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Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.
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tarde e à noite.
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Centro de Hemodiálise fi ca pronto em abril

PEDERNEIRAS

Homem de 42 
anos morre 
afogado no Tietê

Um homem de 42 anos morreu 
afogado na tarde do último domin-
go (13) na vizinha cidade de Peder-
neiras. A fatalidade foi registrada 
por volta das 16h no Rio Tietê. 
Segundo informações do Corpo de 
Bombeiros de Pederneiras, que par-
ticipou do resgate, a vítima foi en-
contrada já sem vida pouco tempo 
depois do acionamento do socorro 
pelos familiares. O afogamento foi 
registrado no trecho conhecido por 
Prainha, bastante frequentado por 
moradores do município, princi-
palmente nesta época quente do 
ano. Otair Adalberto Dilelo foi se-
pultado na segunda-feira (14). A2

AREIÓPOLIS

Polícia prende 
acusado de 
agressão e morte

Na última segunda-feira (14), 
a equipe de policiamento do 53º 
Batalhão da Polícia Militar, situ-
ado em Avaré, prendeu um ho-
mem que estava foragido da Jus-
tiça. O indivíduo, de 27 anos, é 
autor de um espancamento ocor-
rido em Areiópolis e foi detido 
na cidade de Avaré, de onde foi 
conduzido à Delegacia de Polícia 
e aguardava transferência para 
uma unidade prisional da região. 
O crime pode estar relacionado 
a um duplo homicídio registrado 
na madrugada do último dia 6, 
também em Areiópolis. A Polícia 
Civil investiga o caso. A2

TRÁFICO

Jovem é detido 
vendendo drogas A2

MANDADO

Foragido da Justiça é 
preso em Lençóis A2

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou ontem (15), em Brasília, 
o decreto que facilita a posse 
de armas. O texto permite que o 
cidadão compre até quatro armas 
de fogo. A validade do registro 
passa dos atuais cinco anos 
para 10 anos. O direito à posse é 
a autorização para manter uma 
arma de fogo em casa ou no 
local de trabalho, desde que o 
dono da arma seja o responsável 
legal pelo estabelecimento. 
Para andar com a arma na rua, é 
preciso ter direito ao porte, que 
exige regras mais rigorosas e 
não foi tratado no decreto.

DECRETO
assinado

A3

FUTEBOL

Equipes locais 
estreiam bem 
no Regional

Macatuba recebeu no último 
domingo (13) os jogos da segunda 
rodada do Campeonato Regional de 
Futebol Amador, que colocaram em 
campo as equipes dos grupos A, B e 
C. Ao todo foram disputadas quatro 
partidas, todas no Estádio Munici-
pal Amadeu Artioli. Três das qua-
tro equipes lençoenses estrearam 
com vitória: Grêmio Cecap, Santa 
Luzia e São Cristovão. A6

SKATE

Tempo chuvoso 
adia campeonato 
regional na Cecap

O mau tempo do último fi nal de 
semana resultou no cancelamento da 
9ª edição do Campeonato Regional 
de Skate, que seria realizada no último 
domingo (13), em Lençóis Paulista. Por 
conta do grande volume de chuva re-
gistrado no sábado (12) e da previsão 
de instabilidade para o dia da compe-
tição, a organização optou pelo cance-
lamento do campeonato, que reuniria 
dezenas de atletas da região. A6

MACATUBA

Inscrições para 
cursos do CEMP 
começam hoje

O CEMP (Centro Municipal Pro-
fi ssionalizante) de Macatuba, abre 
nesta quarta-feira (16) as inscrições 
para os cursos profi ssionalizantes 
gratuitos oferecidos pela Prefeitura 
Municipal em parceria com o Senai 
de Lençóis Paulista. As inscrições 
vão apenas até a sexta-feira (18) e o 
preenchimento das vagas será feito 
por ordem de chegada. Neste ano se-
rão disponibilizadas 176 vagas. A4

AGUDOS

Paróquia São 
Paulo realiza 
Semana Jovem

A Paróquia São Paulo Apóstolo 
de Agudos realiza a partir desta sex-
ta-feira (18), na comunidade Nossa 
Senhora Aparecida a Semana Jovem, 
evento gratuito destinado aos jovens 
de todas as comunidades agudenses. 
O tema central desta edição, que se-
que até o dia 25, é “Combati o bom 
combate”. Durante a semana serão 
realizadas palestras, tríduo religioso, 
música, provas e desafi os. A4

SUBSÍDIOS

Prefeitura libera 
R$ 5,5 milhões às 
entidades locais

A Prefeitura Municipal de Len-
çóis Paulista formalizou na manhã de 
ontem (15) os convênios celebrados 
com entidades locais para este ano. 
Os projetos encaminhados ao Legis-
lativo e aprovados na última sessão 
ordinária de 2018, no dia 17 de de-
zembro, contemplam a transferência 
de R$ 5,53 milhões a 12 entidades. 
O valor representa reajuste de 4,90% 
nos subsídios, que totalizaram R$ 
5,29 milhões em 2017. A exemplo 
dos outros anos, o Hospital Nossa 
Senhora da Piedade (HNSP) foi o 
maior benefi ciado, com repasse total 
de R$ 2,9 milhões, sendo a maior 
parte, R$ 2,79 milhões, para o cus-
teio dos serviços hospitalares. A5

FUTSAL

Renegados supera 
Esporte Clube Trem A6
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Polícia
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
Na noite do domingo (13), um homem foi autuado por diversas irregularidades de trânsito, após 
bater com seu veículo, um VW/Golf, contra o meio-fi o na Avenida Padre Salústio Rodrigues 
Machado, em Lençóis Paulista. Segundo o Boletim de Ocorrência, durante a abordagem foi 
constatado que o condutor estava embriagado, com a habilitação vencida e os documentos do 
carro atrasados. O condutor teve a licença suspensa e o veículo foi recolhido ao pátio de Bauru.

PEDERNEIRAS

CAPTURADO

DETENÇÃO TRÁFICO

Homem de 42 anos morre afogado no Rio Tietê

Autor de espancamento em Areiópolis é preso

Foragido da Justiça é 
detido em Lençóis

Jovem é detido 
vendendo droga no 
Jardim do Caju

Caso pode estar 
relacionado a
duplo homicídio

Na última quarta-feira 
(9), a edição impressa do 
Jornal O ECO trouxe uma 
matéria sobre um duplo 
homicídio ocorrido em 
Areiópolis na madrugada 
do domingo (7).  Maicon 
Fernandes, de 26 anos, e 
Jean Felipe Raphael Lopes, 
de 21 anos, foram mortos 
dentro da própria residên-
cia, sendo que este último 
é irmão de J.H.R.L, que foi 
preso em Avaré.

Na ocasião, a polícia 
informou à reportagem do 
Jornal O ECO que o duplo 
homicídio pode ter ligação 
com o tráfico de drogas, já 
que as vítimas possuíam 
diversas passagens pelo 
crime, mas outra hipótese 
levantada é que a morte 
de Daniel Lopes Nunes da 
Silva pode ter sido a mo-
tivação do ocorrido, por 
motivos de vingança con-
tra J.H.R.L.

Otair Adalberto Dilelo nadava no trecho conhecido como Prainha, quando mergulhou e não voltou mais à superfície; ocorrência foi registrada às 16h

Ocorrência foi registrada na tarde 
da segunda-feira (14) Com ele havia uma porção de 

maconha e R$ 13 em espécie
Flávia Placideli

Na última segunda-
-feira (14), uma equi-
pe da Polícia Militar 

de Lençóis Paulista, pren-
deu um homem contra o 
qual existia um mandado 
de prisão. O indivíduo foi 
encontrado na Rua Rogério 
Giacomini, no Parque Resi-
dencial Rondon, onde resi-
de. A ocorrência foi regis-

trada por volta das 16h30.
Segundo informações do 

Boletim de Ocorrência, a 
equipe da 5ª Cia da Polícia 
Militar de Lençóis Paulis-
ta realizava um patrulha-
mento pelo bairro, quando 
avistou W.S.M. em frente a 
sua residência. O mesmo, 
ao perceber a presença da 
viatura, tentou fugir para 
dentro da residência, mas 
acabou detido pelos poli-

Flávia Placideli

Na tarde do último do-
mingo (13), uma equi-
pe da Polícia Militar 

de Lençóis Paulista apreen-
deu um adolescente acusado 
de praticar tráfico de drogas 
no Jardim do Caju. Com ele 
foi encontrada uma pequena 
porção de maconha pronta 

para a venda e mais R$ 13 
em espécie.

A ocorrência foi registrada 
por volta das 15h30, quando 
a equipe da Polícia Militar re-
alizava um patrulhamento de 
rotina pelo bairro. Segundo o 
Boletim de Ocorrência, os po-
liciais se depararam com um 
veículo estacionado, no qual o 
condutor foi avistado receben-

Flávia Placideli

Um homem de 42 anos 
morreu afogado na tar-
de do último domingo 

(13) na vizinha cidade de Pe-
derneiras. A fatalidade foi re-
gistrada por volta das 16h no 
Rio Tietê. Segundo informa-
ções do Corpo de Bombeiros 
de Pederneiras, que partici-
pou do resgate, a vítima foi 
encontrada já sem vida pouco 
tempo depois do acionamento 
do socorro pelos familiares.

