a 
formação cultural do leitor.

Nesse contexto, é importante que 
o indivíduo contemporâneo detenha 
conhecimentos e habilidades que 
lhe permitam interpretar e analisar, 
de forma crítica e autônoma, a alta 
quantidade de informações, inclu-
sive as da hipermídia. Deste modo, 
ler o mundo, sustentado pelos mais 
variados sistemas semióticos, é im-
prescindível a este indivíduo, sendo, 
portanto, um requisito indiscutível 
para direcionar o leitor.

Sendo assim, a leitura, quando é 
profunda, refletida, indagada, é con-
siderada crítica. Nesse ato, o leitor 
passa por diversas mudanças inte-
riores, mutabilidade essa que lhe 
proporcionam novos conhecimentos 
e crescimento intelectual.

Desta forma, é mister desenvol-
ver o hábito libertador de ler, bem 
como, necessária a formação de lei-
tores críticos e reflexivos que sejam 
capazes de ler e compreender o que 
leem, para que possam entender 
melhor o mundo e a realidade que 
está inserido.

José Renato Nalini
é docente universitário e Reitor da 

Uniregistral

A lei já foi considerada a relação 
necessária que se extrai da na-
tureza das coisas. A ela todos se 

curvaram no decorrer da História, bas-
tando lembrar que os Romanos, dos 
quais herdamos esta arquitetura notá-
vel da Ciência Jurídica, já viviam sob a 
égide do “dura lex, sed lex”. A lei pode 
ser dura, severa, pesada. Mas é a lei. 
Não há como deixar de cumpri-la.

Com o passar do tempo, a lei - 
produto do mais importante den-
tre os Poderes, as funções estatais, 
o Parlamento - deixou de ser esse 
conceito coincidente com o direito. A 
vida se tornou mais complexa. O le-
gislador não tem o condão de prever 
todas as hipóteses em que a norma-
tividade incidirá, pois a realidade é 
muito mais exuberante do que a ima-
ginação humana. 

Um outro fenômeno é a dificuldade 
de enfrentar temas polêmicos. O Brasil 
do dissenso não consegue, por exem-
plo, realizar a Reforma da Previdência, 
mesmo com plena consciência de que 
o Estado está falido e os próximos anos 
serão de penúria e convulsão social. 
O Parlamento não pode desconhecer 
que um dos mais graves problemas 
contemporâneos é o aquecimento glo-
bal. Ainda assim, não consegue editar 
normas que protejam o ambiente. Ao 
contrário, revoga o Código Florestal, 

flexibiliza licenças ecológicas, anistia 
o dendroclasta, deixa de executar as 
pífias multas por infrações ambientais. 

Por isso, as normas gerais conver-
tidas em lei oferecem apenas um es-
quema, no qual têm abrigo múltiplas 
possibilidades de concretização. Não 
existem critérios que obriguem o juiz a 
enveredar por este ou aquele modelo 
interpretativo.

O juiz é uma fonte de produção ju-
rídica, fonte plenamente liberta. Não é 
fonte subordinada e dependente. Se-
gundo já afirmava François Gény, os 
magistrados “devem buscar, fora e aci-
ma desses elementos, os meios para 
cumprir plenamente a sua missão”. As-
sim, a decisão judicial é a continuação 
do processo de produção de normas. 
Aplicação e, mais do que isso, criação 
do direito. 

Uma Constituição não é uma lei 
qualquer. Utiliza conceitos não ape-
nas jurídicos, mas políticos. Como 
pretender que o seu intérprete deixe 
de fazer política? Ele é obrigado a se 
manifestar sobre dispositivos de um 
documento político, expressão da so-
berania, decisão política de um povo 
de se governar de determinada forma. 
Isso significa a abolição das regras tra-
dicionais da hermenêutica jurídica e 
sua substituição por regras próprias de 
interpretação constitucional. Nem to-
dos entendem isso. Daí a perplexidade 
de muita gente em relação ao prota-
gonismo do STF. Mas essa a realidade 
presente. Temos de conviver com ela.
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AÇÃO
O PDT pediu ao Supremo Tribu-

nal Federal (STF) nessa terça-feira 
(8) para suspender o ato do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL) que 
extinguiu o Ministério do Traba-
lho (foto). A extinção foi publicada 
em uma medida provisória (MP) 
editada por Bolsonaro no dia 1 de 
janeiro. A MP reestruturou toda a 
Esplanada dos Ministérios, criando 
novas pastas, extinguindo outras 
e defi nindo novas atribuições para 
os órgãos, por exemplo.

INCONSTITUCIONAL
Na ação apresentada ao STF, o 

PDT argumenta que a decisão de 
Bolsonaro pulveriza as ações e 
atribuições da pasta e representa 
um enfraquecimento de direitos 
que a Constituição prevê para o di-
reito do trabalho no Brasil. Segun-
do a sigla, a extinção do órgão é 
inconstitucional, pois a medida su-
prime a adequada implementação 
dos direitos sociais das relações 
de trabalho.

SEGUNDA
O relator da ação é o ministro 

Ricardo Lewandowski, mas o pre-
sidente da Corte, Dias Toffoli, pode 
analisar se há urgência sobre a 
questão e tomar alguma decisão 
ainda no recesso do Poder Judici-
ário, que se encerra em fevereiro. 
Esta é a segunda ação que chega à 
Corte contra a medida de Bolsona-
ro. A primeira foi apresentada pela 
Federação Nacional dos Advoga-
dos, no dia 2 de janeiro.

MUDANDO DE ASSUNTO
A defesa do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) apresentou 
na segunda-feira (7) as alegações 
fi nais no processo da Operação 
Lava Jato que apura se ele recebeu 
propina por meio da reforma de 
um sítio em Atibaia, no interior de 
São Paulo. Os advogados pedem 
a absolvição por “insufi ciência de 
provas” e “atipicidade das condu-
tas” do processo.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal
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PROPINA
Lula é acusado pelo Ministério 

Público Federal (MPF) de ter pedi-
do que a empreiteira OAS realizas-
se a reforma do local com recursos 
de propina. Segundo o MPF, o uso 
do local por sua família comprova 
que, de fato, ele era o proprietário. 
O ex-presidente também é acusa-
do de ter se benefi ciado com parte 
do pagamento de propina de pelo 
menos R$ 128 milhões pela Ode-
brecht e de outros R$ 27 milhões 
pela OAS.

