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TEMPO
Sol e nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde. À noite o tempo 
fi ca aberto.

QUINTA-FEIRA, 31/01
Sol e nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde. À noite o tempo 
fi ca aberto.
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Capotamento mata dois em Borebi
Acidente ocorreu na madrugada da segunda-feira (28) na Rodovia da Amizade; condutor do veículo está internado em estado grave 

O rompimento da Barragem 1 
da Mina do Feijão, operada pela 
mineradora Vale, na cidade de 
Brumadinho, em Minas Gerais, 
já resultou, até a tarde de ontem 
(29), na morte de 84 pessoas. 
O desastre, ocorrido na última 
sexta-feira (25), pode ganhar 
proporções ainda maiores, 
visto que 276 pessoas ainda 
estão desaparecidas. A cada 
dia que passa, o trabalho das 
equipes de resgate fi ca mais 
complicado e as chances de 
encontrar algum sobrevivente 
só diminuem. Ontem, cinco 
pessoas foram presas suspeitas 
de responsabilidade na tragédia. 
Dois engenheiros da empresa 
TÜV SÜD, que prestavam serviço 
para Vale, e três funcionários da 
própria mineradora.

ATÉ
Quando?

FOTO: WASHINGTON ALVES/REUTERS

Um grave acidente registrado no 
início da madrugada da última se-
gunda-feira (28), no quilômetro cinco 
da Rodovia da Amizade, em Borebi, 
resultou na morte de duas pessoas. O 
motorista do veículo segue internado 
em estado grave no Hospital de Base de 
Bauru. Outros três ocupantes tiveram 
apenas ferimentos leves. Segundo in-
formações obtidas pela reportagem do 
ECO, uma caminhonete Ford F-250, 
com placas de Borebi, seguia, por volta 
da meia noite e meia, pela rodovia no 
sentido Borebi-Agudos, quando, por 
motivos que ainda serão apurados, o 
condutor teria perdido o controle da 
direção. Após capotar, a caminhonete 
atravessou a pista contrária e só conse-
guiu parar ao atingir um matagal. A5

OPERAÇÃO

Polícia Civil apreende 
dez caça-níqueis A5

PREVENÇÃO

Saúde capacita 
agentes para 
combater a dengue

Por conta dos casos de dengue 
registrados nas cidades vizinhas, a 
Secretaria de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista au-
mentou o foco nas ações preventivas 
e vem reforçando o trabalho da equi-
pe que atua junto à população. Na 
semana passada, entre a quarta-feira 
(23) e a sexta-feira (25), foi realizada 
uma capacitação com cerca de 80 
agentes comunitários de saúde. A6

MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental 
Pública é tema
de encontro

Nos dias 23 e 24 de janeiro, no 
Teatro Municipal Renata Lycia dos 
Santos Ludovico, em Macatuba, 
aconteceu a 11ª SIPATR (Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho Rural) do CEA (Centro 
Empresarial Agrícola), da qual par-
ticiparam cerca de 200 funcionários 
das empresas Agrícola Três Lagoas, 
BPZ e Agrícola Pouso Alegre, organi-
zadoras do evento. A6

CORRIDA DE RUA

Meia Maratona 
teve dobradinha 
lençoense

No último domingo (27), mais de 
mil atletas de diversas cidades do estado 
de São Paulo se reuniram em Lençóis 
Paulista para a disputa da segunda edi-
ção da Meia Maratona Capital Nacional 
do Livro. O destaque veio da prova 
masculina de 21 quilômetros, que teve 
dobradinha lençoense, com os atletas 
Manoel Carvalho Sobrinho e Fernando 
Collino, que obtiveram primeiro e se-
gundo lugares, respectivamente. A7

CIDADANIA

Zilor divulga balanço 
de projetos sociais A4

MACATUBA

Duas goleadas
marcam rodada 
do Regional

Duas goleadas marcaram o 
último domingo (27) no Campeo-
nato Regional de Futebol Amador 
de Macatuba. Os protagonistas da 
rodada foram Real Atlético e Asa 
Branca, que dominaram Espe-
rantina e Atlético Lençóis, seus 
respectivos adversários, e não 
tiveram dificuldade para garantir 
as vitórias no Estádio Municipal 
Amadeu Artioli. A7
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Opinião
PARA PENSAR
 “A ganância insaciável é um dos 

tristes fenômenos que apressam 
a autodestruição do homem”

Textos Judaicos

FRASE
 “Quando olhamos para os moradores das comunidades que nos acolhem, reconhecemos não 

apenas força de trabalho, mas parceiros de desenvolvimento e crescimento econômico e social”
Maria Elvira Sogayar Scapol, diretora de Gestão de Pessoas e Socioempresarial da Zilor, sobre ações 

desenvolvidas na comunidade
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Bananeira não dá pera

Nem mais, nem menos, apenas iguais!

Até quando?

É muito triste admitir, mas, muito 
provavelmente, o desastre ocorri-
do na última sexta-feira (25), em 

Brumadinho, Minas Gerais, seja res-
ponsável por mais de 300 mortes. Até 
a noite de ontem (29), o rompimento 
da Barragem 1 da Mina do Feijão, da 

Vale, já havia feito 84 vítimas, entre 
funcionários da mineradora, de 
empresas terceirizadas e pessoas 
da comunidade da pequena cida-
de mineira. O que assusta mais, 
no entanto, é o número de desa-
parecidos: 276 pessoas.

Pessoas pelas quais o mun-
do inteiro tem rezado, orado e 

pedido, independentemente da 
religião. Pessoas que têm sido 
o motivo do esforço de cente-

nas de bombeiros, militares e outros 
voluntários que se mobilizam para 
minimizar os efeitos dessa tragédia. 
Pessoas que, se ainda estiverem, por 
um milagre, vivas, têm o tempo como 
inimigo, já que a cada minuto que pas-
sa as possibilidades de sucesso em um 
resgate diminuem.

O desastre de Mariana, ocorrido 
em novembro de 2015, fez 19 mortes 
e deixou um rastro de centenas de 
quilômetros de uma devastação am-
biental irreparável. O impacto no meio 
ambiente, desta vez, será menor, mas 
nada se compara à tragédia humana 
que estamos presenciando. Resultado 
da ganância e da impunidade. Quantas 
vezes mais teremos que lamentar por 
coisas assim? Até quando?

Acedriana Vicente Vogel
é diretora pedagógica
da Editora Positivo

Inúmeros são os ditos populares que 
explicam os percalços da vida, car-
regados de sabedoria, professados 

pelas pessoas que nos antecederam 
e que não perderam o valor pedagó-
gico, ao longo do tempo. Há pessoas 
que passam pela vida ‘plantando ven-
to’ e se surpreendem quando acabam 
por ‘colher tempestades’. Não é raro 
se atribuir à sorte as conquistas das 
pessoas. Que uma parte da conquista 
é graça, não há dúvidas, mas a outra 
é esforço, trabalho, dedicação e muita 
persistência diante das adversidades.

Em Santa Catarina, lugar de onde 
eu venho, ditos populares nos econo-
mizam uma série de explicações sobre 
o que acontece nos relacionamentos 
humanos, pois comunicam e ensinam, 
de forma espontânea, direta e bem-
-humorada. Capturo, com isso, por-
tanto, o valor da simplicidade em nos-
sos relacionamentos. E, mais ainda, o 
quanto é complexo ser simples.

O início de um ano é, para mim, 
como um caderno novo, que nos im-
pele a organizar e caprichar somente 
pelo fato de ser novo. Inúmeros são os 
propósitos que temos e que, de tantos, 
acabam no esquecimento. Portanto, 
faço um convite para avaliar esse ‘che-
ck list’, a fi m de encontrar um tempo 
na agenda deste ano para exercitar a 
simplicidade, tão presente na infância 
e, por vezes, esquecida na vida adulta.

Steve Jobs, fundador da Apple, dizia 
que a simplicidade era o seu mantra, 
tanto quanto o foco. “O simples pode 
ser mais difícil que o complexo: é pre-
ciso trabalhar duro para limpar seus 
pensamentos de forma a torná-los 
simples”, afi rmou certa vez. É a simpli-
cidade que emoldura a memória emo-
cional, que nos constitui como gente e, 
para reativá-la ao nível da consciência, 
é necessário nos perguntar: pelo que o 
nosso coração ‘suspira’?

Particularmente, encontro um ‘car-
diosuspiro’ no tempo em que passá-
vamos na estufa do meu avô, varando 
noites para secar o fumo, comendo 
balas de puxa-puxa feitas pela minha 
avó, que puxava o melado quente, 
de uma mão para a outra, até fi car ao 
ponto de bala. Essa convivência era re-
gada por muitas histórias sobre a vida, 
que me ajudaram a ser quem eu sou 
e despertam em mim um orgulho que 
pulsa, ou seja, ativa um suspiro que 
me enobrece ao recordar (pensamen-
to que passa pelo coração).