O afogamento foi regis-
trado no trecho do Rio Tietê 
que passa por Pederneiras, 
por volta das 16h. O local é 
conhecido por Prainha e é 
frequentado por diversos mo-
radores do município, princi-
palmente nesta época quente 
do ano. Segundo registro poli-
cial, a vítima, Otair Adalberto 
Dilelo, de 42 anos, morador 
da cidade, nadava no rio com 
um enteado, quando mergu-
lhou em um trecho profundo 
e não retornou à superfície. 

AFOGAMENTO - Otair Adalberto Dilelo se afogou na Prainha de Pederneiras na tade do último domingo (13)

Os familiares, que também 
estavam no local, notaram o 
desaparecimento da vítima e 
pediram ajuda.

O Corpo de Bombeiros 

foi acionado e equipes de 
Pederneiras, Bauru e Jaú 
iniciaram as buscas pela 
vítima. No final da tarde, 
o homem foi localizado já 

sem vida a poucos metros de 
onde ocorreu o afogamento. 
Otair Adalberto Dilelo foi 
sepultado na segunda-feira 
(14), às 13h, no Cemitério 

Municipal de Pederneiras.

SEGURANÇA
Após o acidente, em nota, 

a Prefeitura de Pederneiras 

Indivíduo que estava foragido desde o fi nal de dezembro foi encontrado na cidade de Avaré

Flávia Placideli

Na última segunda-feira (14), 
a equipe de policiamento 
do 53º Batalhão da Polícia 

Militar, situado em Avaré, prendeu 
um homem que estava foragido da 
Justiça. O indivíduo, de 27 anos, 
é autor de um espancamento em 
Areiópolis e foi detido na cidade 
de Avaré, de onde foi conduzido à 
Delegacia de Polícia e aguardava 
transferência para uma unidade 
prisional da região.

Segundo informações do 53º 
BPM/I, a equipe de policiamento 
de Avaré recebeu uma denúncia 
de que J.H.R.L., de 27 anos, autor 
de um espancamento que levou à 
morte de outro indivíduo, estaria 
andando pelas ruas da cidade. 

Localizado e informado 
sobre o mandado de prisão, 

J.H.R.L foi encaminhado à De-
legacia de Polícia de Avaré, onde 
o delegado de plantão determi-
nou o recolhimento aos cárceres, 
mantendo-o à disposição da Jus-
tiça. Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal O 

ECO, o mesmo aguardava para 
ser transferido a um estabeleci-
mento prisional da região.

J.H.R.L. é acusado de es-
pancar, no dia 24 de dezembro, 
Daniel Lopes Nunes da Silva, 
de 38 anos, que deu entrada no 

Hospital da Unesp de Botucatu, 
em estado grave, mas não resistiu 
aos ferimentos e veio a óbito no 
dia 25 de dezembro. Daniel Lo-
pes Nunes da Silva era natural de 
Exu, em Pernambuco, onde foi 
velado e sepultado.

do algo de outro indivíduo 
que estava do lado de fora.

A equipe realizou a abor-
dagem e, em vistoria pelo ve-
ículo, encontrou no console 
da porta do motorista uma 
porção de maconha. Inda-
gado a respeito, o condutor 
respondeu ter comprado a 
droga por R$ 5 do indivíduo 
morador do bairro.

Com J.G.G.F. -  a ida-
de não foi divulgada - foi 
encontrada apenas a quan-
tia de R$ 13 em espécie. 
O mesmo foi conduzido à 
Delegacia de Polícia, onde 
o delegado de plantão após 
tomar conhecimento dos fa-
tos, elaborou um Boletim de 
Ocorrência de apreensão de 
objeto, liberando o indiví-
duo após o registro.

ciais e conduzido à Delega-
cia de Polícia.

No local, após consulta 
no Centro de Operações 
da Polícia Militar, a equi-
pe tomou conhecimento 
que havia um mandado 
de prisão em nome de 
W.S.M. - o suspeito não 
teve a idade nem o crime 
praticado divulgados.

A equipe retornou à re-
sidência para uma vistoria 
e encontrou a quantia de R$ 
1,8 mil em notas diversas. 
Indagado a respeito o indi-
víduo não soube explicar a 
procedência. Novamente no 
Plantão Policial, W.S.M. foi 
ouvido pelo delegado, que 
determinou o cumprimen-
to do mandado de prisão e 
manteve o indivíduo à dis-
posição da Justiça.

À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA  
Suspeito foi conduzido à Delegacia 

de Polícia de Avaré e aguardava 
transferência para uma unidade prisional

revelou que, em outubro do 
ano passado, o prefeito Vicente 
Minguili (MDB) enviou ofício 
à Secretaria de Segurança Pú-
blica (SSP) solicitando assina-
tura de convênio para implan-
tação da atividade delegada 
na cidade, que permite que 
policiais trabalhem durante as 
suas folgas.

De acordo com o Executivo, 
entre as propostas que estão 
sendo avaliadas, além do uso 
de policiais no reforço da segu-
rança dos prédios públicos, está 
o aproveitamento do treinamen-
to que bombeiros possuem em 
salvamento para garantir servi-
ço de salva-vidas na Prainha em 
dias de maior movimento.

Com o objetivo de fomentar 
o turismo regional, a Prainha 
de Pederneiras está sendo re-
vitalizada com recursos de R$ 
250 mil recebidos do Gover-
no Federal. As obras incluem 
melhorias nos quiosques, que 
contarão com acessibilidade, 
colocação de areia, instalação 
de guias e serviços de pintura.
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Opinião
PARA PENSAR
 “Talvez haja apenas um pecado capital: 

a impaciência. Devido à impaciência, 
fomos expulsos do Paraíso; devido à 
impaciência, não podemos voltar.”

Franz Kafka.

FRASE
 “A ideia é deixar o local em condições de funcionamento e pedir a vistoria pela DRS 

(Diretoria Regional de Saúde) de Bauru. Com esse laudo em mãos, vamos fazer o 
encaminhamento da documentação para depois tentar um encontro com o novo ministro.”

Dr. João José Dutra, sobre credenciamento do Instituto de
Hemodiálise junto ao SUS (Sistema Único de Saúde).
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Patriotismo

O mundo é dos computadores

Um longo caminho pela frente

Aparentemente, falta pouco para 
que o sonhado Instituto de He-
modiálise de Lençóis Paulista 

(IHLP) esteja concluído e pronto para 
atender à população que sofre com 
problemas de insufi ciência renal. O 
prazo previsto para a conclusão das 
obras de adequação do local, que vai 

funcionar junto ao Hospital Nossa 
Senhora da Piedade (HNSP), é de 
45 dias. Após isso, estima-se que 
leve mais cerca de 30 dias para a 
implantação dos equipamentos.

O sonho está prestes a sair 
do papel, porém, isso não sig-
nifi ca que todos os problemas 

estarão resolvidos. A luta agora 
será pela obtenção do credencia-

mento da unidade junto ao SUS 
(Sistema Único de Saúde), que 

permite que os procedimentos reali-
zados no local sejam custeados com 
recursos provenientes do Governo 
Federal, algo visto como fundamental 
para a manutenção do funcionamento 
do Instituto.

Muitos dos envolvidos no proje-
to demonstram otimismo e esperam 
que tudo esteja resolvido ‘em pouco 
tempo’, mas a questão pode não ter 
um desfecho tão depressa quanto se 
imagina e deseja. O fato é que, se 
acontecer de o novo ministro da Saú-
de não dar a esperada celeridade ao 
caso, será preciso encontrar uma solu-
ção. Uma instalação daquele nível de 
importância não pode fi car parada por 
falta de recursos para o funcionamen-
to. Não importa de onde o dinheiro vai 
sair, desde que ele saia de algum lugar.