SEM PROVAS
No documento, com 1,6 mil 

páginas e 24 anexos, os advoga-
dos de Lula defendem que não há 
como provar que Lula soubesse 
das reformas e que o ex-presidente 
“não é e jamais foi” proprietário do 
sítio. Para a defesa, o ex-juiz Sér-
gio Moro não tinha “a necessária 
imparcialidade” para julgar o caso 
e, portanto, o processo deveria ser 
remetido à outra Vara de Justiça.

TRIPLEX
Lula está preso desde o dia 7 de 

abril de 2018, após ser condenado 
em duas instâncias por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro na 
Operação Lava Jato, mais espe-
cifi camente no caso do triplex do 
Guarujá. A prisão do ex-presidente 
ocorreu após ele ter um recurso 
negado no TRF-4 e vários pedidos 
para evitar a prisão ignorados nas 
instâncias superiores, inclusive no 
STF (Supremo Tribunal federal).

RELEMBRE
Em junho de 2017, o petista 

foi condenado a nove anos e seis 
meses de prisão, em primeira 
instância, pelo juiz Sergio Moro, 
hoje ministro da Justiça e Segu-
rança Pública do presidente Jair 
Bolsonaro. Em janeiro de 2018, 
a condenação foi confi rmada em 
segunda instância, pelos desem-
bargadores do TRF-4, que am-
pliaram a pena para 12 anos e um 
mês de prisão.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Regional
AREIÓPOLIS  
A Prefeitura Municipal de Areiópolis está realizando a concretagem da quadra poliesportiva do Bairro 
Nosso Teto, que também já recebeu a estrutura metálica do teto. O convênio com o Ministério dos 
Esportes para a realização da obra foi assinado em 2014, mas os recursos, que totalizam R$ 243,7 
mil, foram liberados recentemente pela Caixa Econômica Federal. A quadra, construída em tamanho 
ofi cial, atenderá modalidades esportivas como basquete, futsal, handebol e vôlei, entre outras. 
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Janeiro de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 94,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Janeiro de 2019. Na página A4. Valor da publicação R$ 227,00.

NOTIFICAÇÃO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identifi cados, nos termos das Leis Municipais nºs Lei 2.530/97 e 2.911/01, 
regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 314/2014, NOTIFICADOS a executar a limpeza e demais atos 
indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas propriedades, no prazo improrrogável de 05 (cinco) 
dias a contar da publicação desta, sob pena de incidir multas e outras cominações legais.

Lençóis Paulista, 09 de Janeiro de 2019.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente 
Nome Endereço Laudo Cadastro imobiliário

Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Décio Celso Campanari L31 Q25 
Maria Luiza IV 009 28370/6005

Márcio Muricy Carletti Rua Januário Diomedes L06 Q10 Europa 012 27004/5077

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 220/2018; DATA ASSINAT: 28/12/2018; CONTRATADO: Metaway 
Tecnologia da Informação Ltda.;CNPJ nº 03.880.889/0001-37; ENDEREÇO: 
Rua Saldanha Marinho, n.º570, no município de Bento Gonçalves/RS; OBJETO: 
Contratação de software para elaboração dos atos legais do Município; VALOR: 
R$ R$ 115.600,00 (cento e quinze mil e seiscentos reais); VIGÊNCIA 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 238/2018; FUNDAMENTO: 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e decretos Executivos nº 326/2006 e 
392/2005; DATA PUBLIC: 09/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 221/2018; DATA ASSINAT: 28/12/2018; CONTRATADO: Sindata 
Tecnologia em Sistema de Trânsito Ltda.;CNPJ nº 03.880.889/0001-37; 
ENDEREÇO: Rua Tatuí, n.º 27, no município de Santo André/SP; OBJETO: 
Contratação de sistema de gestão das infrações de trânsito, através de licença de 
uso de aplicativos; VALOR: R$ R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos 
reais); VIGÊNCIA 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 239/2018; 
FUNDAMENTO: FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e decretos 
Executivos nº 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC: 09/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 344/2018; DATA ASSINAT: 28/12/2018; 
CONTRATADO: Supermercado Santo Expedito de Lençóis Pta Ltda.; CNPJ: 
52.706.900/001-52; ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, nº 367, município 
de Lençóis Paulista/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de diversos 
tipos de carnes; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 
231/2018; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC:  09/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 345/2018; DATA ASSINAT: 28/12/2018; 

CONTRATADO: Frigoboi Comércio de Carnes Ltda.; CNPJ: 58.302.506/0001-
35; ENDEREÇO: Av. Brigadeiro Faria Lima, 5230, município de São 
José do Rio Preto/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
diversos tipos de carnes; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: 
PREGÃO n.° 231/2018; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 
e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC:  
09/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 346/2018; DATA ASSINAT: 28/12/2018; 
CONTRATADO: J. E RISSI Alimentos EIRELI.; CNPJ: 10.515.277/0001-
00; ENDEREÇO: Rua Rubens Garcia, n.º. 1-15, município de Bauru/SP; 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de diversos tipos de carnes; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 231/2018; 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos Executivos n° 
326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC:  09/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 347/2018; DATA ASSINAT: 28/12/2018; 
CONTRATADO: Belaris Alimentos Ltda.; CNPJ: 17.088.309/0001-88; 
ENDEREÇO: Alameda. Cônego Aníbal Difrância, 5-30, município de 
Bauru/SP; OBJETO: Registro de preços para aquisição de diversos tipos 
de carnes; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
n.° 231/2018; FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e Decretos 
Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA PUBLIC:  09/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Ata de Registro de Preços nº 348/2018; DATA ASSINAT: 28/12/2018; 
CONTRATADO: FMB Distribuidora de Alimentos Eireli - EPP; 
CNPJ: 22.952.297/0001-28; ENDEREÇO: Rua Almir Beneti, nº 
65, município de Sorocaba/SP; OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de diversos tipos de carnes; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; 
MODALIDADE: PREGÃO n.° 231/2018; FUNDAMENTO: Lei Federal 
10.520/02 e Decretos Executivos n° 326/2006 e 392/2005; DATA 
PUBLIC:  09/01/2019.