Curiosamente são as coisas mais 
simples e singelas que nos marcam po-
sitivamente. Não é incomum, particu-
larmente, me emocionar com o cheiro 
do fogão à lenha. Ele me remete a um 
tempo onde a vida era menos comple-
xa e mais intensa de sentido, emerge 
do exercício dessa memória que nos 
“gentifi ca”, ou melhor, que resgata os 
contornos que nos fazem mais gente, 
mais responsáveis por aquilo que nos 
tornamos, sem a falsa expectativa de 
poder colher pera de uma bananeira.

Marcos Toledo
é advogado, empresário e teólogo

Entre homens e mulheres, não há 
melhor ou pior, nem um que seja 
mais do que o outro. Eles são, 

simplesmente iguais. Essa igualmen-
te reside na vontade e nos propósitos 
de Deus, a distinção existente é ape-
nas física e não espiritual. Ambos são 
fi lhos de Deus e foram criados a sua 
imagem e semelhança. Masculinidade 
e feminilidade pertencem ao centro 
do propósito fi nal de Deus. Não são 
apenas traços físicos e biológicos que 
os defi nem, mas também e primor-
dialmente o papel a eles designados. 
Homem e mulher têm um chamado 
específi co para demonstrarem a gló-
ria de Cristo. Biblicamente, homem e 
mulher têm funções distintas na dinâ-
mica para demonstrar essa glória. Ao 
homem foi dada a responsabilidade de 
ser o cabeça, aquele que exerce auto-
ridade. Deus revelou pela forma como 
criou a mulher o propósito de que o 
homem fosse seu cabeça. Isso não tor-
na um melhor ou mais importante do 
que o outro. O grande teólogo Augus-
tus Nicodemus explica: “Assim como 
Pai e Filho, que são iguais em poder, 
honra e glória, desempenham papéis 

diferentes na economia da salvação 
(o Filho submete-se ao Pai), homem 
e mulher se complementam no exer-
cício de diferentes funções, sem que 
nisto haja qualquer desvalorização e 
inferiorização da mulher”. A missão de 
cumprir a glória de Deus é cumprida 
pela mulher por meio de seu auxílio no 
exercício de sua feminilidade (Gênesis 
2:18), traduzidos por “auxiliadora que 
lhe seja idônea”. Quando a Bíblia fala 
em auxiliadora idônea signifi ca que, 
a mulher auxilia o seu marido naquilo 
que é necessário no lar, mas que o seu 
papel deve estar revestido de idonei-
dade, que também pode ser traduzido 
em honestidade, responsabilidade, e, 
com a reciprocidade de parte do ho-
mem. Honestidade e responsabilidade 
devem ser a marca. Assim, Deus criou 
homem e mulher, porque há aspectos 
da glória de Cristo que não poderiam 
ser conhecidos e demonstrados de ne-
nhuma outra maneira senão por meio 
do dinâmico relacionamento entre fe-
minilidade e masculinidade. O homem 
sem a mulher é um ser incompleto, e 
a mulher sem o homem, também é 
um ser incompleto. Portanto, é a união 
desses seres incompletos, que aca-
bam completando entre si, e os tor-
nam iguais nas suas diferenças.
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Desde a tarde da última sexta-fei-
ra (25), quando ocorreu o rompimen-
to da barragem da Vale, na cidade de 
Brumadinho, em Minas Gerais, o as-
sunto tem repercutido bastante nos 
noticiários e nas redes sociais. Como 
de costume, lamentavelmente, nem 
a comoção envolvendo a tragédia 
humana e ambiental tem sido capaz 
de livrar a sociedade das malditas 
fake news, espalhadas indiscrimina-
damente pelos grupos de WhatsApp, 
Facebook e afi ns.

FATO
Infelizmente, o brasileiro parece 

que já se habituou a receber como 
verdade, sem a devida preocupa-
ção de averiguar a fonte, toda infor-
mação que lhe chega pela internet. 
Muitos, sequer se dão ao trabalho de 
avançar na leitura, além do título da 
‘matéria’, antes de sair compartilhan-
do e recompartilhando todo tipo de 
postagem. Estamos vivendo na era 
da desinformação, vitimizados pelos 
que disseminam mentiras de forma 
tendenciosa e pelos que produzem 
meias verdades por puro despreparo 
e falta de profi ssionalismo.

OPORTUNISMO
Sobre Brumadinho, chamou a aten-

ção não apenas os diversos registros 
de imagens e vídeos compartilhados 
sobre a tragédia, quase nenhum re-
lacionado ao ocorrido, mas também 
uma postagem que tenta transferir à 
ex-presidente Dilma Rousseff a res-
ponsabilidade da impunidade relacio-
nada a outra catástrofe semelhante: 
o rompimento da Barragem de Fun-
dão - também controlada pela Vale 
-, ocorrida no dia 5 de novembro de 
2015, no distrito de Bento Rodrigues, 
em Mariana, Minas Gerais, ocasio-
nando 19 mortes.

QUE FEIO!
Para tanto, uma postagem, com-

partilhada inclusive em grupos de 
experientes jornalistas, cita o De-
creto 8.572, de 13 de novembro de 
2015, que inclui um parágrafo ao De-
creto 5.113, de 22 de junho de 2004, 
passando, assim, a considerar como 
natural os desastres decorrentes do 
rompimento ou colapso de barragens 
que ocasionem movimento de massa, 
com danos a unidades residenciais”. A 
informação é verídica, porém, a pos-
tagem tenta induzir, de forma equivo-
cada, a outro entendimento.

DECRETO
O Decreto assinado por Dilma, não 

tem efeito algum fora do artigo 20, in-
ciso XVI, da Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, que dispõe sobre o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
O texto assinado pela então presiden-
te visava apenas permitir que as pes-
soas afetadas pela tragédia tivessem 
respaldo legal para poder sacar o sal-
do do FGTS, o que é permitido em al-
gumas situações, como, por exemplo, 
em caso de desastres naturais.

MAIS EMBAIXO
Desconsiderando o que, de fato, 

tratava o Decreto, a postagem tenta 
- e, muitas vezes, consegue - indu-
zir quem a lê a acreditar que a ex-
-presidente quis benefi ciar a Vale, 
impedindo que a mesma fosse exem-
plarmente punida pelo crime - crime 
mesmo - que cometeu contra o meio 
ambiente e a população daquela lo-
calidade. O buraco está muito mais 
embaixo dessa lama e passa pelos 
confl itos de interesse de um país ato-
lado em corrupção e pela inefi ciência 
do sistema judiciário.

INTERROGAÇÕES
Não que a atitude da ex-presiden-

te deva ser algo passível de aplausos, 
afi nal, chega a ser absurdo querer 
facilitar que alguém atingido pelo de-
sastre possa sacar seu FGTS para co-
meçar a reconstruir suas vidas. Onde 
estão as indenizações que a Vale 
deveria pagar às famílias atingidas? 
Cadê a Justiça brasileira para punir 
os responsáveis? Quantas tragédias 
como essa que estamos presencian-
do menos de três anos depois de Ma-
riana terão que acontecer para que se 
tome uma providência? Muitas per-
guntas, nenhuma resposta.

ESPERANÇA
Pelos menos, nessa terça-feira 

(29), o país acordou com a notícia 
de que cinco pessoas foram presas 
suspeitas de responsabilidade na tra-
gédia. Dois engenheiros da empresa 
TÜV SÜD, que prestavam serviço para 
Vale, e três funcionários da própria 
mineradora. Com a opinião pública 
cobrando uma atitude, talvez o Minis-
tério Público e a polícia consigam se 
aprofundar nas investigações e ofe-
reçam algo de concreto, que permita 
que os culpados sejam punidos.

TRAGÉDIA
Até a noite de ontem (29), o rom-

pimento da Barragem 1 da Mina do 
Feijão, em Brumadinho, já havia fei-
to 84 mortos, sendo que apenas 42 
haviam sido identifi cados. A tragédia 
deve ser ainda maior, já que 276 pes-
soas continuam desaparecidas e as 
chances de resgate de algum possí-
vel sobrevivente só diminuem a cada 
dia, ao passo que a difi culdade das 
equipes de resgate só aumentam por 
conta das condições da área atingida.
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Prefeitura de Borebi 
abre inscrições para 
concurso público

Projeto de castração 
permanente tem mais 
uma etapa concluída

Serão oferecidas vagas efetivas 
e temporárias em quatro cargos

Serviço é oferecido gratuitamente 
pela Prefeitura Municipal de Borebi

Da Redação

Na última sexta-feira (25), 
por meio do setor de vi-
gilância sanitária da Se-

cretaria de Saúde, a Prefeitura 
Municipal de Borebi promoveu 
mais uma etapa de seu projeto 
permanente de castração de 
cães e gatos. Segundo informa-
ções divulgadas à imprensa, na 
data dez cães foram submetidos 
ao procedimento. O objetivo é 
castrar, nesta etapa, cerca de 70 
animais, entre cães e gatos.