Marcos Toledo
é advogado, empresário e teólogo

Essa palavra, que traduz um dever, 
felizmente está em alta. E isso, cer-
tamente, se deu como resultado de 

uma avalanche de corrupções que pu-
lularam e ainda pululam em nosso país. 
A Constituição Federal em seu artigo 1º, 
parágrafo único diz: “que todo poder 
emana do povo...”, mas a Bíblia diz que: 
“...não há autoridade que não venha de 
Deus; e as que existem foram ordena-
das por Ele” (Romanos 13.1). Esse texto 
ordena que devemos ser submissos à 
toda autoridade terrena já que ela fora 
constituída e ordenada por Deus. Em 
última análise, foi Deus que a colocou 
naquele cargo para representar o seu 
povo. Ser bom ou ser mau será con-
sequência do livre arbítrio e temor ao 
próprio Deus que a constituiu como tal. 
O capitão reformado Jair Messias Bolso-
naro é o nosso presidente, legalmente 
eleito para nos representar. Com a sua 
vitória, creio que estamos apenas no iní-
cio de uma batalha. O Brasil é de todos 
nós independentemente de partido polí-
tico, pois, compete a todo brasileiro lutar 
por um Brasil melhor. As armas a serem 
utilizadas serão sempre pacífi cas, den-

tro do regime democrático. Não cabe a 
nenhum dos lados – esquerda ou direi-
ta – se valer de provocações banais. É 
preciso se comportar como cidadão bra-
sileiro e cristão exemplar. Respeitar ide-
ologias e crenças é fator fundamental, 
pois, o contexto político é diversifi cado 
e complexo demais para sermos ima-
turos. A Bíblia faz algumas recomenda-
ções, além do dever cívico de cada bra-
sileiro: 1ª) O dever de orar sempre sem 
jamais esmorecer (Lucas 18.1), devemos 
estar sempre orando pelas nossas au-
toridades para que elas façam o me-
lhor para a nação; 2ª) O apóstolo Paulo, 
quando escreve para a Igreja de Tessa-
lônica diz que ela deve orar sem cessar, 
isto é, sem parar, ininterruptamente, 
posto que, trata-se de uma missão in-
terminável e que precisa ser exercitada 
diuturnamente (1Ts 5:17). É claro que 
todos queremos um Brasil mais justo, 
equilibrado em suas fi nanças, próspero 
em todos os sentidos. Onde as famílias 
tenham acesso à saúde, educação e se-
gurança, podendo andar livremente pe-
las ruas de sua cidade, e os idosos sejam 
mais bem assistidos. Enfi m, onde todo 
brasileiro seja de fato e direito “gente” 
valorizada e respeitada, porque é essa a 
vontade de Deus. 

José Renato Nalini
é Reitor da Uniregistral e docente uni-

versitário

Perceba-se ou não com a acuidade 
necessária, o mundo contemporâ-
neo é governado por computadores. 

Eles constituem a parte mais importante 
dos aviões, dos navios, dos carros e de 
tudo o que nos cerca. Estão nas geladei-
ras, nos controles inteligentes de casas 
e apartamentos, nas máquinas agrícolas 
e em espaços que sequer imaginamos. 

Já integram o vestuário, incorporaram-
-se à infraestrutura da qual dependemos. 
E eles são cada vez mais ágeis, rápidos e 
efi cientes. Ainda não temos a computa-
ção quântica, em curso junto a institutos 
de pesquisa e empresas de ponta. Mas 
os novos sensores e o milagroso algo-
ritmo que aprende instantaneamente 
viabiliza a utilização crescente de canais 
inovadores de acesso à computação.

Teclados, telas, tendem a desapare-
cer, como já desapareceu o círculo gi-
ratório dos antigos telefones. Tudo sob 
comando de voz, com toque de um indi-
cador ou foco na íris do usuário. Lingua-
gem corporal, gestos manuais e olhares 
propiciarão a leitura das intenções cons-
cientes e inconscientes dos humanos. 

No ano passado, o Facebook divul-
gou que uma equipe de sessenta pes-
quisadores, dentre os quais expertos 
em neuroprostética e aprendizado au-
tomático estavam cuidando de opera-
cionalizar comandos e mensagens a um 

computador, mediante exclusivo uso do 
pensamento. O que será o mundo den-
tro de poucos anos?

Há quem se preocupe e evidencie 
temor. Sugere-se uma analogia com o 
povo inca, antes da chegada do conquis-
tador espanhol. Não previa a sua des-
truição. Assim seríamos nós, entregues 
à inteligência artifi cial que pode nos su-
plantar. Temos limites, condicionamen-
tos e lindes competenciais. Será que cor-
remos o risco de sermos substituídos?

O que sabemos é que precisamos 
nos educar e, principalmente, educar as 
crianças que já nascem com chips. Afi -
cionadas, viciadas e dependentes das 
geringonças eletrônicas, perdem a poli-
dez, a capacidade de se exprimir, vão se 
tornando autômatos. Como as máquinas 
exigem clareza e síntese, começam a 
tratar os pais com fria aspereza: “Fome”, 
em lugar de “eu gostaria de um sandu-
íche”. “Fora”, em lugar de “prefi ro fi car 
sozinho”. E por aí vai. 

Tudo o que a ciência e a tecnologia 
produzem pode ser algo que nos tor-
ne mais humanos, mais sensíveis, mais 
preparados para uma trajetória cujo fi m 
conhecemos: é a morte. Somos fi nitos. 
Somos frágeis. Não somos eternos. 

Saibamos nos valer daquilo que a in-
teligência humana oferece para tornar 
os humanos mais humanos e não para 
acelerar o projeto de descarte da criatura 
racional, quando se tornar menos preci-
sa, ágil e inteligente do que o instrumen-
tal que produziu.
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O presidente Jair Bolsonaro (PSL) 
assinou ontem (15), em cerimônia 
realizada no Palácio do Planalto, 
em Brasília, o decreto que facilita 
a posse de armas. O texto permite 
que o cidadão compre até quatro ar-
mas de fogo. A validade do registro 
passa dos atuais cinco anos para 10 
anos. O direito à posse é a autoriza-
ção para manter uma arma de fogo 
em casa ou no local de trabalho, 
desde que o dono da arma seja o 
responsável legal pelo estabeleci-
mento. Para andar com a arma na 
rua, é preciso ter direito ao porte, 
que exige regras mais rigorosas e 
não foi tratado no decreto.

CANETADA
Em discurso, o presidente disse 

que o decreto restabelece um direito 
defi nido em um referendo de 2005, 
quando a maioria da população rejei-
tou um trecho do Estatuto do Desar-
mamento que tornava mais restrita 
a posse de armas. “Como o povo 
soberanamente decidiu por ocasião 
do referendo de 2005, para lhes ga-
rantir esse legítimo direito à defesa, 
eu como presidente vou usar essa 
arma”, disse ao mostrar uma caneta 
e assinar o decreto. “Infelizmente o 
governo, à época, buscou maneiras 
em decretos e portarias para negar 
esse direito”, completou Bolsonaro.

VERDADE PRESUMIDA
O presidente também disse que 

se o povo decidiu por comprar ar-
mas e munições o Governo não po-
deria negar esse direito. Também 
criticou trecho da antiga legislação 
que exigia comprovação “da efeti-
va necessidade” de ter uma arma 
em casa. Segundo ele, essa regra 
“beirava a subjetividade” O decre-
to assinado nesta terça-feira prevê 
que o Estado vai presumir “a veraci-
dade dos fatos e das circunstâncias 
afi rmadas na declaração de efetiva 
necessidade” de posse de arma de 
fogo. Caberá à Polícia Federal exa-
minar a declaração.

REGRAS
O decreto diz que para possuir 

arma em casa, caso crianças, ado-
lescentes ou pessoa com defi ciência 
mental morem na residência em que 
fi cará a arma, o proprietário deverá 
apresentar uma declaração compro-
vando a existência de um cofre ou 
local seguro para armazenamento. 
Poderão ter arma agentes públicos 
e militares, inclusive os inativos, 

além de moradores de áreas rurais 
e aqueles de zona urbana que resi-
dam em estados com mais de dez 
homicídios por cem mil habitantes 
(de acordo com dados de 2016). Ati-
radores, colecionadores, caçadores 
e responsáveis legais por estabele-
cimentos comerciais ou industriais 
também terão a efetiva necessidade 
da posse de arma comprovada.

AVISADO
O decreto foi a principal medida 

adotada por Bolsonaro desde a pos-
se como presidente da República. 
Até então, o Governo havia anun-
ciado revisões em contratos, libe-
rações de recursos e exonerações e 
nomeações de funcionários. Consi-
derado uma promessa de campanha 
do presidente, o decreto estava em 
discussão desde os primeiros dias 
do governo. O texto passou pelo Mi-
nistério da Justiça, comandado por 
Sérgio Moro. Em dezembro, antes de 
assumir a Presidência, Bolsonaro es-
creveu em uma rede social que pre-
tendia garantir por meio de decreto 
a posse de armas de fogo a cidadãos 
sem antecedentes criminais.

CONTRADITÓRIO
O presidente é crítico do Estatu-

to do Desarmamento, que, segundo 
ele, impõe regras muito rígidas para 
a posse de arma. Durante sua car-
reira política, Bolsonaro defendeu 
reformular a legislação a fi m de faci-
litar o uso de armas pelos cidadãos. 
A fl exibilização, contudo, é um tema 
que divide a população. Segundo 
pesquisa do Instituto Datafolha, di-
vulgada em 31 de dezembro, 61% 
dos entrevistados consideram que 
a posse de armas de fogo deve ser 
proibida por representar ameaça à 
vida de outras pessoas.