Município obtém licença de operação do aterro sanitário
Cetesb também autorizou previamente aterro 
de resíduos inertes e da construção civil

Da Redação

A Secretaria de Meio Am-
biente da Prefeitura de Pe-
derneiras obteve a Licença 

de Operação do Aterro Sanitário 
Municipal. O documento, soli-
citado há sete anos, foi liberado 
no final do ano passado, após o 
atendimento das exigências técni-
cas da Cetesb (Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo), 
órgão do Governo do Estado de 
São Paulo responsável pelo con-
trole, fiscalização, monitoramento 
e licenciamento de atividades 
geradoras de poluição, com o 
objetivo de preservar e recupe-
rar a qualidade das águas, do ar 

e do solo. O aterro municipal já 
estava sendo utilizado com toda a 
operação correta e sob licença de 
instalação e vistoria semanal da 
própria Cetesb.

 “O processo para obtenção 
da licença depende de diversos 
documentos emitidos por ór-
gãos diferentes. Porém, a atual 
gestão se empenhou bastante 
para colocar tudo em ordem e 
esse trabalho resultou no êxito 
da licença obtida. É um avanço 
na gestão de resíduos sólidos em 
Pederneiras”, explica Eliel Pa-
checo Júnior, secretário adjunto 
de Meio Ambiente.

O aterro sanitário está ope-
rando há dois anos e está com 

15% de sua capacidade ocu-
pada em uma das duas valas. 
O local recebe todo o resíduo 
doméstico diário gerado pela 
cidade. “Não precisamos mais 
nos preocupar com as questões 
burocrática e documental, po-
rém o trabalho continua. Agora 
precisamos reduzir a quantida-
de desses resíduos depositados 
e vamos precisar da ajuda de 
toda a população, separando 
o lixo comum do reciclável”, 
completa o secretário.

Além da Licença de Ope-
ração do Aterro Sanitário Mu-
nicipal, a Prefeitura conseguiu 
também a Licença Prévia do 
Aterro de Resíduos Inertes e da 
Construção Civil, também emi-
tida pela Agência de Bauru da 
Cetesb. “A partir de agora deverá 
ser ampliado o controle dos re-

síduos recebidos, que passarão 
por uma triagem antes de serem 
aterrados definitivamente, sendo 
imprescindível a participação 
dos caçambeiros particulares 

que atuam na cidade, bem como 
de toda a população que utiliza 
essas caçambas durante a cons-
trução e reforma de imóveis”, 
destaca Eliel.

Novas instalações também 
devem ser implantadas no lo-
cal, como guarita e balança e 
banheiros para a melhoria das 
condições de trabalho.

ATERRO - Local está operando há dois anos e está com 15% de sua capacidade ocupada em uma das duas valas

Prefeitura abre inscrições para transporte intermunicipal
Interessados devem se cadastrar entre os dias 14 e 18 na Secretaria de Educação

Da Redação

A Prefeitura Municipal 
de Macatuba realiza na 
próxima semana, entre 

a segunda-feira (14) e a sexta-
-feira (18), as inscrições para os 
estudantes que vão fazer uso do 
transporte intermunicipal para 
as cidades de Bauru, Jaú e Len-
çóis Paulista. Os interessados 

devem comparecer à Secretaria 
de Educação. Segundo a asses-
soria de imprensa, o prazo não 
será prorrogado.

Todos os interessados de-
vem se inscrever para obter o 
benefício, inclusive os estudan-
tes que já utilizam o transpor-
te, que devem comparecer ao 
local para fazer a renovação do 
contrato. O serviço é voltado 

apenas aos estudantes de insti-
tuições de ensino de Bauru, Jaú 
e Lençóis Paulista, que estejam 
matriculados em cursos regula-
mentados pelo MEC (Ministé-
rio da Educação).

Para realizar a inscrição, os 
estudantes devem comparecer 
pessoalmente à Secretaria de 
Educação da Prefeitura Munici-
pal de Macatuba. É necessário 

levar uma foto 3x4 e cópias de 
RG, CPF, comprovante de en-
dereço e comprovante de ma-
trícula. Menores de idade tam-
bém devem apresentar cópias 
de RG e CPF dos responsáveis.

A Secretaria de Educação 
de Macatuba fica na Rua São 
Paulo, 1267, no Centro. O horá-
rio de atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 11h30 
e das 13h às 16h. Outras infor-
mações podem ser obtidas pelo 
telefone (14) 3298-9960.

INSCRIÇÕES - Estudantes devem se cadastrar na 
Secretaria de Educação de Macatuba

Cadastro para reserva de estagiários segue até dia 21

Interessados devem 
estar matriculados 
em curso superior 
na área que pleiteia

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Macatuba abriu nesta se-
mana o período de inscri-

ções para o processo seletivo para a 
composição de cadastro de reserva 
de estagiários, voltado a estudantes 
dos cursos superiores de Admi-
nistração de Empresas, Direito e 
Pedagogia. As inscrições devem ser 
feitas até o dia 21 deste mês.

O edital completo está dispo-
nível no site www.omconsultoria.
com.br. As inscrições serão feitas 
apenas pela internet. A data, ho-
rário e local das provas serão di-
vulgados pela imprensa com, pelo 
menos, cinco dias de antecedência. 

Os interessados devem estar 
matriculados em curso superior 
na área que pleiteia a vaga: Ad-
ministração de Empresa, Direito 
e Pedagogia. A carga horária é 
de 30 horas semanais (seis horas 
por dia). A bolsa-auxílio é de R$ 
531,89, com adicional de R$ 73,64 
de vale-transporte. A taxa de ins-
crição é de R$ 29,20.

ESTÁGIO - Bolsa-auxílio é de R$ 531,89; valor das inscrições é de R$ 29,20

EMPREGO - O Balcão de Emprego da Prefeitura Municipal de Macatuba 
anuncia que a empresa Itabom, de Itapuí, vai selecionar currículos de 
moradores de Macatuba, maiores de 18 anos, para possível contratação. 
Os interessados devem se apresentar nesta quinta-feira (10), às 14 horas, 
no Teatro Municipal Renata Lycia dos Santos Ludovico, na Avenida Cel. 
Virgílio Rocha, 525, no Jardim Capri. É necessário apresentar currículo com 
foto recente e cópias de RG e CPF.
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Polícia
AGUDOS
Na manhã dessa terça-feira (8), uma mulher de Agudos foi condenada pela Justiça a quatro 
anos e oito meses de reclusão pelo crime de maus-tratos cometidos contra o próprio 
pai. O crime, ocorrido em 2009, havia sido denunciado pelo Conselho Municipal do Idoso 
e a vítima, na época com 57 anos, morreu meses depois. De acordo com informações, 
o homem, que era portador de Alzheimer e Parkinson, foi encontrado trancado em um 
quatro, deitado em um colchão no chão, molhado de urina, atrofi ado e desnutrido.