O projeto, que por força de 
uma lei municipal foi batizado 
como Serviço de Controle Po-
pulacional de Cães e Gatos, é 
mantido com recursos próprios 
do município, vinculados ao 
serviço de controle de zoono-
ses. Segundo a Prefeitura Muni-
cipal, a ação vem sendo execu-
tada pelos médicos veterinários 

Rafaela Xavier de Melo Zílio e 
Eduardo Belei Zílio, com o au-
xílio da estagiária Elysne Sance-
vini Buassali.

Os profissionais destaca-
ram que, apesar de a manu-
tenção de programa de cas-
tração constar de Lei Federal 
n.º 13.426/17 e, portanto, ser 
determinação a todos os mu-
nicípios, são pouquíssimos 
os que efetivamente desen-
volvem o projeto. Em Borebi, 
realizar a castração de cães e 
gatos é um projeto permanen-
te, realizado periodicamente.

Quem tiver interesse em 
castrar seu animal de estima-
ção deve procurar o setor de 
vigilância sanitária ou o Posto 
de Saúde, para manifestar a 
intenção. Possuem preferência 
na lista de interessados os cui-
dadores de animais de rua e os 
donos de cães agressivos.

Elton Laud

A Prefeitura Municipal da 
vizinha cidade de Borebi 
abriu na semana passada as 

inscrições para o preenchimento 
de vagas por meio de concurso 
público e processo seletivo. O 
objetivo é a contratação de quatro 
profissionais para cargos efetivos e 
temporários, com salários de até 
R$ 3227,87.

As vagas efetivas, que serão 
preenchidas por meio do concur-
so público, são para os cargos de 
médico (com especialização em 
ginecologia e obstetrícia), com 
carga horária de 20h e salário de 
R$ 3227,87; de enfermeiro (com 
graduação e registro na área), com 
carga horária de 40 horas e salário 
de R$ 2343,27; e de professor de 
Educação Especial (com licencia-
tura plena em Educação Especial 
ou em Pedagogia com especializa-
ção em Educação Especial), com 
carca horária de 25h e salário de 
R$ 1269,00 (R$ 12,69 hora/aula). 
A vaga temporária, que será pre-
enchida por meio do processo se-
letivo, é para o cargo de professor 

(com licenciatura plena em Peda-
gogia), com carga horária de 25 
horas e salário de R$ 1151,00 (R$ 
11,51 hora/aula).

Para todos os cargos, o obje-
tivo é o preenchimento inicial de 
uma vaga, mas o número pode 
aumentar, caso haja necessidade. 
O concurso público tem validade 
de dois anos; já o processo seletivo 
vale por um ano.

Os interessados devem se inscre-
ver até às 16h do dia 8 de fevereiro 
exclusivamente pelo site da empresa 
responsável pelo concurso: www.
suporterh.net. Para todos os cargos o 
valor da inscrição é de R$ 45. As ins-
crições só serão efetivadas median-
te o pagamento do boleto bancário 
dentro do período de vencimento.

Segundo o edital, as provas se-
rão realizadas em Borebi, em local 
e horário divulgados posterior-
mente, no dia 17 de fevereiro, do-
mingo. O edital completo com as 
descrições detalhadas dos cargos, 
atribuições e outras informações 
do concurso estão disponíveis na 
Prefeitura de Borebi e nos sites 
www.suporterh.net e www.bore-
bi.sp.gov.br.

OPORTUNIDADE - Prefeitura de Borebi vai contratar 
quatro profissionais para cargos efetivos e temporários

A3

Regional

EMPREGO

ZOONOSES

Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista

Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Cotidiano

CIDADANIA

Prefeitura Municipal de Areiópolis

Prefeitura Municipal 
de Areiópolis

Prefeitura Municipal 
de Areiópolis

Areiópolis, 24 de Janeiro de 
2.019. A Prefeitura Municipal 
de Areiópolis, inscrita no CNPJ 
sob o nº 46.634.515/0001-44, 
com sede á Rua Dr. Pereira de 
Rezende, solicita o compare-
cimento do (a) funcionário (a) 
Valdir A. Cordeiro da Silva, 
CTPS nº 78746, Série 221, para 
prestar esclarecimentos sobre 
sua ausência que ocorre desde 
07 de Novembro de 2.018. Seu 
não comparecimento caracte-
rizará abandono de emprego, 
conforme artigo 482, alínea 
“i” da CLT. Rosana de Fátima 
Góes dos Santos, Departamen-
to Pessoal.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias do Açúcar e 

da Alimentação de Macatuba

ADITAMENTO AO EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO DAS 
ELEIÇÕES DO SINDICA-
TO DOS TRABALHADO-
RES NAS INDÚSTRIAS DO 
AÇÚCAR E DA ALIMEN-
TAÇÃO DE MACATUBA
Conforme Edital de Convo-
cação de Eleições Sindicais 
publicado no Diário Ofi cial do 
Estado de São Paulo, ed. De 
13/12/2018, à pág. 18, para as 
eleições a ser realizada no dia 
07 de fevereiro de 2019, os lo-
cais e horários fi cam defi nidos 
da seguinte forma; URNA Nº 
1 – SEDE: Alameda Tiraden-
tes,01-34- Macatuba no perío-
do das 07h às 17h; URNA Nº2 
FIXA, percorrerá a empresa 
Zilor, situada na Usina São José 
s/n, no período das 07h às 17h. 
O presente aditamento será afi -
xado na sede do Sindicato e nos 
locais de votação, em forma de 
boletim. Macatuba,30 de janei-
ro de 2019- Dijair Martins Pe-
reira – Presidente do Sindicato. 

Decreto nº 926, 23 de janeiro de 2019. (Decreta Sobre Situação De Emergên-
cia A Saúde Pública De Areiópolis Para Combater A Proliferação De Escor-
piões Tityus Bahiensis (Escorpião Marrom) E Tityus Serrulatus (Escorpião 
Amarelo), Bem Como Dos Mosquitos Transmissores Do Vírus Da Dengue, 
Chikungunya, Zika E Febre Amarela). Antonio Marcos dos Santos. 

ATO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA Nº 006/2019.

Nomeia servidor André Filiol Bellin Filho para o cargo de Assessor Parlamentar. 
Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 28 de janeiro de 2019.

_______________________________________________
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Zilor divulga balanço 
de projetos sociais

Ações da empresa 
destinaram R$ 780 
mil à comunidade 
em 2018

Da Redação

Comprometida com o desen-
volvimento das comunida-
des em que está presente, 

a Zilor destinou no final de 2018 
recursos de leis federais de incen-
tivo fiscal para beneficiar as co-
munidades em que está inserida. 
Foram mais de R$ 780 mil des-
tinados para projetos sociais nas 
áreas da saúde, cultura, esporte e 
bem-estar a serem desenvolvidos 
nas cidades de Quatá, Macatuba, 
Lençóis Paulista e região.

Os recursos foram aportados 
por meio do abatimento do Impos-
to de Renda, em que o Governo 
Federal permite destinação de par-
te dos valores devidos desde que a 
empresa utilize esse montante em 
prol da população. Dentre as leis 
federais utilizadas pela Zilor estão 
a Lei Rouanet (Lei nº 8.313/91), 
o Fundo da Criança (Lei nº 
8.069/90), a Lei do Desporto (Lei 
nº 9.615/98), a Lei do Idoso (Lei 
nº 12.213/10) e Pronon - Programa 
Nacional de Apoio à Atenção On-
cológica (Lei nº 12.715/2012).

Os investimentos realizados fa-
zem parte da estratégia de empre-
sariamento social dos negócios e 
possibilitam que a empresa forta-
leça o capital social junto dos mu-
nicípios, ou seja, fortaleça e capa-
cite as comunidades, o sistema de 
participação e as relações sociais, 

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL - Projeto 

Educando para o Esporte, 
que oferece aulas de Judô, 

Kung Fu e Capoeira para 
crianças e adolescentes, é 
um dos ajudados pela Zilor

buscando em conjunto a gestão de 
projetos em prol dos territórios.

“Quando olhamos para os mo-
radores das comunidades que nos 
acolhem, reconhecemos não ape-
nas força de trabalho, mas parceiros 
de desenvolvimento e crescimento 
econômico e social. Utilizar recur-
sos próprios e incentivados para 
criar impacto social positivo na 
vida dessas pessoas é uma forma de 
investirmos no presente e no futuro 
das nossas comunidades e próxi-
mas gerações”, afirma Maria Elvira 
Sogayar Scapol, diretora de Gestão 
de Pessoas e Socioempresarial.

EMPRESARIAMENTO
SOCIAL

Buscando a sustentabilidade 
financeira e a independência das 
organizações sociais do entorno, 
a Zilor patrocina projetos, even-
tos e ações pontuais que estejam 
de acordo com os princípios do 
Empresariamento Social, ou seja, 
o compartilhamento de conheci-
mento para a geração de valor cul-
tural, esportivo e ambiental.