LIQUIDIFICADOR?
O ministro chefe da Casa Civil, 

Onyx Lorenzoni, comparou uma 
arma de fogo e um liquidifi cador em 
relação ao grau de perigo dos dois 
objetos para uma criança. O comen-
tário foi feito em uma conversa com 
jornalistas após a assinatura do de-
creto. Ao ser indagado sobre como 
seria a fi scalização dos cofres em 
que as armas devem ser guardadas, 
o ministro ressaltou o cuidado “re-
dobrado” que deveria ser tomado 
e usou como exemplo um acidente 
doméstico com um liquidifi cador. 
Segundo ele, os riscos da criança ter 
acesso à arma são resolvidos com 
“educação e orientação”.
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

Regional
PALESTRA
O Sebrae Aqui de Pederneiras está com inscrições abertas para a palestra “Planeje 
suas vendas”, que será realizada no dia 30 de janeiro. A palestra tem vagas limitadas 
e acontece na sede da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), das 19h às 21h. As 
inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na sede do Sebrae Aqui, localizada na 
Avenida Paulista, S-307. Outras informações pelo telefone (14) 3252-2155.

MACATUBA

AGUDOS

PEDERNEIRAS

Antonio Marcos Martins, Diretor do Instituto de Previdência Municipal de 
Lençóis Paulista - IPREM, 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 o seguinte 
ato ofi cial:

Extratos de contratos e aditivos para publicação conforme artigo 61, parág. 
único da Lei Federal n.º 8.666/93 e artigo 2º, inc. XX da Inst-TCU n.º 028/99.

EXERCÍCIO: 2018 - MÊS ASSINATURA: DEZEMBRO

ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/2016; DATA ASSINATURA: 
27/12/2018; CONTRATADO: S.M de Souza Alarmes – ME; CNPJ: 
08.022.814.0001/39; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Con-
trato de prestação de serviços de segurança preventiva por monitoramento 
eletrônico, consistente na identifi cação de sinais codifi cados por ondas de 
rádio 24 (vinte e quatro) horas por dia, na sede do IPREM; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais); MODALIDADE: 
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL N.º 172/2015; FUNDAMENTO: 
Artigo 57, II, da Lei 8.666/93; DATA PUBLIC: 16/01/2019;

Lençóis Paulista, 14 de Janeiro de 2019.

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor Executivo - IPREM

Antonio Marcos Martins, Diretor Executivo do Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista - IPREM, 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 o seguinte 
ato ofi cial:

Extratos de contratos e aditivos para publicação conforme artigo 61, parág. 
único da Lei Federal n.º 8.666/93 e artigo 2º, inc. XX da Inst-TCU n.º 028/99.

EXERCÍCIO: 2018 - MÊS ASSINATURA: DEZEMBRO

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Antonio Marcos Martins, Diretor Executivo do Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista - IPREM, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, ratifi ca o contrato do Banco do 
Brasil S/A, inscrito no CNPJ sob nº 00.000.000/0001-91, para prestação dos 
serviços de pagamentos de salários, a fornecedores e diversos, não havendo 
custos ao Erário municipal, fi rmada através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
Processo n.º 009/2018-C, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso 
VIII da Lei Federal n.º 8.666/93.

Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 14 de Janeiro de 2019.

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor Executivo - IPREM

O Secretário de Administração Substituto da Prefeitura Municipal de Len-
çóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas 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 011 de 10.01.2019…….Dispõe sobre a nomeação dos 
membros da Comissão Municipal de Análise e Aprovação de Parcelamento 
e Uso do Solo Urbano. 
Decreto Executivo 012 de 10.01.2019…….Dispõe sobre a designação de su-
plente para compor o Conselho Tutelar de Lençóis Paulista.
Portaria 041 de 11.01.2019………Repreende servidor público municipal em 
virtude de sentença proferida em processo sumário. 
Termo de Cessão de Uso n.º 001, de 10.01.2019, celebrado com o Conselho 
Tutelar de Lençóis Paulista, para utilização de veículo por Maria Angelina 
Romani Malagi durante o exercício de atividades como conselheira efetiva.

Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2019.

Silvio Paccola Júnior
Secretário de Administração Substituto

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018 – PROCESSO 52/18
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto 
executivo completo de sistema de captação de água – Tendo em vista Parecer 
Jurídico e despacho da Diretoria, referente à licitação em epígrafe, a decisão 
é pelo desprovimento do recurso interposto por CENTRAL ENGENHARIA 
E PARTICIPAÇÕES LTDA ME, sendo mantida a inabilitação da empresa. A 
sessão de abertura dos envelopes de propostas das empresas habilitadas será 
realizada no local destinado às reuniões do Setor de Licitações da autarquia, 
sito à Rua XV de Novembro, nº 1.111, Centro, Lençóis Paulista, São Paulo, 
no dia 29 de janeiro de 2019, às 09:30 horas. Informações: (14) 3269-7700. 
Lençóis Paulista, 15 de janeiro de 2019. Evandro Alberto Dalbem – Diretor.

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

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

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

DESPACHO DE RETI-RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N.º 002/2019

ANDERSON PRADO DE LIMA, Prefeito Municipal 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 Av. 
Brasil, n° 850 Centro, nesta Cidade de Lençóis Paulista, de propriedade de 
Claudinei Nogueira de Lima, inscrito no CPF/MF sob nº 510.936.858-91 e 
Juliano Momo Nogueira de Lima, inscrito no CPF/MF 276.960.008-70 para 
instalação do setor de comissão civil, por  12 (doze) meses, cujo custo men-
sal será de R$ 2.616,37 (dois mil e seiscentos e dezesseis reais e trinta e sete 
centavos), cuja despesa correrá através da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 
002/2019, Processo n.º 007/2019, 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, 15 de janeiro de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito Municipal

Inscrições para cursos do CEMP/
Senai começam nesta quarta-feira

Paróquia São Paulo Apóstolo realiza Semana Jovem

Projeto social abre para 
novos participantes

Local oferece 176 
vagas em nove 
cursos no primeiro 
semestre

Evento acontece 
entre os dias 18 e 
25 na Capela Nossa 
Senhora Aparecida

Programa Movi-Mente acontece toda 
segunda e quarta-feira para moradores do 
bairro Cidade Nova e proximidades

Da Redação

Começa hoje (16) o “Movi-
-Mente”, programa desenvol-
vido pela Secretaria de De-

senvolvimento e Assistência Social 
de Pederneiras. As atividades acon-
tecem no Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) do bairro 
Cidade Nova. O projeto acontece 
todas as segundas e quartas-feiras, 
com práticas desportivas e ativida-
des recreativas, além de passeios e 
eventos ao ar livre.

Para participar, o interessado 
deve ter no mínimo 14 anos e 
comparecer no prédio do CRAS, 
na Rua Felisberto José Magnani, 
O-620, a partir das 8h, nos dias 

informados. As atividades são 
planejadas e acompanhadas pela 
equipe do CRAS, responsável pe-
las atividades.

O Programa “Movi-Mente” foi 
iniciado em setembro de 2018 e, em 
três meses de execução, contou com 
a presença de dezenas de partici-
pantes. Já foram desenvolvidas ati-
vidades como jogos, brincadeiras, 
recreação, danças e coral de voz, 
que resultaram na apresentação de 
uma coreografia e uma música nata-
lina na festa de confraternização do 
CRAS em dezembro de 2018, além 
da criação de novas amizades entre 
os membros, melhoria na disposi-
ção física, diminuição do sentimen-
to de depressão, entre outros.

Da Redação

A Paróquia São Paulo Após-
tolo de Agudos realiza a 
partir desta sexta-feira (18) 

a Semana Jovem, evento gratuito 
destinado aos jovens de todas as 
comunidades agudenses. O tema 
central desta edição, que seque 
até o dia 25, é “Combati o bom 
combate”. Durante a semana se-
rão realizadas palestras, tríduo re-
ligioso, música, provas e desafios. 

A noite de abertura do even-
to, na sexta-feira (18), será de 
acolhida com banda, música, 
oração e divisão de equipes. Já no 

Da Redação

O CEMP (Centro Municipal 
Profissionalizante) Pedrina 
de Toledo Cesar, em Maca-

tuba, abre nesta quarta-feira (16) as 
inscrições para os cursos profissio-
nalizantes gratuitos oferecidos pela 
Prefeitura Municipal em parceria 
com o Senai (Serviço Nacional da 
Indústria) de Lençóis Paulista. As 
inscrições vão apenas até a sexta-
-feira (18) e o preenchimento das 
vagas será feito por ordem de che-
gada. Neste ano serão disponibi-
lizadas 176 vagas em nove cursos 
gratuitos. As aulas têm início no 
dia 21 de janeiro.

Neste primeiro semestre estão 
sendo oferecidos os cursos profis-
sionalizantes de Controladores Ló-
gicos Programáveis (CLP), Excel 
Completo, Costureiro de Máquina 
Reta e Overloque, Informática Bá-
sica, Operador de Máquinas de 
Usinagem Convencional e Auxi-
liar Administrativo. 

Para se inscrever para o curso 
de Controladores Lógicos Progra-
máveis (CLP) é preciso ter 18 anos 
completos e já ter feito o curso de 
Comandos Elétricos ou ter traba-
lhado na área. São 16 vagas e carga 
horária de 60 horas. As aulas serão 
ministradas de segunda e terça-
-feira, das 19h às 22h.