HOMICÍDIO

ACIDENTE

FURTO

TRÁFICO

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Janeiro de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 43,95.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Janeiro de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 127,85.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Pregão nº 01/2019 – Objeto: Registro de preços de material de monitoramento. 
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 
21 de Janeiro, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no 
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através 
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. 

Borebi, 08 de Janeiro de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito MunicipaL

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Janeiro de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 61,75.

A Ação da Cidadania comunica que estará 
atendendo na rua Ignácio Anselmo - s/n, 

(descendo a Drogalar - antiga Casa do Artesão).

AÇÃO DA CIDADANIA 
CONTRA FOME E MISÉRIA

COMUNICADO

Centro Municipal de 
Formação Profi ssional

Priscila Orsi Moretto Boarato, Diretora Executiva do Centro Municipal de 
Formação Profi ssional de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto 
na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os 
seguintes atos ofi ciais:

Portaria 01 de 08.01.2019…..Afasta, para tratamento de saúde, Patricia 
Teresinha de Souza, Agente Administrativo I;

Priscila Orsi Moretto Boarato
Diretora Executiva

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Janeiro de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 51,10.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de Janeiro de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 65,50.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ANDERSON PRADO DE LIMA, Prefeito de Lençóis Paulista, usando 
das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifi ca a contratação da 
locação de imóvel localizado nesta cidade de Lençóis Paulista, sito à rua Cel. 
Virgilio Rocha, n.° 234-238-242, Centro, nesta Cidade de Lençóis Paulista, 
de propriedade de Antônio José Contente, inscrito no CPF/MF sob nº 
038.043.918-26, para instalação da Secretaria de Saúde, por 06 (seis) meses, 
cujo custo mensal será de R$ 5.003,66 (cinco mil, três reais e sessenta e seis 
centavos), cuja despesa correrá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 
001/2019, Processo n.º 001/2019, com fundamento no disposto no artigo 24, 
inciso X da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.
Lençóis Paulista, 03 de janeiro de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 01/2019 – Processo 53/18 – Modalidade: Tomada de Preços 
nº 04/2018 – Contratada: HIDRO OESTE PERFURAÇÕES DE POÇOS 
ARTESIANOS LTDA EPP – Objeto: Contratação de empresa especializada 
para execução de serviços de perfuração de poço tubular profundo, nas 
Chácaras Santo Antonio, Bairro Corvo Branco – Valor: R$ 251.000,00 – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 04/01/19.

O Secretário de Administração Substituto 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:

Decreto Executivo 659 de 21.12.2018……Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente, no valor de R$ 200.000,00.
Decreto Executivo 660 de 27.12.2018……Dispõe sobre a suplementação 
de verbas do orçamento vigente, no valor de R$ 233.948,87.
Decreto Executivo 661 de 27.12.2018……Estabelece a programação 
financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o 
exercício de 2019 da Administração pública direta e indireta. 
Decreto Executivo 001 de 3.01.2019……..Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Julgadora de Licitações para o exercício de 2019.
Decreto Executivo 002 de 3.01.2019……..Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão de Recebimento de Compras para o exercício de 2019.
Decreto Executivo 003 de 3.01.2019……..Dispõe sobre a nomeação 
dos pregoeiros e da Equipe de Apoio Permanente.
Decreto Executivo 004 de 3.01.2019……..Dispõe sobre a nomeação de 
Leiloeiros.
Decreto Executivo 006 de 7.01.2019…...Fixa, nos termos da Lei 
Municipal n.º 2.980, de 10 de agosto de 2001, a lista de padronização 
dos medicamentos e materiais médicos para o exercício de 2019.
Decreto Executivo 007 de 7.01.2019……...Dispõe sobre a homologação 
parcial do Concurso Público referente ao Edital n.º 03/2018.
Portaria 001 de 7.01.2019………Designa servidores responsáveis 
pelos expedientes das Secretarias de Saúde e Assistencial Social, em 
substituição aos Secretários em período de férias.
Portaria 002 de 7.01.2019………Designa Adriano Nora da Rocha para 
prestar serviços junto à Justiça Eleitoral de Lençóis Paulista – 161ª 
Zona.
Portaria 003 de 7.01.2019………Declara vago o cargo de Cirurgião 
Dentista em virtude da aposentadoria de Margareth Vargas Galves.
Retificação: Fica retificado o Decreto Executivo 657 de 21.12.2018, 
publicado na edição do Jornal o ECO do dia 5.01.2019, que passa 
vigorar com a seguinte redação: “Dispõe sobre a homologação das 
Resoluções n.ºs 03, de 25 de outubro de 2018, e 04 a 09, de 29 de 
novembro de 2018, expedidas pelo Conselho Municipal do Idoso de 
Lençóis Paulista”.

Lençóis Paulista, 8 de janeiro de 2019.

Silvio Paccola Júnior
Secretário de Administração Substituto

Dois homens são 
assassinados 
em Areiópolis

Adolescente se fere gravemente 
após furto de motocicleta

Fazenda é alvo de bandidos em Lençóis Paulista

Dupla é detida com droga no Jardim Maria Luiza

Maicon Fernandes e Jean Felipe Raphael Lopes 
foram atacados dentro da própria residência

Caso ocorreu perto do recinto da Facilpa; 
menor de idade foi transferido para Bauru

Segundo vítima, 
prejuízo chega a 
quase R$ 56 mil

Ocorrência foi registrada na Delegacia de 
Polícia e os indivíduos foram liberados

Flávia Placideli

Na madrugada do último 
domingo (6), dois ho-
mens, de 21 e 26 anos, 

foram assassinados em Areió-
polis. Os jovens, que moravam 
juntos, estavam dentro da re-

sidência na companhia de ou-
tros familiares, quando foram 
surpreendidos por quatro ho-
mens armados e encapuzados 
que fizeram vários disparos 
contra as vítimas, que morre-
ram no local.

Segundo informações obti-

Flávia Placideli

Na última segunda-feira 
(7), um adolescente se 
envolveu em um aciden-

te de trânsito após o furto de 
uma motocicleta em Lençóis 
Paulista. Segundo o Boletim 
de Ocorrência, o menor seria 
um dos suspeitos do crime e 
teria caído com o veículo du-

rante a fuga. Ele foi socorrido 
em estado grave pelo Corpo 
de Bombeiros e precisou ser 
transferido para o Hospital 
Estadual de Bauru, onde per-
manece internado.