O papel da empresa é estimu-
lar, seja por meio do compartilha-
mento de conhecimento interno ou 
externo ou por meio de patrocínio, 
doações ou apoio financeiro, que 
as organizações sociais como um 
todo se capacitem na gestão de seus 
negócios sociais, gerando lucro e 
autossuficiência das atividades. 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Publicado no jornal O Eco, no dia 30
de janeiro de 2019. Na página A4.

Valor da publicação R$ 55,95.

Câmara Municipal 
de Lençóis Paulista

GRUPO TÉCNICO DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Pelo presente, fica notificado 
ADALBERTO JOSÉ ROSA ,CPF 
XXXXXX558-80  que na data de 
10/09/2019 foi lavrado contra si 
o Auto de Infração Sanitária Nº 
8942 “ POR FALTA DAS CON-
DIÇÕES HIGIÊNICAS EM 
IMÓVEL DE SUA RESPONSA-
BILIDADE, COM MATO ALTO 
E ENTULHO OCASIONANDO 
A PROLIFERAÇÃO DE ARTRÓ-
PODES NOCIVOS, VETORES 
E HOSPEDEIROS CAUSANDO 
RISCO OU DANO À SAÚDE 
PÚBLICA”. No imóvel cadastro nº 
6130-1 lote 03 quadra F - sito a Rua 
ISAIAS PEREIRA DOS SAN-
TOS, Infringindo os seguintes dis-
positivos legais: Art. 12 da Lei Es-
tadual 10.083/98 – Leis Municipais 
2.911/01 – 4.131/10 - Decretos Exe-
cutivos 314/14 e 133/15. O infrator 
poderá oferecer defesa ou impug-
nação do Auto de Infração no prazo 
de 10 (dez) dias, contados a partir 
da presente publicação, conforme 
Legislação Sanitária em vigor. Na 
ausência de defesa será lavrado o 
Auto de Imposição de Penalidades.

Paulo Henrique Campanholi
Encarregado da Vigilância Sanitária
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Polícia

ACIDENTE

JOGOS DE AZAR

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ASSALTO ROUBO

BOTUCATU
Foram enterrados na segunda-feira (28) os corpos dos dois jovens que morreram afogados no 
sábado (26), enquanto nadavam na cachoeira Véu de Noiva, no Rio Pardo, em Botucatu. Willian 
Santos do Amaral, de 22 anos, entrou na água e foi arrastado pela forte correnteza. Na tentativa 
de salvá-lo, Leandro Assunção da Costa, de 26 anos, também acabou se afogando. Os corpos 
foram encontrados por mergulhadores do Corpo de Bombeiros na tarde do domingo (27).

Duas pessoas morrem após Duas pessoas morrem após 
capotamento em Borebicapotamento em Borebi

Polícia Civil apreende máquinas caça-níqueis em Lençóis

Polícia Militar registra caso de 
cárcere privado em Lençóis

Homem armado rouba 
estabelecimento 
durante a madrugada

Residência é alvo de 
bandidos armados na Vila 
Maria Cristina em Lençóis

O condutor do veículo está internado 
em estado grave; outras três 
passageiras tiveram ferimentos leves

Operação também recolheu seis máquinas de cartão utilizadas para fazer apostas de jogo do bicho

Flagrante aconteceu 
no Jardim Ubirama; 
um homem foi preso Ação aconteceu 

em uma farmácia 
no Centro de 
Lençóis Paulista

Na ação foram roubados R$ 800, uma bolsa 
com documentos e um veículo Fiat/Strada

Flávia Placideli

No final da manhã dessa 
terça-feira (29), a Polícia 
Militar de Lençóis Paulista 

prendeu um homem de 37 anos 
acusado de manter sua filha em 
cárcere privado em uma residên-
cia no Jardim Ubirama. Após o 
flagrante, o homem foi encami-
nhado à Delegacia de Polícia, 
onde o delegado ratificou sua pri-
são, mantendo-o preso, à disposi-
ção da Justiça.

Segundo informações contidas 
no Boletim de Ocorrência registra-
do na 5ª Cia da Polícia Militar, 
após ser solicitada via Centro de 
Operações (COPOM), por conta 

Flávia Placideli

Na madrugada dessa 
terça-feira (29), um 
estabelecimento co-

mercial localizado no Centro 
de Lençóis Paulista foi alvo 
da ação de um bandido. Se-
gundo testemunhas, um indi-
víduo armado (a arma não foi 
especificada) teria rendido os 
funcionários e deixado o local 
após subtrair uma quantia 
em dinheiro dos caixas. Até 
o fechamento desta matéria, 
ninguém havia sido preso.

De acordo com infor-
mações contidas no Boletim 
de Ocorrência registrado na 
5ª Cia de Polícia Militar, o 
crime ocorreu por volta das 

Flávia Placideli

Na manhã de ontem (29), ou-
tro roubo foi registrado em 
Lençóis Paulista. Desta vez, 

o alvo de três bandidos foi uma 
residência localizada na Vila Maria 
Cristina. Os indivíduos entraram no 
local, fizeram dois moradores reféns 
e roubaram R$ 800 em espécie, uma 
bolsa com documentos e um veículo 
que estava estacionado na garagem.

Segundo informações do Bole-
tim de Ocorrência, após solicitação 
via Centro de Operações (CO-
POM), a equipe se deslocou até o 
local dos fatos. As vítimas relataram 
que ficaram sob ameaça de três 
indivíduos armados, que fugiram 
levando R$ 800 em espécie, uma 
bolsa com documentos de uma das 
vítimas e um veículo Fiat/Strada 
Fire, estacionado na garagem.

As vítimas também informa-

ram que um dos indivíduos estava 
com capacete e óculos escuros, ves-
tindo jaqueta preta e calça azul, um 
segundo bandido estava com o ros-
to coberto com uma camiseta azul e 
que o terceiro indivíduo estava nos 
fundos da casa e não foi visto pelas 
vítimas. Segundo os depoimentos, 
os armamentos utilizados durante o 
assalto eram um revólver calibre 32 
e uma espingarda de caça.

Diante das informações, via-
turas da Polícia Militar iniciaram 
um patrulhamento intensivo pelas 
ruas do município. Por volta das 
13h, pela Rua Antonio Brandi, na 
Vila Paccola, os policiais tiveram 
êxito em localizar o veículo de 
uma das vítimas, que estava esta-
cionado com a chave no contato e 
sem apresentar nenhum dano. O 
veículo foi conduzido até a Dele-
gacia de Polícia pela equipe, e de-
volvido à vítima.

Flávia Placideli

A Polícia Civil de Lençóis 
Paulista realizou na se-
gunda-feira (28) mais uma 

operação para o cumprimento 
de diversos mandados de busca 
e apreensão. 12 estabelecimentos 
comerciais do município foram 

alvo da ação com o objetivo de 
combater a exploração de jogos de 
azar. Ao todo foram apreendidas 
10 máquinas caça-níqueis e seis 
máquinas utilizadas para apostas 
de jogo do bicho.

Segundo informações obti-
das pela reportagem, a ação da 
Polícia Civil é uma continuidade 

da operação contra o tráfico de 
drogas, realizada na última sexta-
-feira (25). Conforme noticiou o 
Jornal O ECO na edição impressa 
do último sábado (26), a operação 
resultou na prisão de três pessoas.

Durante a fiscalização nos esta-
belecimentos, os policiais civis apre-
enderam 10 máquinas caça-níqueis 

utilizadas para a prática de jogos de 
azar e seis máquinas de cartão que 
serviam para fazer apostas de jogo 
do bicho. Todos os responsáveis pe-
los equipamentos, que não tiveram 
a identidade divulgadas, foram en-
caminhados à Delegacia de Polícia 
e responderão com base na Lei das 
Contravenções Penais.

FATAL - Caminhonete capotou entre Borebi e Agudos deixando duas vítimas fatais

Flávia Placideli

Um grave acidente registra-
do no início da madrugada 
de segunda-feira (28), no 

quilômetro cinco da Rodovia da 
Amizade, em Borebi, próximo ao 
limite de município com Agudos, 
resultou na morte de duas pesso-
as. O motorista do veículo segue 
internado em estado grave no Hos-
pital de Base de Bauru. Outros três 
ocupantes do veículo tiveram ape-
nas ferimentos leves.

Segundo informações obtidas 
pela reportagem do Jornal O ECO 
junto ao plantão da base da Polícia 
Militar de Borebi, uma caminhonete 
Ford F-250, com placas de Borebi, 
seguia, por volta da meia noite e 

meia, pela rodovia no sentido Bore-
bi-Agudos, quando, por motivos que 
ainda serão apurados, o condutor 
teria perdido o controle da direção. 
Após capotar, a caminhonete atra-
vessou a pista contrária e só conse-
guiu parar ao atingir um matagal.