O curso de Excel Completo 

CONFIRA OS CURSOS OFERECIDOS PELO
CEMP NO PRIMEIRO SEMESTRE

Curso Vagas Carga 
horária Período Idade 

mínima
Controladores Lógicos 
Programáveis 16 60h 2ª e 3ª feiras

19h às 22h
18 anos 
completos

Excel Completo (bási-
co/avançado) 16 80h 5ª feira

19h às 22h
16 anos 
completos

Costureiro de Máquina 
Reta e Overloque 16 160h De 2ª a 5ª feira

19h às 22h
16 anos 
completos

Informática Básica 16 80h 5ª feira
13h30 às 17h30

14 anos 
completos

Operador de Máquinas 
de Usinagem
Convencional

16 220h De 3ª a 5ª feira
19h às 22h

16 anos 
completos

Auxiliar Administrativo 16 160h 2ª, 4ª e 5ª feiras
19h às 22h

18 anos 
completos

sábado (19) haverá uma palestra 
abordando o tema “Eu fui feito 
para o combate”. Nos dois dias, a 
programação será das 20h às 22h.

No domingo (20) haverá de-
safios e provas que acontecem 
das 8h às 12h. Na segunda-feira 
(21) será apresentada uma nova 
palestra com o tema “O Adver-
sário e a Vitória”, das 20h às 22h.

Nos dias 22, 23 e 24 os jo-
vens participarão do Tríduo 
religioso do padroeiro São Pau-
lo Apóstolo, às 19h, na Igreja 
Matriz. O encerramento acon-
tece na tarde da sexta-feira (25), 
feriado municipal, das 13h às 
17h, com provas, desafios e pre-
miação para os participantes.

“Será uma semana que pre-
tende instigar e desafiar o jo-
vem a uma experiência com o 
próximo, com ele mesmo e com 
Deus, incentivando-o a ser um 

verdadeiro guerreiro comba-
tente no mundo atual”, explica 
André Ottaviani, um dos orga-
nizadores da Semana Jovem.

A Semana Jovem acontece 
na comunidade Nossa Senho-

ra Aparecida da Paróquia São 
Paulo Apóstolo, que fica na Rua 
Dionísio Dalbeto, 21, no Parque 
Pampulha. A participação é 
gratuita. Mais informações pelo 
telefone (14) 3262-1237.

oferece 16 vagas e tem 80 horas de 
duração. O candidato precisa ter 
16 anos completos. As aulas serão 
às quintas-feiras, das 19h às 22h.

Já o curso de Costureiro de 
Máquina Reta e Overloque ofere-
ce 16 vagas e tem duração de 160 
horas. As aulas serão de segunda 
a quinta-feira, das 19h às 22h. É 
preciso ter, no mínimo, 16 anos 
completos para se inscrever.

O curso de Informática Básica 
também tem 16 vagas e 80 horas 
de duração. A idade mínima é de 
14 anos completos. As aulas serão 
à tarde, de quinta-feira, das 13h30 
às 17h30.

Com 220 horas de duração, o 
curso de Operador de Máquinas 
de Usinagem Convencional tem 
16 vagas para candidatos com ida-
de acima de 16 anos completos. 
As aulas serão de terça a quinta-
-feira, das 19h às 22h.

O curso de Auxiliar Adminis-
trativo é oferecido através de bolsa 
de estudos pelo Senai e, além de o 
candidato precisar ter pelo menos 
18 anos completos, ele não pode 
ser bolsista do Senai e a renda per 

capita tem que ser inferior a 1,5 
salário mínimo. O curso oferece 
16 vagas e carga horária de 160h. 
As aulas serão ministradas às se-
gundas, quartas e quintas-feiras, 
das 19h às 22h.

Para realizar a inscrição é 
preciso comparecer pessoalmen-
te ao local com cópias de RG, 

CPF, comprovante de residência 
e declaração de escolaridade. Os 
menores de idade devem estar 
acompanhados dos pais ou res-
ponsáveis munidos de CPF. O 
CEMP fica na Rua Júlio Pintucci, 
172, no Centro. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo tele-
fone (14) 3268-1012.

OPORTUNIDADE - Ao 
todo serão oferecidas 176 

vagas em nove cursos 
profissionalizantes gratuitos
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VALORES E PERCENTUAL DE REAJUSTE DOS CONVÊNIOS 
FIRMADOS COM AS ENTIDADES PARA 2019

Hospital Nossa Senhora da Piedade
• Serviços hospitalares / Saúde - R$ 2,79 milhões (+ 5,03%)
• Centro de Quimioterapia / Saúde - R$ 106 mil (+ 5,16%)

Apae (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais)
• Atendimento aos excepcionais / Assistência Social - R$ 121,5 mil (+ 
7,52%)
• Contratação de professores / Educação - R$ 380 mil (+ 5,55%)
• Auxílio-transporte / Educação - R$ 420 mil (+ 5,00%)

Associação Amorada
• Casa Abrigo Amorada / Assistência Social - R$ 546 mil (+ 36,5%)

Lar Nossa Senhora dos Desamparados (Asilo)
• Atendimento / Assistência Social - R$ 295 mil (+ 5,55%)

Legião Feminina
• Área Azul / Assistência Social - RS 84,5 mil (+ 5,10%)
• Serviços assistenciais / Assistência Social - R$ 86 mil (+ 5,01%)

Legião Mirim
• Área Azul / Assistência Social - R$ 84,5 mil (+ 5,10%)
• Serviços assistenciais / Assistência Social - R$ 86 mil (+ 5,01%)

Adefi lp (Associação dos Defi cientes 
Físicos de Lençóis Paulista)
• Atendimento aos defi cientes físicos / Assistência Social - R$ 158 
mil (+ 5,33%)

Lar da Criança Dona Angelina Zillo
• Atendimento às crianças / Educação - R$ 122 mil (+ 17,87%)

Rede de Combate ao Câncer
• Atendimento aos pacientes de câncer / Assistência Social - R$ 90 
mil (+ 5,88%)

Cape (Casa de Apoio Projeto Esperança)
• Assistência a dependentes químicos / Assistência Social - R$ 62 
mil (+ 5,44%)

Cidade
TAPA-BURACOS
Vários bairros de Lençóis Paulista receberam uma operação tapa-
buracos na semana passada. Na sexta-feira (11) o trabalho foi feito na 
Rua Paulo Ronai e na Avenida Carlos Drummond de Andrade, na Cecap; 
na Avenida Padre Salústio e Avenida dos Estudantes, Rua Cândido 
Alvim de Paula e Avenida Ubirama, no Centro; e Rua José Carrilho Ruiz, 
no Jardim Itamaraty, esta solicitada através do aplicativo Cidade 10.

ADIANTADO

Instituto de Hemodiálise deve 
fi car pronto até o mês de abril

Saúde inicia atendimento de 
nefrologia em Lençóis Paulista

NOVO MÉDICO - Nefrologista que vai atuar em Lençóis Paulista 
foi apresentado na segunda-feira (14); na foto, o secretário Ricardo 
Conti, Dr. Guilherme e Dr. João Dutra

RETA FINAL - Local que vai 
abrigar Instituto de Hemodiálise 
de Lençóis Paulista deve ficar 
pronto até o mês de abril

O secretário de Saúde 
de Lençóis Paulista, Ricardo 
Conti Barbeiro, anunciou na 
segunda-feira (14) o início dos 
atendimentos de nefrologia na 
cidade. O médico responsável 
pelo setor será o Dr. Guilher-
me Palhares Aversa Santos, de 
Botucatu. O profissional foi 
contratado tanto para atender 
pacientes da rede com doenças 
relacionadas aos rins, que an-
tes precisavam buscar atendi-
mento em Bauru ou Botucatu, 
como também para atuar nas 
futuras instalações do Instituto 
de Hemodiálise.

“Nós vamos inicialmente 
fazer uma triagem na rede públi-
ca de saúde de Lençóis Paulista 
para verificar a demanda de pa-
cientes diabéticos, hipertensos, 
hepáticos para iniciar os atendi-
mentos ambulatoriais e, se neces-
sário, fazer o encaminhamento 
para o Centro de Hemodiálise. O 
objetivo é sempre a prevenção”, 
declarou Dr. Guilherme.

A apresentação do médico 
aconteceu no Hospital Nossa 
Senhora da Piedade e contou 
com a presença do provedor 

João José Dutra. Segundo o 
secretário de Saúde, o objetivo 
de iniciar os atendimentos em 
nefrologia é tirar da fila os pa-
cientes que esperam por atendi-
mento nos hospitais da região.

“O objetivo de ter um 
serviço de nefrologia na nossa 
rede é trabalhar a prevenção. 
Ou seja, atender os pacientes 
que hoje aguardam na fila evi-
tando assim o agravamento de 
uma doença. Nossa intenção é 
evitar ao máximo que o pacien-
te precise do serviço de hemo-
diálise”, declarou Barbeiro.