Ainda de acordo com o 
registro da 5ª Cia da Polícia 
Militar, o caso ocorreu por 
volta das 15h30. Uma equipe 
da Polícia Militar foi acionada 

Flávia Placideli

Na madrugada da última 
segunda-feira (7), uma 
fazenda na área rural de 

Lençóis Paulista foi alvo da ação 
de bandidos. O proprietário do 

Flávia Placideli

Na madrugada dessa terça-
-feira (8), dois homens 
foram detidos acusados 

de tráfico de drogas no Jardim 
Maria Luiza I, em Lençóis Pau-
lista. Com eles foram encontrados 
uma pequena quantidade de ma-

local relatou à polícia que só 
se deu conta do furto durante 
a manhã quando percebeu que 
a porta de um dos depósitos de 
materiais estava arrombada e 
deu falta de diversos defensivos 
agrícolas avaliados em quase 
R$ 56 mil.

De acordo com informações 
contidas no Boletim de Ocor-
rência registrado na 5ª Cia da 
Polícia Militar, o proprietário 
da fazenda relatou que pela 

manhã, por volta das 8h30, um 
de seus funcionários que che-
gou para trabalhar encontrou a 
porta do depósito arrombada e 
constatou a falta de defensivos 
agrícolas do local.

A equipe policial foi aciona-
da e compareceu ao local dos 
fatos, onde constatou que tam-
bém haviam marcas de pneus 
no solo, indicando que os pro-
dutos possam ter sido furtados 
e transportados, possivelmente 

por dois veículos. A polícia 
suspeita, por conta dos rastros 
deixados, que os criminosos 
fugiram no sentido de Igaraçu 
do Tietê.

Ainda segundo o proprie-
tário, o furto dos diversos de-
fensivos agrícolas causou um 
prejuízo de R$ 55.790 mil. A 
equipe orientou o mesmo a 
comparecer à Delegacia de Po-
lícia para registrar a ocorrência. 
A Polícia Civil investiga o caso.

conha, dez eppendorfs contendo 
cocaína, uma balança de precisão 
e material utilizado para embala-
gem das drogas.

Por volta da 1h, uma equipe 
da Polícia Militar que fazia um 
patrulhamento de rotina pela 
Rua José Rafaelli, no Jardim Ma-
ria Luiza I, se deparou com dois 

indivíduos em atitude suspeita. A 
dupla, ao perceber a presença da 
viatura, tentou fugir do local, mas 
foi detida pelos policiais.

Na abordagem, K.B.S. foi fla-
grado portando uma balança de 
precisão; em uma sacola deixada 
por ele nas proximidades os po-
liciais localizaram uma pequena 
quantidade de maconha - o peso 
não divulgado. Na revista pes-
soal à V.L.R. nada de ilícito foi 
encontrado, porém, questionado 

pela equipe, o mesmo confessou 
que mantinha em sua residência 
dez eppendorfs contendo coca-
ína e material para embalagem 
do entorpecente.

Diante dos fatos, K.B.S. e 
V.L.R., que não tiveram as idades 
divulgadas, foram encaminhados 
à Delegacia de Polícia, onde o 
delegado de plantão, após tomar 
conhecimento dos fatos, fez a apre-
ensão de toda droga, mas determi-
nou a liberação de ambos.

das pela reportagem do Jornal 
O ECO, a ocorrência foi re-
gistrada na madrugada do do-
mingo (6) para a segunda-feira 
(7), por volta das 2h, quando 
uma equipe de policiamento 
de Areiópolis foi acionada para 
atender a uma ocorrência na 
Rua Vereador Ignácio Leite, no 
bairro CDHU.

No local dos fatos, em 
uma sala, estavam os corpos 
de Maicon Fernandes, de 26 
anos, e Jean Felipe Raphael 
Lopes, de 21 anos, já em óbito. 
Segundo informações de teste-
munhas que estavam no local 
e presenciaram o crime, quatro 
homens chegaram à residência 
encapuzados e armados e fize-
ram diversos disparos contra 
os jovens.

A polícia acredita que o du-
plo homicídio possa ter ligação 

com o tráfico de drogas, já que 
as vítimas possuíam diversas 
passagens pelo crime.

Outra hipótese é que a mor-
te de um terceiro homem, que 
foi espancado na véspera de Na-
tal (24) e internado no Hospital 
da Unesp de Botucatu, onde 
veio a falecer, também possa 
estar relacionada ao ocorrido. 
O principal suspeito do espan-
camento, que está foragido, 
morava na mesma residência 
e era irmão de um dos jovens 
mortos. A Polícia investiga o 
duplo assassinato.

Os corpos de Maicon Fer-
nandes e Jean Felipe Rapha-
el Lopes foram velados na 
manhã da segunda-feira (7) 
no Velório Municipal Rena-
to Giorgetto e sepultados no 
mesmo dia no Cemitério Mu-
nicipal de Areiópolis.

para atender a ocorrência de 
acidente de trânsito nas pro-
ximidades do Recinto de Ex-
posições José Oliveira Prado 
(Facilpa), no Jardim Lago da 
Prata. A vítima já havia sido 
socorrida pela unidade de res-
gate do Corpo de Bombeiros e 
encaminhada à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento).

A principio não foi cons-
tatado qual veículo teria se 
envolvido no acidente. Pouco 
antes deste fato, havia ocorri-
do um furto de uma motoci-

cleta que havia sido vista por 
um morador perto do local 
do acidente, que ocorreu por 
queda acidental.

Na UPA, a equipe indagou 
G.A.A, que não teve a idade 
divulgada, sobre o ocorrido. O 
mesmo confessou o crime do 
furto, porém, pela gravidade da 
lesão sofrida com a queda da 
moto, precisou ser transferido 
com urgência para o Hospital 
Estadual de Bauru, onde passa-
ria por uma cirurgia.