O veículo era ocupado por cin-
co passageiros mais o motorista, que 
seguiam para Agudos. Com o capo-
tamento, Ezequiel Mariano, de 27 
anos, foi arremessado para fora do 
veículo e morreu no local. A segun-
da vítima, Lidiane Barbosa Vicente, 
de 36 anos, chegou a ser socorrida 
pela equipe de resgate do Corpo de 
Bombeiros de Agudos, mas, devido 
à gravidade dos ferimentos, também 
veio a falecer depois de ter dado 
entrada à UPA (Unidade de Pronto 

Atendimento) do município.
Os outros quatro passageiros 

do veículo, entre eles o motorista 
L.V.B., de 39 anos, morador de 
Borebi, foram socorridos pelas 
equipes de resgate do Corpo de 
Bombeiros e Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência) 
e conduzidos à UPA de Agudos. 
Com ferimentos graves, L.V.B. 
precisou ser transferido para o 

Hospital de Base, em Bauru, onde, 
até o fechamento desta matéria, 
seguia, internado na UTI (Unida-
de de Terapia Intensiva).

A reportagem do Jornal O 
ECO entrou em contato com a As-
sessoria de Imprensa da Fundação 
para o Desenvolvimento Médico 
Hospitalar (Famesp) que adminis-
tra o Hospital de Base, porém, foi 
informada pelos responsáveis que 

a família da vítima não autorizou 
a divulgação do boletim médico 
sobre seu estado de saúde.

As outras três passageiras da 
caminhonete Ford F-250, de 20, 
39 e 49 anos de idade - as iniciais 
não foram divulgadas -, sofreram 
ferimentos leves e foram medi-
cadas na UPA, onde ficaram sob 
observação antes de serem libera-
das. A Polícia Científica realizou 

perícia no local do acidente e as 
causas do capotamento estão sen-
do investigadas pela Polícia Civil.

O corpo de Ezequiel Mariano 
foi velado e sepultado na tarde da 
última segunda-feira (28), no Ce-
mitério Municipal de Borebi. Já o 
corpo de Lidiane Barbosa Vicente 
foi velado e sepultado no mesmo 
dia no Cemitério Municipal de 
Agudos, cidade em que residia.

OPERAÇÃO - Polícia Civil apreendeu 10 máquinas caça-níqueis e 
seis máquinas de cartão utilizadas para apostas de jogo do bicho

de uma denúncia sobre um possí-
vel cárcere privado, a equipe com-
posta pelos cabos Vitorio e Morei-
ra se deslocou até uma residência 
localizada na Rua Borba Gato, no 
Jardim Ubirama.

No local, A.E.J., de 37 anos, 
morador da residência, foi abor-
dado pelos policiais e acabou con-
fessando que estaria mantendo sua 
filha, que não teve a idade divulga-
da, em cárcere privado. A equipe 
então, entrou na residência e em 
vistoria pelo local, localizou a víti-
ma confinada dentro de um quarto, 
tendo que ser retirada pela janela.

Diante disso, A.E.J. que apa-
rentava estar bastante nervoso, foi 
encaminhado à Delegacia de Po-
lícia, onde o delegado de plantão 
após tomar conhecimento dos fatos, 
ratificou a prisão em flagrante por 
cárcere privado, violência domésti-
ca e ameaça, mantendo o indivíduo 
preso à disposição da Justiça.

4h30, quando um homem 
de cor parda, vestindo ber-
muda e moletom azul escu-
ro, com um capuz, entrou 
em uma farmácia localizada 
na Rua Geraldo Pereira de 
Barros, no Centro, anun-
ciando o assalto e pedindo 
que todos os funcionários, 
que trabalhavam no mo-
mento da ação, se dirigis-
sem ao banheiro. 

Após render a equipe, o 
ladrão foi aos caixas e sub-
traiu todo o dinheiro que 
estava no local, uma quan-
tia aproximada de R$ 280 
em espécie, e fugiu antes da 
chegada da viatura policial, 
seguindo no sentido da Rua 
Vinte e Cinco de Janeiro. 
Equipes da Polícia Militar 
fizeram o patrulhamento pe-
las redondezas na tentativa 
de localizar o suspeito, po-
rém, até o fechamento desta 
matéria, ninguém havia sido 
preso pelo crime.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: POLÍCIA CIVIL/DIVULGAÇÃO

A Ação da Cidadania comunica que devido a reforma 
está atendendo na rua Ignácio Anselmo, s/n, (descen-

do a Drogalar) antiga Casa do Artesão.

AÇÃO DA CIDADANIA 
CONTRA FOME E MISÉRIA

COMUNICADO
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REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

Cidade

PREVENÇÃO

MEIO AMBIENTE

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Saúde capacita agentes 
comunitários para 
combater a dengue

Gestão Ambiental Pública e 
Participativa é tema de encontro

Treinamento foi 
realizado entre 
os dias 23 e 25 no 
auditório do CAC

Palestras foram realizadas no 
Teatro Municipal de Macatuba

Da Redação

Por conta dos casos de den-
gue registrados nas cida-
des vizinhas, a Secretaria 

de Saúde da Prefeitura Munici-
pal de Lençóis Paulista aumen-
tou o foco nas ações preventivas 
e vem reforçando o trabalho da 
equipe que atua junto à popula-
ção. Na semana passada, entre 
a quarta-feira (23) e a sexta-feira 
(25), foi realizada uma capaci-
tação com cerca de 80 agentes 
comunitários de saúde.

A capacitação, que ocorreu 
no auditório do Centro de Aten-

dimento ao Cidadão (CAC), 
teve o objetivo de preparar a 
equipe para realizar a Avaliação 
de Densidade Larvária (ADL), 
que deve ocorrer na primeira 
semana de fevereiro. A ADL 
verifica o nível de infestação 
do mosquito Aedes Aegypti no 
município. O palestrante foi o 
supervisor de Saúde Comunitá-
ria, Thomas Ravanelli Martins.

A Secretaria de Saúde re-
gistrou até o momento um caso 
positivo de dengue, porém, não 
se pode descuidar das ações 
de prevenção. “Cada morador 
tem o compromisso de fazer a 
sua parte, eliminando possíveis 
criadouros e locais que pos-
sam acumular água”, lembra 
a coordenadora do Núcleo Es-
tratégico de Educação e Geren-
ciamento de Dados da Saúde, 
Sandra Correa.

MULTIPLICADORES - MULTIPLICADORES - Equipe Equipe 
de agentes de saúde recebeu de agentes de saúde recebeu 

treinamento na semana passadatreinamento na semana passada

Rural) do CEA (Centro Em-
presarial Agrícola), da qual 
participaram cerca de 200 
funcionários das empresas 
Agrícola Três Lagoas, BPZ e 
Agrícola Pouso Alegre, orga-
nizadoras do evento.

O educador ambiental da 
Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Lençóis 
Paulista, Helton Damacena de 
Souza, apresentou quatro pa-
lestras sobre “Gestão Ambien-
tal Pública e Participativa”, 
abordando as dez diretivas do 
Programa Município Verde 
Azul e suas temáticas de edu-
cação ambiental, com objetivo 
de convidar a população a par-
ticipação direta nas questões 
ambientais do dia a dia.

Dos participantes da SIPA-
TR, a maioria era moradores de 
Lençóis Paulista, o que foi uma 
oportunidade muito importante 
para que todos pudessem co-
nhecer melhor o funcionamen-
to dos serviços de utilidade pú-
blica do município, em relação 
ao meio ambiente, com os mais 
diversos temas apresentados. 
A ação vale como ferramen-
ta de comunicação ambiental 
para apresentar nos relatórios 
do Programa Município Verde 
Azul - ciclo 2019.

Da Redação

Nos dias 23 e 24 de ja-
neiro, no Teatro Muni-
cipal Renata Lycia dos 

Santos Ludovico, em Macatu-
ba, aconteceu a 11ª SIPATR 
(Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes de Trabalho 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Esporte

CORRIDA DE RUA

BOREBI

MACATUBA

MACATUBA

PEDERNEIRAS
A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude da Prefeitura de Pederneiras está com inscrições 
abertas para os campeonatos de futebol, society e futsal que serão disputados no primeiro 
semestre. Os interessados devem comparecer até a sexta-feira (1), das 7h30 às 11h e das 13h 
às 16h30, no Complexo Esportivo da Avenida Bernardino Flora Furlan, 1819. Para esclarecer 
dúvidas ou obter outras informações basta entrar em contato pelo telefone (14) 3283-1715.

Meia Maratona teve dobradinha lençoense

Caiuby vence e abre vantagem no Grupo C

Goleadas marcam rodada do Campeonato Regional

Equipes brigam por vagas na semifi nal

Manoel Carvalho Sobrinho e Fernando Collino garantiram os primeiros lugares na prova de 21 quilômetros

Equipe goleou o SEME por 4 a 0; rodada também teve vitórias de Expressinho e XX de Janeiro

Real Atlético e Asa Branca passaram com facilidade por Esperantina e Atlético Lençóis

Defi nição dos confrontos acontece na rodada da sexta-feira (1)

Elton Laud

A semana é de decisão no 
Ginásio do CART (Cen-
tro de Apoio e Recreação 

do Trabalhador) João Carlos 
Hueb, em Macatuba, que recebe 
os jogos das quartas de final do 
Campeonato Regional de Futsal. 
Os confrontos foram definidos 

na última sexta feira (25), com o 
empate em 4 a 4 entre Renegados 
(Macatuba) e Sem Surpresas (Pe-
derneiras), que definiu a classifi-
cação final do Grupo B.