Assim como as demais es-
pecialidades, os atendimentos 
da área de nefrologia vão acon-
tecer por encaminhamento. 
Os pacientes devem procurar 
as unidades de saúde para o 
atendimento inicial e, caso 
exista a necessidade, será feito 
o encaminhamento para o Dr. 
Guilherme. Sobre o Centro de 
Nefrologia, o provedor do hos-
pital informou que as obras es-
tão em andamento e que todos 
estão trabalhando para o início 
mais breve possível do serviço 
(com assessoria de imprensa).

Principal obstáculo para o início do funcionamento é o credenciamento da unidade junto ao SUS

Elton Laud

O aguardado Instituto de 
Hemodiálise de Lençóis 
Paulista (IHLP) deve fi-

car pronto até o mês de abril. 
O local, que vai funcionar em 
espaço anexo ao Hospital Nos-
sa Senhora da Piedade (HNSP), 
está com as obras em estágio 
avançado e, nos próximos 45 
dias, deve começar a receber os 
mobiliários e equipamentos ne-
cessários para a realização dos 
procedimentos. Com a implan-
tação da unidade entrando na 
reta final, o principal obstáculo 
para o início do funcionamen-
to é o credenciamento junto ao 
SUS (Sistema Único de Saúde).

Com estimativa de inves-
timento total de cerca de R$ 
1,5 milhão, provenientes de re-
cursos do município, emendas 
parlamentares e doações feitas 
por empresários locais, o IHLP 
contará com 20 aparelhos de 
hemodiálise com capacidade 
para atender 80 pacientes por-
tadores de insuficiência renal 
em dois turnos, com a possibili-
dade de ampliação para até 120 
pacientes, se houver demanda, 
com o aumento de um turno.

A viabilização do projeto foi 
possível por meio de uma par-
ceria entre o Hospital Piedade, 
que está fazendo a adequação 
do espaço, e um grupo de mé-
dicos liderados pelo Dr. João 

Carlos Hueb, que custeará toda 
a parte de equipamentos do 
Instituto. Responsável pela des-
tinação de parte dos recursos 
utilizados na obra, a Prefeitura 
Municipal também contribuirá 
com a designação de um nefro-
logista para atuar na unidade 
(veja ao lado).

Idealizador do projeto, Dr. 
João Carlos Hueb o IHLP des-
taca que o IHLP é uma grande 
conquista não apenas para Len-
çóis Paulista, que atualmente 
possui pouco mais de 40 pacien-
tes com insuficiência renal que 
necessitam do tratamento, mas 
para todas as cidades da região, 
que também serão beneficiadas, 

como Agudos, Areiópolis, Bo-
rebi, Macatuba, e até mesmo 
Bauru, que tem sofrido para 
conseguir atender à demanda.

“Hoje, os pacientes preci-
sam se deslocar até 200 quilô-
metros - para Bauru, Botucatu, 
Jaú e Promissão - para o trata-
mento, que é feito três vezes por 
semana. É algo muito sofrido e 
cansativo para todos. Fico feliz 
por estarmos perto de resolver 
este problema, mas ainda de-
pendemos do credenciamento 
junto ao SUS”, comenta o médi-
co, que relata que apenas com 
recursos do Governo Federal 
- liberados apenas para centros 
credenciados - será possível 

SUBSÍDIOS

Prefeitura Municipal assina repasse 
de R$ 5,5 milhões às entidades locais
Assinatura dos 
convênios foi feita 
na manhã dessa 
terça-feira (15) 

CONVÊNIOS - Hospital Nossa Senhora da Piedade vai receber R$ 2,5 milhões da prefeitura em 2017

Elton Laud

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista formali-
zou na manhã de ontem 

(15) os convênios celebrados 
com entidades locais para este 
ano. Os projetos encaminhados 
ao Legislativo e aprovados na 
última sessão ordinária de 2018, 
no dia 17 de dezembro, contem-
plam a transferência de R$ 5,53 
milhões a 12 entidades. O valor 
representa reajuste de 4,90% 
nos subsídios, que totalizaram 
R$ 5,29 milhões em 2017.

A assinatura dos documen-
tos que oficializam as parcerias 
e autorizam o Poder Público a 
subsidiar as atividades de utili-
dade pública desenvolvidas pe-
las entidades foi feita na Sala de 
Sessões Mário Trecenti, na Câ-
mara Municipal. Além do pre-
feito Anderson Prado de Lima 
(PSB), do presidente do Legisla-
tivo, vereador Nardeli da Silva 
(MDB), o evento contou com a 
presença de representantes das 
12 entidades.

A exemplo dos outros anos, 
o Hospital Nossa Senhora da 
Piedade (HNSP) foi o maior be-
neficiado, com repasse total de 
R$ 2,9 milhões, sendo a maior 
parte, R$ 2,79 milhões, para o 
custeio dos serviços hospita-
lares prestados à população; o 
restante, R$ 106 mil, é destinado 
às despesas referentes aos pro-
cedimentos realizados no Cen-
tro de Quimioterapia. Ambos os 
recursos integram o orçamento 
da Secretaria de Saúde.

O segundo maior repasse 
será da Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais), 
que vai receber R$ 921,5 mil. 
Do total, R$ 121,5 mil são pro-
venientes da Secretaria de As-
sistência Social, para custeio do 

atendimento aos excepcionais. O 
restante, R$ 380 mil para a con-
tratação de professores especiali-
zados em educação especial e R$ 
420 mil para auxílio-transporte 
dos alunos, integra o orçamento 
da Secretaria de Educação.

A maioria dos convênios 
teve reajuste médio de 5% em 
relação a 2018 (confira a lista 
completa ao lado). A grande 
exceção foi o subsídio conce-
dido à Casa Abrigo Amorada, 
que aumentou em 36,5%. A 
entidade, que acolhe crianças 
em situação de vulnerabilidade 
social, afastadas do convívio 
familiar por determinação ju-
dicial (muitas vezes, por conta 
de violência doméstica e abuso 
sexual), enfrenta dificuldades 

desde que perdeu um auxílio 
que recebia de uma empresa 
local. A medida visa contribuir 
para a manutenção do serviço.

Outra alteração em relação 
ao ano passado foi o cancela-
mento de dois convênios, um 
com a Associação Protetora 
Amigos dos Animais, cujas 
atividades foram incorporadas 
pela Coordenadoria de Prote-
ção Animal da Secretaria de 
Saúde; e outro com a Associa-
ção Rural de Lençóis Paulista 
(ARLP), que mantinha o Centro 
de Equoterapia Equus Vita, que 
deve passar a receber os recur-
sos diretamente para a manu-
tenção das atividades, assim 
que forem cumpridos os trâmi-
tes burocráticos.
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manter o serviço.
No ano passado, após in-

tervenção do vereador Manoel 
dos Santos Silva, o Manezinho 
(PSDB), junto ao deputado fe-
deral Ricardo Izar (PP), uma 
comitiva local esteve em Brasí-
lia para uma reunião com o en-
tão ministro da Saúde, Gilberto 
Occhi, que sinalizou positiva-
mente para o credenciamento. 
Com a mudança no Governo 
- e no Ministério - será preciso 
conseguir uma nova audiência 
para tratar do assunto, dessa 
vez com o atual titular da pasta, 
Luiz Henrique Mandetta.

“A ideia é deixar o local 
em condições de funcionamen-
to e pedir a vistoria pela DRS 
(Diretoria Regional de Saúde) 
de Bauru. Com esse laudo em 
mãos, vamos fazer o encami-
nhamento da documentação 
para depois tentar um encontro 
com o novo ministro. Espera-
mos que o Ministério da Saúde 
entenda a necessidade desse 
credenciamento e se sensibili-
ze para agilizar essa demanda. 
Isso é fundamental para o fun-
cionamento”, destaca Dr. João 
José Dutra, provedor do Hospi-
tal Piedade.

Associação da Mulher Unimed
• Projeto Vida Iluminada / Educação - R$ 27 mil (+ 5,47%)

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUARTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2019 •A6

Esporte

MACATUBA

SERÁ?
Pelé e Kylian Mbappé estampam a capa da “France Football” nesta semana. 
A revista publica uma entrevista com o Rei do Futebol e não deixa de lado as 
comparações com o jovem francês, que foi campeão mundial em 2018 com apenas 
19 anos e igualou algumas marcas do brasileiro em Copas. Em um trecho do material 
publicado na segunda-feira (14), Pelé disse que Mbappé poderá igualá-lo na carreira.
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Equipes lençoenses estreiam com vitória no Regional
Em um dos jogos da rodada, Santa Luzia derrotou o CSK por 3 a 2

BOREBI CANCELADO

FUTSAL

Time da casa goleia o 
Expressinho na estreia 

Tempo chuvoso adia 
campeonato regional de skate

Renegados supera 
Esporte Clube 
Trem no CART

Confronto disputado no último domingo (13) 
terminou com o placar de 4 a 1

Competição que seria realizada no domingo (13) terá nova data

União Ponte Alta 
e Sem Surpresas 
fi cam no empate

Elton Laud

O Ginásio do CART (Cen-
tro de Apoio e Recre-
ação do Trabalhador) 

João Carlos Hueb, em Macatu-
ba, recebeu na noite da última 
sexta-feira (11) dois confrontos 
da terceira rodada do Cam-
peonato Regional de Futsal 
do município, que reúne 10 
equipes de sete cidades da re-
gião (Areiópolis, Barra Bonita, 
Borebi, Jaú, Lençóis Paulista, 
Macatuba e Pederneiras).