O delegado de plantão foi 
informado sobre o caso e deter-
minou que fosse elaborado um 
Boletim de Ocorrência pelo ato 
infracional de furto. O veículo, 
que ficou bastante danificado, 
foi recolhido para perícia e en-
caminhado à Delegacia de Polí-
cia local.
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Esporte

FUTEBOL

MACATUBA NA QUADRA

DESENCONTRO
A Federação Colombiana de Futebol informou em sua conta ofi cial no Twitter que não está 
‘buscando’ Luiz Felipe Scolari para dirigir sua seleção nacional. O técnico do Palmeiras disse 
nessa terça-feira (8), em entrevista coletiva, que os colombianos insistiam em sua contratação. 
Além disso, a Federação Colombiana divulgou nota à imprensa informando que nenhum 
membro de seu Comitê Executivo fez qualquer proposta de trabalho a Felipão.
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Grêmio Cecap e Red Bull estreiam com vitória em Borebi
Equipes levaram a melhor sobre donos da casa e Santa Cruz

Elton Laud

Teve início no último do-
mingo (6), em Borebi, a 3ª 
edição do Campeonato Re-

gional de Futebol Amador, que 
pelos próximos dois meses mo-
vimenta os finais de semana na 
cidade vizinha, com jogos dis-
putados no Estádio Municipal 
Antonio Carlos Vaca. A compe-
tição, promovida pela Associa-
ção de Árbitros de São Manuel 
e Região (AASMR) com apoio 
da Liga Lençoense de Futebol 
Amador (LLFA) e da Prefeitura 
Municipal de Borebi, conta com 
a participação de 12 equipes de 
oito cidades da região.

Na fase classificatória, os 
times estão divididos em qua-
tro grupos de quatro, nos quais 
todos se enfrentam entre si na 
disputa pelas vagas nas quartas 

de final. O Grupo A é compos-
to por Santa Cruz (Areiópolis), 
XX de Janeiro (Macatuba), Açaí 
(Lençóis Paulista) e Red Bull 
(Bauru). O Grupo B conta com 
Borebi, CSK (Macatuba), Ex-
pressinho (Lençóis Paulista) e 
Botafogo (Agudos). Já o Grupo C 
é formado por Caiuby (Boa Es-
perança do Sul), Grêmio Cecap 
(Lençóis Paulista), SEME (Avaré) 
e Borebi Sub-20.

Na primeira rodada foram 
disputadas três partidas, uma 
por cada chave. Pelo Grupo C, o 
Grêmio Cecap abriu a competi-
ção derrotando a equipe sub-20 
de Borebi por 4 a 1, com gols 
de João Vítor Silva (2) e Jeferson 
Tiago Roda (2) - Anderson Oli-
veira descontou. Pelo Grupo A, 
o Red Bull venceu o Santa Cruz 
por 3 a 1, com gols de Gabriel 
Souza (2) e Daniel Cesário - Igor 

Luz descontou. No jogo válido 
pelo Grupo B, CSK e Botafogo 
empataram em 1 a 1, com gols 
de Rafael Rodrigues e Pablo Sou-
za, respectivamente.

SEQUÊNCIA
Na próxima rodada, marca-

da para o domingo (13), serão 
disputados mais três jogos. Às 
8h20, pelo Grupo A, o XX de 
Janeiro enfrenta o Santa Cruz. 
Em seguida, às 10h20, jogam Bo-
rebi e Expressinho. Fechando a 
rodada, no período da tarde, en-
tram em campo Borebi Sub-20 e 
SEME. Segundo a tabela divul-
gada pela organização, a final do 
campeonato está prevista para o 
dia 10 de março.

PREMIAÇÃO
O 3º Campeonato Re-

gional de Futebol Amador 

NA REDE - Atacante João Vitor Silva durante um dos gols marcados para o Grêmio Cecap

de Borebi vai distribuir R$ 
8,8 mil em premiações. O 
campeão leva para a casa a 
quantia de R$ 5 mil; o vice-

-campeão fatura R$ 2,5 mil; 
artilheiro, goleiro menos 
vazado e melhor jogador 
recebem R$ 300 cada; já o 

melhor trio de arbitragem 
garante R$ 400. A final da 
competição está prevista 
para o mês de março.

Campeonato Regional começa com quatro jogos
Asa Branca estreou 
com goleada de 7 a 1 
sobre o Shakhtar

Elton Laud

A bola também voltou a ro-
lar nos gramados macatu-
benses no último domingo 

(6), com a rodada inaugural do 
Campeonato Regional de Futebol 
Amador de Macatuba, promo-
vido pela Secretaria de Esporte, 
Turismo e Lazer da Prefeitura 
Municipal. Com 16 equipes ins-
critas, a competição conta com 
representantes de Macatuba, 
Lençóis Paulista e Barra Bonita.

O Grupo A é formado por 
XX de Janeiro (Macatuba), União 
Macatuba, Lençóis Paulista Sub-
20 e União Ponte Alta (Barra 
Bonita). O Grupo B tem Real 
Atlético (Macatuba), SC Ami-
gos (Barra Bonita), Esperantina 
(Lençóis Paulista) e São Cristovão 
(Lençóis Paulista). O Grupo C é 
composto por Renegados (Ma-
catuba), Santa Luzia (Lençóis 
Paulista), Grêmio Cecap (Lençóis 
Paulista) e CSK (Macatuba). Já 
o Grupo D conta com Shakhtar 
(Macatuba), Capital (Lençóis 

Paulista), Atlético Lençóis e Asa 
Branca (Lençóis Paulista).

Na rodada de abertura fo-
ram realizadas quatro partidas 
no recém-reformado Estádio 
Municipal Amadeu Artioli. De 
manhã, pelo Grupo B, o SC 
Amigos derrotou o Real Atléti-
co por 2 a 1. Pelo Grupo D, o 
Asa Branca goleou o Shakhtar 
por 7 a 1. No período da tarde, 
também pelo Grupo D, Atlético 
Lençóis e Capital FC empata-
ram em 1 a 1. Pelo Grupo A, o 

União Ponte Alta venceu o XX 
de Janeiro por 3 a 1.

A competição segue no do-
mingo (13), com mais quatro jo-
gos, também no Amadeu Artioli. 
Às 8h, pelo Grupo C, o Grêmio 
Cecap encara o Renegados. Na 
sequência, às 10h, pela mesma 
chave, entram em campo Santa 
Luzia e CSK. À tarde, às 14h, 
pelo Grupo B, o Esperantina 
mede forças com o São Cristo-
vão. Fechando a rodada, às 16h, 
pelo Grupo A, jogam União Pon-

te Alta e União Macatuba.
Segundo a organização, 

todos se enfrentam entre si 
dentro de seus respectivos 
grupos da primeira fase. Os 
dois melhores de cada chave 
avançam às quartas de final. 
A decisão do título deve ocor-
rer entre o final de fevereiro e 
o início de março. Além dos 
troféus e medalhas, campeão 
e vice-campeão recebem prê-
mios em dinheiro, de R$ 2 mil 
e R$ 800, respectivamente.