Para a definição dos embates 
foi considerada a pontuação geral 
das oito equipes classificadas (qua-
tro de cada chave). Os confrontos 
ficaram da seguinte forma: União 

Ponte Alta (Barra Bonita) x Real 
City (Jaú); Borebi x Danados FC 
(Macatuba); Atlética Futsal (Maca-
tuba) x Renegados; e Sem Surpre-
sas x Valência (Areiópolis).

Os primeiros jogos decisivos 
seriam disputados na noite de 
ontem (29). Às 19h, jogariam Bo-
rebi e Danados FC; em seguida, 
às 20h, entrariam em quadra Sem 

Elton Laud

Duas goleadas marcaram o 
último domingo (27) no 
Campeonato Regional de 

Futebol Amador de Macatuba, 
competição promovida pela Secre-
taria de Esporte, Turismo e Lazer 
da cidade vizinha. Os protagonis-
tas da rodada foram Real Atlético 
(Macatuba) e Asa Branca (Lençóis 
Paulista), que dominaram seus 
respectivos adversários e não ti-
veram dificuldade para garantir 

as vitórias no Estádio Municipal 
Amadeu Artioli.

O Real Atlético, que integra 
o Grupo B, goleou o Esperantina 
(Lençóis Paulista) por 8 a 0. O Asa 
Branca, que compõe o Grupo D, 
superou o conterrâneo Atlético 
Lençóis com o placar de 5 a 0. 
Ainda pelo Grupo B, São Cristo-
vão (Lençóis Paulista) e SC Ami-
gos (Barra Bonita) empataram em 
3 a 3. No outro jogo do Grupo D, 
o Shakhtar (Macatuba) derrotou o 
Capital FC (Lençóis Paulista) por 

1 a 0.
Com os resultados, São Cris-

tovão e SC Amigos lideram o 
Grupo B, com quatro pontos, se-
guidos por Real Atlético, com três 
pontos, e Esperantina, com zero. 
O Asa Branca está no topo da 
tabela do Grupo D, seguido por 
Shakhtar, com três pontos, e Ca-
pital FC e Atlético Lençóis, ambos 
com um ponto.

O Grupo A é liderado pelo 
já classificado União Ponte Alta 
(Barra Bonita), com nove pontos, 

com União Macatuba em segun-
do, com três pontos, e XX de 
Janeiro (Macatuba) e Lençóis Pau-
lista Sub-20 com zero. O Grupo C 
tem os lençoenses Santa Luzia e 
Grêmio Cecap na frente, com três 
pontos, seguidos pelos macatu-
benses Renegados e CSK, ambos 
sem pontuar.

A competição segue no pró-
ximo domingo (3), porém, até o 
fechamento desta matéria, a orga-
nização ainda não havia definido 
todos os confrontos.

TRANQUILO - Caiuby goleia SEME e abre vantagem no Grupo C

E-SPORTS
No último sábado (26), o Teatro Municipal Flávio Razuk, em Pederneiras, 
recebeu o 1º Pedergames, que reuniu dezenas de jogadores de Fifa 2019. 
O evento, promovido pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude com 
apoio da Liga Bauruense de Futebol Digital e Virtual (LBFDV), premiou 
os três primeiros colocados com troféus, medalhas e vales-compras em 
dinheiro. O campeão foi o jogador Renan Almeida, que na final derrotou o 
competidor Rafael Achôa. Murilo Edson ficou com o terceiro lugar.

XADREZ
A jovem enxadrista Liara Blanco Silva, de 14 anos, começou 2019 com 
o pé direito, garantindo mais um troféu para a sua coleção, desta vez na 
72ª Etapa do Circuito Solidário de Xadrez. O torneio disputado no último 
domingo (27), na cidade de Sumaré, foi a primeira competição oficial 
do ano e reuniu atletas de diversas cidades do estado de São Paulo. A 
lençoense conquistou o título de forma invicta, vencendo nas categorias 
sub-14 e sub-16, superando adversários do masculino e do feminino.

gião (AASMR) com apoio da Liga 
Lençoense de Futebol Amador 
(LLFA) e da Prefeitura Municipal 
de Borebi. Às 8h, pelo Grupo B, 
o CSK mede forças com o Expres-
sinho. Às 10h, pelo Grupo C, o 

Grêmio Cecap encara o SEME. 
No período da tarde, às 14h, nova-
mente pelo Grupo B, jogam Bota-
fogo e Borebi. Fechando a rodada, 
às 16h, pelo Grupo A, entram em 
campo Santa Cruz e Açaí.

10 e 21 quilômetros, além de cami-
nhada e corrida infantil.

O evento, que abriu o calendá-
rio esportivo de 2019, teve a largada 
e chegada realizadas na frente do 
Teatro Municipal Adélia Lorenzetti. 
O destaque veio da prova masculi-
na de 21 quilômetros, que teve do-
bradinha lençoense, com os atletas 
Manoel Carvalho Sobrinho e Fer-
nando Collino, que obtiveram 1º e 
2º lugares, respectivamente, segui-
dos por Edson Escola Dameasceno 
(cidade não divulgada), terceiro co-
locado. Na prova feminina da meia 
maratona o pódio composto respec-
tivamente por Thais Galvão de Ar-
ruda Lourenço (Ibitinga), Laianne 
Louise Furco (Ibitinga) e Mirian 
Pereira da Silva Santos (Bauru). 

No percurso de 10 quilôme-

RESISTÊNCIA - Meia Maratona 
contou com a participação de 
atletas de todo o estado

tros feminino, a vencedora foi 
a atleta Jennifer Ramos (cidade 
não divulgada), que foi segui-
da por Eunice de Lourdes Re-
bellato (Araraquara) e Amanda 
Cristina Leandro (Bauru). Na 
corrida masculina, os primeiros 
colocados foram Júlio Charme 
(Botucatu), Benedito Francisco 
Ribeiro (Lençóis Paulista) e João 
Paulo dos Santos Nogueira (Bo-
tucatu), respectivamente.

Nos 5 quilômetros feminino, 
os primeiros lugares ficaram com 
Cristiane Moreira Ferreira Silva 
(São Manuel), Joice Correa da Sil-
va Moreira (cidade não divulgada) 
e Veronica Cristina Oliveira (Botu-
catu), respectivamente. No mascu-
lino, o vencedor foi William Fer-
reira Vaz (São Manuel), que subiu 
ao pódio acompanhado de Steve 
Maicon Segovia Correa (Bauru) e 
Leonardo Rossi (Bauru).

Elton Laud

No último domingo (27), mais 
de mil atletas profissionais 
e amadores de diversas ci-

dades do estado de São Paulo se 
reuniram em Lençóis Paulista para 
a disputa da segunda edição da 
Meia Maratona Capital Nacional 
do Livro. A competição, realiza-
da pela Prefeitura Municipal, por 
meio de convênio com a Secretaria 
Especial do Esporte do Ministério 
da Cidadania, teve percursos de 5, 

Surpresas e Valência. Na sexta-
-feira (1), às 19h, se enfrentam 
Atlética Futsal e Renegados; na 
sequência, às 20h, jogam União 
Ponte Alta e Real City.

O vencedor de Borebi e Da-
nados FC enfrenta nas semifinais 
quem passar do confronto entre 
União Ponte Alta e Real City; o ga-
nhador de Sem Surpresas e Valên-
cia pega quem levar a melhor no 
jogo entre Atlética Futsal e Rene-
gados. As partidas das semifinais 
da competição promovida pela 
Secretaria de Esporte, Turismo e 
Lazer de Macatuba estão previstas 
para a próxima semana.

Elton Laud

O Estádio Municipal Antonio 
Carlos Vaca recebeu no últi-
mo domingo (27) três jogos 

válidos pela quarta rodada do 3º 
Campeonato Regional de Futebol 
Amador de Borebi, que coloca-
ram fogo na disputa pela classifi-
cação para as quartas de final. O 
destaque foi o Caiuby FC (Boa 
Esperança do Sul), que goleou a 
representação do SEME (Avaré) 
por 4 a 0.

Os gols da vitória do Caiuby 

foram marcados por Rodolfo 
Santos (2), João Victor Filho e Ra-
fael Bezerra. Com o resultado, a 
equipe de Boa Esperança do Sul, 
que já vinha de vitória de 3 a 2 
sobre o Grêmio Cecap (Lençóis 
Paulista), chegou aos seis pontos 
e se isolou na liderança do Gru-
po C. Grêmio Cecap e Borebi 
Sub-20, ambos com três pontos, 
e SEME, ainda sem pontuar, 
completam a chave.