Ambas as partidas fo-
ram válidas pelo Grupo B. 
No primeiro jogo da noite, o 
Renegados (Macatuba) der-
rotou o Esporte Clube Trem 
(Macatuba) por 6 a 5. No 

sável pelo projeto Skate em Ação, 
uma nova data será agendada para 
a realização da competição na pista 
da praça Maria Batista dos Santos, na 
Cecap. O campeonato será disputado 
em três diferentes categorias: Mirim 
(quatro a 13 anos), Iniciante (acima 
de 14 anos) e Amador (livre). Os atle-
tas serão julgados por uma banca de 
juízes convidados.

Os interessados em participar 
podem se inscrever na hora do even-
to, na data a ser definida. O valor das 
inscrições é R$ 10 para a categoria 
Mirim e R$ 15 para as categorias Ini-
ciante e Amador. Os três primeiros 
colocados de cada bateria recebem 
troféus, medalhas e brindes dos pa-
trocinadores. Outras informações po-
dem ser obtidas através dos telefones 
(14) 9 9883-0826 e (14) 9 9682-7814.

Elton Laud

Três confrontos disputados 
no último domingo (13) 
movimentaram a segunda 

rodada do 3ª Campeonato Re-
gional de Futebol Amador de 
Borebi, competição promovida 
pela Associação de Árbitros de 
São Manuel e Região (AASMR) 
com apoio da Liga Lençoense 
de Futebol Amador (LLFA) e da 
Prefeitura Municipal da cidade 
vizinha. Os jogos foram realiza-
dos no Estádio Municipal Anto-
nio Carlos Vaca.

O destaque da rodada foi 
a partida entre os estreantes 

Borebi e Expressinho (Lençóis 
Paulista), válida pelo Grupo B, 
na qual o time local fez valer 
o fator casa e se impôs sobre 
os lençoenses, vencendo com 
uma goleada de 4 a 1. Os gols 
de Borebi foram marcados por 
Elton Luiz Bueno (2), Gustavo 
Bezerra e Renildo dos Santos. 
Dirceu Neto descontou para 
os lençoenses.

A rodada também foi mar-
cada por vitórias de XX de 
Janeiro (Macatuba) e Borebi 
Sub-20, que levaram a melhor 
sobre Santa Cruz (Areiópolis) e 
SEME (Avaré). O time macatu-
bense, que integra o Grupo A, 

CONFRONTO - Em jogo válido pelo Grupo C, CSK foi derrotado por 3 a 2 pelo Santa Luzia

Elton Laud

A vizinha cidade de Maca-
tuba recebeu no último 
domingo (13) os jogos da 

segunda rodada do Campeonato 
Regional de Futebol Amador, 
que colocaram em campo as 
equipes dos grupos A, B e C. 
Ao todo foram disputadas quatro 
partidas, todas no Estádio Mu-
nicipal Amadeu Artioli, palco 
oficial da competição promovi-
da pela Prefeitura Municipal de 
Macatuba através da Secretaria 
de Esporte, Turismo e Lazer.

De manhã, pelo Grupo C, o 
Grêmio Cecap (Lençóis Paulista) 
venceu o Renegados (Macatuba) 
por 3 a 2. No outro confronto, 
também pela mesma chave, o 
Santa Luzia (Lençóis Paulista) 
derrotou o CSK também por 3 
a 2. No período da tarde, pelo 
Grupo A, o União Ponte Alta 
(Barra Bonita) levou a melhor 
sobre o União Macatuba, ven-
cendo pelo placar de 3 a 1. Na 
outra partida, pelo Grupo B, o 
São Cristovão (Lençóis Paulista) 
goleou o Esperantina (Lençóis 
Paulista) por 5 a 2.

De acordo com a programa-
ção divulgada pela organização, 
no próximo domingo (20) serão 
disputados apenas dois jogos, 
ambos válidos pelo Grupo A. 
Abrindo a rodada, às 8h, jogam 
XX de Janeiro (Macatuba) e 
União Macatuba. Em seguida, 
às 10h, entram em campo União 
Ponte Alta e Lençóis Paulista 
Sub-20. Vale lembrar que na 
primeira fase todos se enfrentam 
entre si dentro de seus respec-
tivos grupos. Os dois melhores 
de cada uma das quatro chaves 
avançam às quartas de final.

ADIADO - Nova data será 
agendada para a realização do 
Campeonato Regional de Skate

Elton Laud

O mau tempo do último final de 
semana resultou no cancela-
mento da 9ª edição do Cam-

peonato Regional de Skate, que seria 
realizada no último domingo (13), 
em Lençóis Paulista. Por conta do 
grande volume de chuva registrado 
no sábado (12) e da previsão de insta-
bilidade para o dia da competição, a 
organização optou pelo cancelamen-
to do campeonato, que reuniria de-
zenas de atletas de diversas cidades 
da região.

Segundo Rangel Norato, respon-

venceu os areiopolitanos por 
2 a 0, com gols de Vinicius 
Ferreira (2). Já o sub-20 de 
Borebi, que está no Grupo C, 
venceu a equipe avareense por 
3 a 1, com gols de Leonardo 
Dalaqua, Lucas Mantoan e 
Anderson Oliveira - Leonardo 
da Silva descontou.

A competição segue com 
mais três jogos no próximo do-
mingo (20). Abrindo a rodada, 
às 8h, pelo Grupo B, o Expres-
sinho busca a recuperação 
contra o CSK (Macatuba). Na 
sequência, à 10h, pelo Grupo 
C, o Caiuby (Boa Esperança do 
Sul) encara o Grêmio Cecap 
(Lençóis Paulista). Fechando a 
rodada, às 15h, pelo Grupo A, 
jogam Red Bull (Bauru) e Açaí 
(Lençóis Paulista).

outro duelo da chave, União 
Ponte Alta Barra (Barra Bo-
nita) e Sem Surpresa (Peder-
neiras) empataram em 3 a 3.

Para a noite de ontem (15) 
estavam previstos mais três 
jogos. Às 19h, pelo Grupo A, 
jogariam Danados (Macatu-
ba) e Real City (Jaú). Às 20h, 
pelo Grupo B, entrariam em 
quadra União Ponte Alta e 
Esporte Clube Trem. Fechan-
do a rodada, às 21h, também 
pelo Grupo A, se enfrenta-
riam Atlética Futsal (Maca-
tuba) e Valência (Areiópolis).

A competição, que é 
promovida pela Secretaria 
de Esporte, Turismo e Lazer 
da Prefeitura Municipal de 
Macatuba, segue com duas 
partidas na sexta-feira (18). 
Às 19h, pelo Grupo B, o Re-
negados encara o União Pon-
te Alta; em seguida, às 20h, 
Borebi mede forças com o 
Esporte Clube Trem.

SKATE
A brasileira Leticia Bufoni tornou-se vice-campeã mundial de skate. 

Na final do Circuito Mundial de Skate Street feminino, disputada 
no último domingo (13), no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no 

Rio de Janeiro, a atleta empolgou a torcida, fez boas manobras, 
mas não conseguiu superar a japonesa Aori Nishimura, que 

garantiu o título por um décimo de vantagem (32,6 a 32,5 pontos). 
Na última de suas cinco manobras, Leticia conseguiu uma nota 9,0 

dos jurados, o que a deixou muito perto do título; porém, acabou 
ultrapassada pela adversária, que obteve uma nota 8,5, exatamente 

o que precisava para assumir a ponta.

VOLEIBOL
Apesar do tempo chuvoso do último domingo (13), o dia foi de muito voleibol no Parque do Povo, em Lençóis Paulista, que recebeu o 1º Torneio de 
Vôlei de Praia Misto. A competição, organizada pelo Conselho Jovem das Igrejas Evangélicas do município, reuniu dezenas de atletas amadores. 
O torneio, que contou com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, e da Associação Amigos do Voleibol de 
Lençóis Paulista (AAVLP), foi disputado em sistema mata-mata, com equipes de até seis atletas, com, no mínimo uma mulher inscrita. Ao final, as 
melhores equipes receberam troféus e medalhas.
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Saúde

BLEFARITE

DOENÇA INCAPACITANTE

SARAMPO
O Ministério da Saúde atualizou na semana passada as informações sobre a situação 
do sarampo no país. Desde o início de 2018, até o dia 8 de janeiro deste ano, foram 
confi rmados 10.274 casos no Brasil. Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo: 
no Amazonas com 9.778 casos confi rmados e, em Roraima, com 355 casos. Três estados 
apresentaram óbitos pela doença: quatro em Roraima, seis no Amazonas e dois no Pará.