PALCO - Jogos do Campeonato Regional de Macatuba acontecem no estádio Amadeu Artioli

CONFIRA A DIVISÃO DOS GRUPOS DO AMADOR DE MACATUBA

VEJA AS EQUIPES INSCRITAS NO CAMPEONATO 
DE FUTSAL DE MACATUBA

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

XX de Janeiro (Macatuba) Real Atlético (Macatuba) Renegados (Macatuba) Shakhtar (Macatuba)
União Macatuba SC Amigos (Barra Bonita) Santa Luzia (Lençóis Paulista) Capital FC (Lençóis Paulista)

Lençóis Paulista Sub-20 Esperantina (Lençóis Paulista) Grêmio Cecap (Lençóis Paulista) Atlético Lençóis 
União Ponte Alta (Barra Bonita) São Cristovão (Lençóis Paulista) CSK (Macatuba) Asa Branca (Lençóis Paulista)

Grupo A Grupo B

Rela City (Jaú) Renegados (Macatuba)
Danados FC (Macatuba) Sem Surpresas FC (Pederneiras)

Valência (Areiópolis) União Ponte Alta (Barra Bonita)
Atlética Futsal (Macatuba) Borebi

Unidos do Júlio Ferrari Esporte Clube Trem

Competição de futsal reúne 
10 equipes em Macatuba
Jogos acontecem no ginásio do Centro de 
Apoio e Recreação do Trabalhador

Elton Laud

A Secretaria de Esporte, 
Turismo e Lazer da Pre-
feitura Municipal de 

Macatuba também deu início, 
na semana passada, ao Cam-
peonato Regional de Futsal da 
cidade, que reúne 10 equipes 
de Macatuba, Jaú, Lençóis Pau-
lista, Pederneiras, Barra Bonita 
e Areiópolis. Na primeira fase 
os participantes estão divididos 
em dois grupos de cinco. Os 
quatro primeiros de cada garan-
tem vaga nas quartas de final.

De acordo com o sorteio 
realizado pela organização, o 
Grupo A conta com Real City 
(Jaú), Danados FC (Macatuba), 
Valência (Areiópolis), Atlética 
Futsal (Macatuba) e Unidos do 
Júlio Ferrari (Lençóis Paulista). 
O Grupo B reúne Renegados 
(Macatuba), Sem Surpresas FC 
(Pederneiras), União Ponte Alta 
(Barra Bonita), Borebi e Esporte 

Clube Trem (Macatuba).
A primeira rodada foi dis-

putada na noite da última sexta-
-feira (4), no Ginásio do CART 
(Centro de Apoio e Recreação do 
Trabalhador) João Carlos Hueb. 
No primeiro jogo, válido pelo 
Grupo A, a equipe da Atlética 
Futsal derrotou o Real City por 
2 a 1. Na partida seguinte, pelo 
Grupo B, a representação de 
Borebi goleou o Renegado por 
6 a 1. Fechando a rodada, pela 
mesma chave, o Sem Surpresas 
superou o Esporte Clube Trem 
vencendo pelo placar de 7 a 6.

Outros dois confrontos esta-
vam previstos para a noite dessa 
terça-feira (8). Às 19h, entrariam 
em quadra Valencia e Danados 
FC; em seguida, às 20h, joga-
riam Borebi e União Ponte Alta. 
Os resultados serão divulgados 
no site www.jornaloeco.com.
br e também na próxima edição 
impressa do Jornal O ECO, que 
circula do sábado (12).

VISITA - O prefeito Anderson Prado de Lima (PSB) 
recebeu nesta semana a visita da enxadrista Liara 
Blanco Silva, de 14 anos, que tem se destacado 
na modalidade em diversas competições pelo 
estado de São Paulo. Durante o encontro a jovem 
esportista exibiu o troféu conquistado nos Jogos 
Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), no qual 
garantiu o terceiro lugar defendendo o Colégio 
Francisco Garrido. A visita também contou com 
a presença da vice-prefeita Cíntia Duarte (PDT) 
e dos pais da atleta, Eduardo de Almeida Silva e 
Rosemeire Luvizutto Blanco Silva.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: O ECO/ARQUIVO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Saúde

PESQUISA

SUS
O Ministério da Saúde ampliou o rol de procedimentos ofertados no Sistema Único de 
Saúde (SUS) para pessoas com diagnóstico de Degeneração Macular Relacionada à Idade, 
com a oferta do medicamento antigiogênico e o exame de tomografi a de coerência 
óptica. As duas incorporações são importantes, tanto para detectar precocemente a 
doença quanto para tratar os casos já confi rmados, estabilizando a evolução da doença.

Tomar analgésicos com frequência 
traz riscos de perda auditiva

Alerta é apontado em estudo feito com 54 mil mulheres nos Estados Unidos

Da Redação

Apesar de parecer normal 
tomar um remédio para 
dor de cabeça, gripe ou 

resfriado, a automedicação pode 
representar um sério risco para 
a saúde, principalmente se for 
uma prática constante. Especia-
listas alertam que o uso prolon-
gado, em altas doses, de cerca 
de 200 medicamentos, pode 
provocar tonteira, zumbido e até 
mesmo perda de audição. 

Estudo realizado no Brigham 
and Women’s Hospital, ligado à 
Universidade de Harvard (EUA), 
mostrou uma provável correla-
ção entre o uso de analgésicos 
por mulheres e o desenvolvi-
mento de perda auditiva. Os 
pesquisadores observaram que 
analgésicos como o ácido ace-
tilsalicílico ou AAS, ibuprofeno 
e paracetamol são perigosos, se 
tomados com frequência. Os nú-
meros comprovam: 16,2% das 
54 mil mulheres norte-america-
nas que participaram do estudo 
tiveram perda de audição depois 
de tomarem analgésicos por um 
longo período. O ácido acetilsa-
licílico está entre os remédios 
ototóxicos (ruins para o ouvido) 
mais comuns.

Diuréticos, pílulas anticon-
cepcionais e anti-inflamatórios 
consumidos de forma indiscri-
minada também estão na lista 
das substâncias problemáticas, 
podendo afetar partes do ouvido 
humano responsáveis pela audi-
ção e pelo equilíbrio.