A rodada ainda foi marcada 
por vitórias de XX de Janeiro (Ma-
catuba) e Expressinho (Lençóis 

Paulista), respectivamente pelos 
grupos A e B. O time macatu-
bense, que estreou superando o 
Santa Cruz (Areiópolis) por 2 a 0, 
derrotou o Açaí (Lençóis Paulista) 
por 2 a 1, com gols de Lucas Do-
rico e Vinicius Ferreira - Willian 
Costa descontou. Os lençoenses, 
que vinham de derrota de 4 a 1 
para Borebi, venceram o Botafogo 
(Agudos) por 2 a 1, com gols de 
Marcos Santos e Marlon Morgado 
- Pablo Tavera descontou.

Após a rodada, o XX de Janei-
ro lidera o Grupo A, com seis pon-

tos, seguido por Red Bull (Bauru) 
e Açaí, ambos com três pontos, e 
Santa Cruz, zerado na tabela. No 
Grupo B, Borebi ocupa o primei-
ro lugar, com seis pontos, à frente 
de Expressinho, com três pontos, 
e CSK (Macatuba) e Botafogo, am-
bos com um ponto.

SEQUÊNCIA
No próximo domingo (3) serão 

disputadas quatro partidas válidas 
pela quinta rodada da competição, 
que é promovida pela Associação 
de Árbitros de São Manuel e Re-



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUARTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2019 •A8

Sociedade

Davi e Isabele, na Pizzaria Hábil

José e João Paulo, na Pizzaria Hábil

Fernanda e Jean, na Pizzaria Hábil

Rosa e Juliano, na Pizzaria Hábil

Bruna, Eliana e Carlos, na Pizzaria Hábil

João do Vale e Marlene, na Pizzaria Hábil

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

Alegria e descontração tomando conta da noite lençoense.
Confi ra nos cliques da Cíntia Fotografi as!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

MAIS UMA ETAPA - Rafael Bazo Junior com-
pleta mais um ano de vida hoje (30) e recebe 
os cumprimentos da família e dos amigos. Tudo 
de bom!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

APAGANDO AS VELINHAS - Claudete 
Silva inaugura idade nova nesta quarta-feira 
(30) e festeja com os amigos e a família. 
Muitos anos de vida!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

DATA ESPECIAL - Eliana Batista come-
morou o aniversário na segunda-feira (28) e 
recebeu as felicitações dos familiares e ami-
gos. Parabéns!

FESTA
Monique Maganha 
Oliveira aniversaria 
amanhã (31) e recebe os 
parabéns de toda a fa-
mília, especialmente dos 
pais, Micheli e Ricardo, 
e da irmã, Micaelli. 
Saúde e paz!

PARABÉNS
O atleta Fernando 
Collino aniversariou no 
último domingo (27) 
e comemorou a data 
especial ao lado dos 
amigos e familiares, 
que desejam muitas fe-
licidades e realizações!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE  

LENÇÓIS PAULISTA 

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista, 
atendendo ao disposto 
no artigo 16, da Lei 
8.666 de 21.06.93, 
comunica que está 
disponível em seu 
site no link “Contas 
Públicas”, a relação 
de todas as compras 
efetuadas durante os 
meses de Novembro e 
Dezembro de  2.018, 
bem como os montan-
tes de cada um dos tri-
butos arrecadados, os 
recursos recebidos e os 
valores de origem tri-
butária, referentes aos  
meses de Novembro e 
Dezembro  de 2.018, 
conforme preceitua o  
artigo nº 162 da Cons-
tituição Federal.

Lençóis Paulista,  28 de 
Janeiro de 2.019.

ADRIANO CARLOS 
PACCOLA

Secretário de Finanças

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE  

LENÇÓIS PAULISTA 

NOTIFICAÇÃO
 
A Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista, 
notifi ca aos partidos 
políticos, os sindicatos 
de trabalhadores e as 
entidades empresariais, 
que está disponível em 
seu site no link “Con-
tas Públicas”, a relação 
dos recursos federais 
recebidos nos meses de 
Novembro e Dezembro 
de 2.018.-

Lençóis Paulista, 28 de 
Janeiro de 2.019.

 
ADRIANO CARLOS 

PACCOLA
Secretário de Finanças
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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA
AVISO DE 

LICITAÇÃO – 
Concorrência nº 

003/2019 – Processo nº 
022/2019

Objeto: Concessão de 
direito real de uso one-
roso de um lote de terre-
no com área de 1.601,60 
m², localizado na Rua 
Ásia, Lotes 02 e 03 da 
Quadra “E”, no Distri-
to Empresarial “Luiz 
Trecenti”. Tipo: maior 
oferta – Encerramento: 
1° de março de 2019 às 
10:00 horas – O edital 
encontra-se disponível 
no site www.lencois-
paulista.sp.gov.br – In-
formações: Praça das 
Palmeiras nº 55, Len-
çóis Paulista, Fone: 14-
3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 29 de 
janeiro de 2019. JOSÉ 
DENILSON NOGUEI-
RA – Secretário de Su-
primentos e Licitações.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação – 
Pregão nº 014/2019 – 
Processo nº 018/2019

Objeto: Registro de pre-
ços para aquisição de 
diversos tipos de tubos 
de ferros. Tipo: Menor 
preço – Recebimento 
das propostas e sessão 
de lances: 11 de feve-
reiro de 2019 às 09:00 
horas – O edital en-
contra-se disponível no 
site ww.lencoispaulista.
sp.gov.br – Informa-
ções: Praça das Pal-
meiras nº 55, Lençóis 
Paulista, Fone: 14-
3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 29 de 
janeiro de 2019. JOSÉ 
DENILSON NOGUEI-
RA – Secretário de Su-
primentos e Licitações.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação – 
Pregão nº 015/2019 – 
Processo nº 019/2019

Objeto: Registro de pre-
ços para aquisição de 
próteses dentárias. Tipo: 
Menor preço – Rece-
bimento das propostas 
e sessão de lances: 11 
de fevereiro de 2019 às 
14:00 horas – O edital 
encontra-se disponível 
no site www.lencois-
paulista.sp.gov.br – In-
formações: Praça das 
Palmeiras nº 55, Len-
çóis Paulista, Fone: 14-
3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 29 de 
janeiro de 2019. JOSÉ 
DENILSON NOGUEI-
RA – Secretário de Su-
primentos e Licitações.



Publicado no jornal O Eco, no dia 30
de janeiro de 2019. Na página B9.

Valor da publicação R$ 186,52.

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de janeiro de 2019. Na página B9. Valor da publicação R$ 363,66.

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de janeiro de 2019. Na página B9. Valor da publicação R$ 679,48.

• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUARTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2019 • B9

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA B8

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA
CHAMAMENTO 

PÚBLICO 
Nº 004/2018 – 

REABERTURA DE 
PRAZO

A Prefeitura Munici-
pal de Lençóis Paulista 
torna público que foi 
reaberto o prazo do 
chamamento público 
para inscrição de pro-
fi ssionais formados 
em comunicação, pu-
blicidade ou marke-
ting, ou que atuem em 
uma dessas áreas, para 
compor a subcomissão 
técnica prevista no ar-
tigo 10 da Lei Federal 
nº 12.232/2010, a ser 
constituída para análise 
e julgamento das pro-
postas técnicas a serem 
apresentadas em licita-
ção para contratação de 
serviços de publicidade.
Para efetivar a inscri-
ção, os interessados 
deverão apresentar no 
Setor de Licitações da 
Prefeitura, sito à Pra-
ça das Palmeiras nº 55 
– andar térreo, até às 
16:00 horas do dia 08 
de fevereiro de 2019, 
impreterivelmente, os 
documentos exigidos 
no item 2.2 do edital.
Os interessados que já 
apresentaram a docu-
mentação exigida fi cam 
dispensados de nova 
apresentação, exceto 
se houve alteração da 
condição de vínculo 
funcional com a Prefei-
tura. Os inscritos que 
pretenderem solicitar 
o cancelamento da sua 
inscrição deverão fazê-
-lo por escrito até a data 
e horário estabelecidos 
no subitem anterior.
A escolha dos membros 
da subcomissão técnica 
dar-se-á pelos critérios 
estabelecidos no item 
3.2 do edital.
O edital completo 
encontra-se disponível 
no site www.lencois-
paulista.sp.gov.br e as 
informações comple-
mentares encontram-se 
à disposição dos inte-
ressados no Setor de 
Licitações da Prefeitura 
Municipal de Lençóis 
Paulista, sito à Praça 
das Palmeiras nº 55, no 
horário de expediente, 
e pelos telefones (14) 
3269.7022 / 7088 ou 
e-mail licitacoes@len-
coispaulista.sp.gov.br.
Lençóis Paulista, 29 de 

janeiro de 2019
JOSÉ DENILSON 

NOGUEIRA – Secre-
tário de Suprimentos e 

Licitações.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação – 
Pregão nº 016/2019 – 
Processo nº 020/2019

Objeto: Registro de pre-
ços para aquisição de di-
versos tipos de concreto 
usinado. Tipo: Menor 
preço – Recebimento 
das propostas e sessão 
de lances: 12 de feve-
reiro de 2019 às 09:00 
horas – O edital en-
contra-se disponível no 
site ww.lencoispaulista.
sp.gov.br – Informa-
ções: Praça das Pal-
meiras nº 55, Lençóis 
Paulista, Fone: 14-
3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 29 de 
janeiro de 2019. JOSÉ 
DENILSON NOGUEI-
RA – Secretário de Su-
primentos e Licitações.