Infl amação crônica nas 
pálpebras piora no verão

Enxaqueca atinge 30 milhões de brasileiros

Doença atinge entre 9% e 21% da 
população e é mais prevalente em 
pessoas acima dos 50 anos

Especialista explica como identifi car e prevenir a doença que está na 
lista das principais causas de afastamento do trabalho 

MUITA DOR - Principal diferença entre a dor de cabeça e a enxaqueca 
está na duração dos sintomas

Da Redação 

Dados da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), reve-
lam que a enxaqueca é a dé-

cima doença mais incapacitante 
do mundo, atingindo 15% da po-
pulação. No Brasil são aproxima-
damente 30 milhões de pessoas 
que sofrem da doença, segundo o 
Ministério da Saúde.

Não faltam motivos que po-
dem desencadear o problema: 
estresse, obesidade, sono inade-
quado, jejum, alguns alimentos, 
cheiros fortes, tempo seco, entre 
outros. A enxaqueca ainda é mais 
comum entre as mulheres, pois 
além de fatores ambientais e emo-
cionais, existem os fatores hormo-
nais. “Isso ocorre principalmente 
pelas alterações hormonais que as 
mulheres estão sujeitas durante o 
ciclo menstrual”, ressalta o Dr. 
André Mansano, especialista no 
combate a dor. 

Quem sofre de enxaqueca 
sabe que a dor é muito forte. E 
essa dor pode durar até 72 horas, 
sendo que nem sempre os remé-
dios ajudam a controlar os sinto-
mas. Segundo o médico, a enxa-

Da Redação

Você já ouviu falar de blefa-
rite? O nome, pouco conhe-
cido da maioria das pesso-

as, vem do grego ‘blepharon’, 
que significa pálpebra. Segundo 
a Dra. Tatiana Nahas, oftalmo-
logista, especialista em cirurgia 
de pálpebras e Chefe do Serviço 
de Plástica Ocular da Santa Casa 
de São Paulo, a blefarite é uma 
inflamação crônica que afeta as 
margens das pálpebras.

“Não tem cura, mas pode 
ser tratada e controlada. Os 
principais sintomas são inchaço, 
coceira e acúmulo de secreção, 
que acaba grudando as pálpe-
bras inferiores nas superiores. A 
blefarite costuma se agravar nos 
dias mais quentes, pois o calor 
aumenta a produção de substân-
cias oleosas pelas glândulas se-
báceas””, explica Dra. Tatiana, 
que relata que a doença atinge 
entre 9% e 21% da população 
e é mais prevalente em pessoas 
acima dos 50 anos.

A blefarite é causada por 
uma inflamação crônica que 
altera a secreção das glândulas 
de Meibômio. Essas glândulas 
produzem uma espécie de subs-
tância gordurosa, que ajuda na 
lubrificação dos olhos. A altera-
ção na produção e na secreção 
desta substância lipídica leva 
aos sintomas da doença

“Os mais comuns são ede-
ma palpebral, coceira, verme-
lhidão, ardência e sensibilidade 
à luz. Com o tempo, o paciente 
pode perder os cílios e desen-
volver crostas nas bordas das 
pálpebras, que dificultam o 
movimento de abrir e fechar os 
olhos”, ressalta a especialista, 
que revela que, em muitos ca-
sos, a blefarite está associada 
a outras doenças, como a der-
matite seborreica. “O calor au-
menta a produção de substân-
cias oleosas, o que pode piorar 
os quadros de blefarite associa-
dos à esta condição”, completa.

Pessoas com rosácea, aler-
gias, calázio, olho seco, cera-

SINTOMAS - Principais 
sintomas são inchaço, coceira e 
acúmulo de secreção, que acaba 
grudando as pálpebras inferiores 
nas superiores

tite, conjuntivite, entrópio e 
ectrópio têm um risco aumen-
tado de desenvolver a blefarite. 
De acordo com Dra. Tatiana, 
a principal medida para pre-
venir o agravamento dos sinto-
mas da blefarite no verão é re-
dobrar a atenção com a higiene 
das pálpebras.

“Para quem tem o diag-
nóstico da blefarite, a limpeza 
palpebral deve se tornar um 
hábito tão comum quanto esco-
var os dentes. Isso quer dizer é 
preciso limpar todos os dias e, 
em alguns casos, mais de uma 
vez por dia”, reforça a médica, 
que diz que além de intensificar 
a higiene das pálpebras, quem 
tem blefarite deve escolher pro-

VEJA COMO FAZER A 
HIGIENE DAS PÁLPEBRAS
EM TRÊS PASSOS

Aquecimento das 
pálpebras

Massagem

Limpeza das pál-
pebras e dos cílios

Como as secreções fi cam 
endurecidas, é preciso 
aquecer para desgrudar 
e não machucar a pele. O 
ideal é fazer uma com-
pressa com água morna 
e deixar de três a cinco 
minutos em cada olho.

Depois do aquecimento 
das pálpebras é preciso 
fazer uma massagem 
sútil de fora para dentro 
para eliminar a secreção 
acumulada.

O médico pode indicar um 
produto específi co para 
essa etapa, ou você pode 
usar shampoo neutro 
infantil diluído em água. 
Com a ponta dos dedos, 
limpe as pálpebras e os 
cílios. Massageie suave-
mente, com movimentos 
circulares.

tetores solares faciais ou aqueles 
específicos para a região palpe-
bral, assim como usar óculos 
de sol, bonés ou chapéus para 
proteger a área dos raios solares.

tensidade, em uma escala que vai 
de 0 a 10, onde 0 é a ausência de 
dor e 10 a maior dor que o pacien-
te possa suportar. Acima de 7 já 
é uma dor muito intensa”, revela.

 “Também podemos classifi-
car de acordo com o número de 
dias que o paciente sofre com os 
sintomas. Abaixo de 15 dias por 
mês seria uma enxaqueca episó-
dica. Acima de 15 dias por mais 
de três meses já seria uma enxa-
queca crônica. Chegando ao ab-
surdo do paciente ter enxaqueca 
todos os dias, onde se caracteriza 
como uma cefaleia crônica diá-
ria”, completa. 

Existem mais de 150 tipos 
de cefaleia, a enxaqueca é uma 
delas. Diante disso, a primeira 
atitude é buscar um diagnóstico 
correto da dor. “Com o diagnós-
tico confirmado em enxaqueca, 
o paciente deve evitar os fatores 
desencadeantes. Alimentar-se de 
três em três horas, ter qualidade 
no sono, evitar estresse e ansie-
dade, não fumar e não ingerir 
bebidas alcoólicas. Estas são ati-
tudes disciplinadoras que previ-
nem a enxaqueca”, conclui o Dr. 
André Mansano.

queca é mais comum em pessoas 
com idade entre 25 e 45 anos. As 
causas exatas são desconhecidas, 
embora se saiba que elas estão 
relacionadas com alterações do 
cérebro e possuem, até mesmo, 
influência genética. 

 “Existem fatores desenca-
deantes da enxaqueca como o 
estresse e a ansiedade. Jejum pro-
longado, falta de sono e sedenta-
rismo também podem contribuir 
para desencadear a enxaqueca. 
Assim como, a ingestão de alguns 

alimentos específicos como vinho 
e chocolate”, explica Mansano. 

A principal diferença entre a 
dor de cabeça e a enxaqueca está 
na duração dos sintomas. Mas, 
segundo o médico, existem outras 
diferenças. “Usualmente, a enxa-
queca se concentra de um lado só 
da cabeça, embora possa ocorrer 
dos dois lados. Ela está associada 
a fotofobia, o incômodo gerado 
pela luz e a fonofobia provocada 
pelo barulho. Pode-se graduar a 
enxaqueca de acordo com a in-
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Aline e Celso, na Pizzaria Pramio

Carol, Elis e Camila, na Pizzaria Pramio

Rosilda e Joni, na Pizzaria Pramio

Luan, Guilherme e Jorge, na Pizzaria 
Pramio

Dani e Welinton, na Pizzaria Pramio

Debora, Vivian e Enzo, na Pizzaria Pramio
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Gente animada e divertida curtindo a noite lençoense.
Confi ra nos cliques da Cíntia Fotografi as!
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FESTA - Pamella Santos fez aniversário na 
segunda-feira (14) e festejou ao lado dos amigos e 
da família. Saúde e paz!

FICANDO MAIS VELHO - Geovani Pini 
aniversaria amanhã (17) e recebe os parabéns dos 
familiares e amigos. Tudo de bom!

DATA ESPECIAL - Vanessa Oliveira estreou idade 
nova ontem (15) e recebeu os cumprimentos de 
toda a família. Parabéns!

APAGANDO AS 
VELINHAS - Marcel-
le Rebeca Maganha 
estreia idade nova 
nesta quinta-feira (17) 
e comemora a data ao 
lado da família e dos 
amigos, que desejam 
muitos anos de vida. 
Sucesso!

IDADE NOVA  
Michele Vicente 
Paccola aniversariou 
na segunda-feira (14) 
e recebeu o carinho 
dos amigos e fami-
liares, especialmente 
do esposo Cristiano 
e do filho Daniel, que 
desejam felicidades!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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