A fonoaudióloga Isabela 
Papera, da Telex Soluções Au-

A
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Dra. Ana Peixinho
é médica psiquiatra e coorde-

nadora da Unidade de Psiquiatria 
e Psicologia do Hospital Lusíadas

A adolescência e o início da 
vida adulta são marcos 
fundamentais na vida de 

cada um, com importantes al-
terações, como as mudanças de 
escola, o sair de casa e o início 
da vida acadêmica ou da ativi-
dade laboral. Enquanto que para 
muitos são tempos felizes, para 
outros são momentos de gran-
de stress e apreensão que, se 
não forem reconhecidos e ade-
quadamente geridos, podem 
desencadear em diversos pro-
blemas psicológicos e até mes-
mo doenças mentais.

Metade de todas as doenças 
mentais surgem aos 14 anos, 

mas a maioria dos casos não 
é diagnosticado nem tratado. 
O consumo de álcool e drogas 
assume particular importância 
e pode conduzir a comporta-
mentos de risco como sexo 
desprotegido ou condução pe-
rigosa. O suicídio é a segun-
da causa de morte entre os 
15 e os 29 anos. A depressão 
é a terceira causa de doença 
na adolescência. As doenças 
do comportamento alimentar 
também são preocupantes.

A resiliência assume um pa-
pel fundamental desde a infân-
cia para que se possa lidar com 
as difi culdades diárias. A pro-
moção e proteção da saúde do 
adolescente trazem benefícios a 
curto e médio prazo, não só para 
a própria saúde do adolescente, 
mas também para a economia 

Depressão é a terceira causa de doença na adolescência

e sociedade, com adultos sau-
dáveis a contribuir para o de-
senvolvimento da atividade em 
termos laborais, familiares, co-
munitários e sociais.

A prevenção começa com a 
consciencialização da existência 
da doença e com a necessidade 
de estar alerta e compreender 
os primeiros sinais e sintomas da 
doença mental. Os pais e profes-
sores assumem um papel funda-
mental na formação de compe-
tências aos adolescentes que os 
ajudem a lidar com os desafi os 
do dia a dia.

É essencial um investimento 
governamental multissetorial 
em programas compreensivos, 
integrados e baseados na evi-
dência que consciencializem, 
promovam e protejam a Saúde 
Mental dos Adolescentes.

ditivas, alerta que os medica-
mentos devem ser consumidos 
apenas sob prescrição médica. 
“É comum pessoas tomarem 
remédios por conta própria, in-
fluenciadas pela indicação de 
vizinhos e amigos, o que é peri-
goso. As substâncias conhecidas 
como ototóxicas podem causar 
lesões graves e, muitas vezes, 
irreversíveis à cóclea, a parte 
do ouvido humano responsável 
pela audição”, ressalta a especia-
lista em audiologia.

Claro que, devidamente re-
comendados, esses remédios são 
essenciais no tratamento das do-
enças para os quais foram cria-
dos. Por isso, o ideal é que, antes 
de tomar um remédio ototóxico, 
sejam feitos exames para se veri-
ficar se já existe uma lesão audi-
tiva que possa se agravar com o 
uso da substância.

Quimioterápicos usados 
contra o câncer; antibióticos da 

família dos aminoglicosídeos 
(prevenção e tratamento de in-
fecções pós-operatórias e contra 
tuberculose); além de antineo-
plásicos e antimaláricos também 
fazem parte da lista de remédios 
que podem acarretar danos à au-
dição. É um dilema enfrentado 
pelos médicos.

Bebês prematuros também 
correm riscos, já que preci-
sam tomar antibióticos para 
combater determinadas infec-
ções respiratórias. “Os recém-
-nascidos com baixo peso são 
muito expostos a infecções e 
precisam desses remédios. Por 
isso é preciso cuidado redobra-
do. Hoje o teste da orelhinha é 
obrigatório, logo após o nasci-
mento do bebê, para verificar 
se a criança já tem algum dano 
auditivo”, lembra a fonoaudi-
óloga. A situação é ainda pior 
para os bebês que passam um 
bom tempo na incubadora, 

porque, além dos remédios, 
eles são prejudicados pelo ba-
rulho dos equipamentos, que 
pode chegar a até 100 decibéis.

Os efeitos da ototoxidade 
dos remédios são amplos e 
atingem indivíduos de todas 
as idades. Nos ouvidos, esses 
medicamentos causam perda 
neurossensorial, temporária 
ou definitiva, de grau variado 
(de leve à profunda), de acordo 
com o remédio, a dose ingeri-
da e o tempo de tratamento.

“Aconselho a quem suspei-
ta de alguma dificuldade audi-
tiva que procure um médico 
otorrinolaringologista o mais 
rápido possível. A perda de au-
dição pode ter muitas causas: 
trauma acústico, infecções, 
idade avançada, mas pode ser 
consequência também do uso 
prolongado de um medicamen-
to ototóxico”, conclui a fonoau-
dióloga da Telex.

ALERTA - Pesquisa aponta que tomar analgésicos com frequência traz riscos de perda auditiva 
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Sociedade

Dara e Débora, na Cia da Esfiha

José Maria, Marta e Mariana, 
na Pizzaria Hábil 

Geovana, Emanuella e Amanda, 
na Cia da Esfiha

Natalia, Leonardo, Daniel e Melquin, 
na Pizzaria Hábil 

Estefani e Luiz, na Cia da Esfiha 

Katia, Aline e Carlos, na Pizzaria Hábil
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Gente feliz e divertida aproveitando a noite lençoense. 
Confi ra nas fotos da Cíntia Fotografi as!

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

APAGANDO AS VELINHAS - Angélica Nogueira 
estreou idade nova ontem (8) e recebeu os 
cumprimentos da família e amigos. Saúde e paz!

DATA ESPECIAL - Izabela Coneglian faz 
aniversário nesta quarta-feira (9) e festeja a data 
ao lado dos familiares e amigos. Tudo de bom!

FICANDO MAIS VELHO - Vinicius Sevilhano 
aniversaria nesta quinta-feira (10) e comemora 
ao lado dos amigos e familiares. Parabéns!

CONQUISTA - Izabella 
Ventura concluiu a 
graduação em Farmá-
cia pela Universidade 
Estadual de Maringá 
(UEM) e celebrou a 
formatura ao lado dos 
pais, Benedito e Ivanir, 
e do irmão Guilherme. 
Sucesso na vida!

CELEBRANDO 
Norival Maganha 
aniversariou no dia 1º 
de janeiro e recebeu o 
carinho da esposa Pau-
la, dos filhos, genro, 
noras e netinhos, que 
desejam muita saúde e 
realizações no ciclo que 
se inicia. Parabéns!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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