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

LENÇÓIS PAULISTA
AVISO DE 

LICITAÇÃO - 
Tomada de Preços nº 

001/2019 – Processo nº 
021/2019

Objeto: Contratação de 
empresa para execução 
das obras de ampliação 
das calçadas da Rua XV 
de Novembro. Tipo: 
menor preço – Encerra-
mento: 14 de fevereiro 
de 2019 às 09:00 horas 
– Cadastramento: Pode-
rá ser feito até as 17:00 
horas do dia 12 de feve-
reiro de 2019 – O edital 
encontra-se disponível 
no site www.lencois-
paulista.sp.gov.br – In-
formações: Praça das 
Palmeiras nº 55, Len-
çóis Paulista, Fone: 14-
3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. 
Lençóis Paulista, 29 de 
janeiro de 2019. JOSÉ 
DENILSON NOGUEI-
RA – Secretário de Su-
primentos e Licitações.
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RREO - ANEXO 10 (LRF,art. 53, § 1º, inciso II) em Reais (R$)

EXERCÍCIO RECEITAS 
PREVIDENCIÁRIAS ( a )

DESPESAS 
PREVIDENCIÁRIAS 

( b )

RESULTADO 
PREVIDENCIÁRIO 

( c ) = ( a-b )

SALDO FINANCEIRO 
DO EXERCÍCIO      

(d) = ("d" exercício 
anterior) + ( c )       

1

RESULTADO 
ACUMULADO 

CAPITALIZADO (Fundo 
de Previdência)          

2        
2018 28.083.302,16 25.772.888,78 2.310.413,38 296.749.024,97 314.484.654,06
2019 28.364.135,18 26.877.041,57 1.487.093,61 298.236.118,57 334.885.439,72
2020 28.752.231,48 28.010.270,97 741.960,51 298.978.079,09 355.742.785,44
2021 29.398.414,87 28.886.909,24 511.505,63 299.489.584,72 377.614.203,36
2022 30.054.646,71 30.701.182,44 -646.535,73 298.843.048,99 399.605.123,76
2023 30.721.063,34 31.860.976,15 -1.139.912,80 297.703.136,19 422.407.321,00
2024 31.397.802,85 33.215.673,76 -1.817.870,91 295.885.265,28 445.879.353,22
2025 32.085.005,03 34.804.459,82 -2.719.454,80 293.165.810,48 469.831.075,98
2026 32.782.811,48 36.595.219,24 -3.812.407,76 289.353.402,72 494.094.160,54
2027 33.491.365,55 38.013.732,90 -4.522.367,34 284.831.035,38 519.081.771,81
2028 34.210.812,43 39.469.651,71 -5.258.839,28 279.572.196,09 544.810.073,66
2029 34.972.369,39 41.443.507,10 -6.471.137,71 273.101.058,38 570.833.406,23
2030 35.322.093,09 44.060.076,90 -8.737.983,81 264.363.074,57 596.083.287,28
2031 35.675.314,02 47.327.183,24 -11.651.869,22 252.711.205,35 619.846.859,23
2032 36.032.067,16 49.546.633,59 -13.514.566,43 239.196.638,92 643.117.667,36
2033 36.392.387,83 51.716.985,03 -15.324.597,20 223.872.041,72 665.920.392,28
2034 36.756.311,71 54.244.699,38 -17.488.387,67 206.383.654,05 687.862.576,52
2035 37.123.874,82 56.386.102,19 -19.262.227,37 187.121.426,69 709.294.236,92
2036 37.495.113,57 58.786.487,61 -21.291.374,04 165.830.052,65 729.921.775,88
2037 37.870.064,71 61.984.679,85 -24.114.615,14 141.715.437,50 748.879.028,83
2038 38.248.765,35 63.852.578,35 -25.603.812,99 116.111.624,51 767.439.843,18
2039 38.631.253,01 65.952.360,27 -27.321.107,27 88.790.517,25 785.345.493,29
2040 39.017.565,54 67.879.275,09 -28.861.709,55 59.928.807,69 802.738.662,05
2041 39.407.741,19 69.568.506,36 -30.160.765,17 29.768.042,53 819.837.393,65
2042 39.801.818,61 70.955.919,83 -31.154.101,22 -1.386.058,69 836.938.913,01
2043 40.199.836,79 71.939.932,08 -31.740.095,29 -33.126.153,98 854.462.949,64
2044 25.235.318,45 72.930.022,05 -47.694.703,59 -80.820.857,58 856.605.181,92
2045 25.487.671,64 73.390.075,33 -47.902.403,69 -128.723.261,27 858.662.017,03
2046 25.742.548,35 74.167.735,16 -48.425.186,81 -177.148.448,07 860.303.795,64
2047 25.999.973,84 74.520.503,15 -48.520.529,31 -225.668.977,38 861.945.878,19
2048 26.259.973,58 74.453.713,93 -48.193.740,35 -273.862.717,73 864.023.078,33
2049 26.522.573,31 74.462.756,09 -47.940.182,78 -321.802.900,51 866.486.074,77
2050 26.787.799,05 74.442.029,39 -47.654.230,34 -369.457.130,85 869.391.382,00
2051 27.055.677,04 74.139.062,83 -47.083.385,79 -416.540.516,64 873.058.977,55
2052 27.326.233,81 73.637.477,58 -46.311.243,78 -462.851.760,42 877.741.935,12
2053 27.599.496,14 73.138.265,83 -45.538.769,69 -508.390.530,11 883.501.518,45
2054 27.875.491,11 73.982.671,67 -46.107.180,56 -554.497.710,66 889.021.213,58
2055 28.154.246,02 74.835.133,80 -46.680.887,78 -601.178.598,45 894.281.171,98
2056 28.435.788,48 75.695.587,53 -47.259.799,06 -648.438.397,50 899.260.449,27
2057 28.720.146,36 76.563.976,04 -47.843.829,68 -696.282.227,18 903.936.931,66
2058 29.007.347,83 77.440.249,96 -48.432.902,13 -744.715.129,31 908.287.258,36
2059 29.297.421,30 78.324.367,01 -49.026.945,71 -793.742.075,02 912.286.739,78
2060 29.590.395,52 79.216.291,66 -49.625.896,14 -843.367.971,16 915.909.271,14
2061 29.886.299,47 80.115.994,75 -50.229.695,27 -893.597.666,44 919.127.241,28
2062 30.185.162,47 81.023.453,21 -50.838.290,74 -944.435.957,17 921.911.436,29
2063 30.487.014,09 81.938.649,74 -51.451.635,65 -995.887.592,82 924.230.937,75
2064 30.791.884,23 82.861.572,56 -52.069.688,32 -1.047.957.281,15 926.053.015,04
2065 31.099.803,07 83.792.215,09 -52.692.412,01 -1.100.649.693,16 927.343.011,57
2066 31.410.801,11 84.730.575,75 -53.319.774,65 -1.153.969.467,81 928.064.224,38
2067 31.724.909,12 85.676.657,72 -53.951.748,60 -1.207.921.216,41 928.177.776,78
2068 32.042.158,21 86.630.468,68 -54.588.310,47 -1.262.509.526,88 927.642.483,61
2069 32.362.579,79 87.592.020,63 -55.229.440,84 -1.317.738.967,72 926.414.708,56
2070 32.686.205,59 88.561.329,71 -55.875.124,13 -1.373.614.091,85 924.448.213,22
2071 33.013.067,64 89.538.415,99 -56.525.348,35 -1.430.139.440,20 921.693.997,21
2072 33.343.198,32 90.523.303,29 -57.180.104,97 -1.487.319.545,17 918.100.128,93
2073 33.676.630,30 91.516.019,03 -57.839.388,73 -1.545.158.933,90 913.611.566,27
2074 34.013.396,61 92.516.594,09 -58.503.197,49 -1.603.662.131,39 908.169.966,83
2075 34.353.530,57 93.525.062,64 -59.171.532,07 -1.662.833.663,46 901.713.486,81
2076 34.697.065,88 94.541.462,01 -59.844.396,13 -1.722.678.059,59 894.176.568,01
2077 35.044.036,54 95.565.832,56 -60.521.796,03 -1.783.199.855,61 885.489.712,18
2078 35.394.476,90 96.560.212,65 -61.165.735,75 -1.844.365.591,36 875.618.387,09
2079 35.748.421,67 97.479.453,78 -61.731.032,11 -1.906.096.623,47 864.572.527,25
2080 36.105.905,89 98.536.977,79 -62.431.071,90 -1.968.527.695,37 852.142.874,82
2081 36.466.964,95 99.602.157,25 -63.135.192,31 -2.031.662.887,68 838.242.199,23
2082 36.831.634,60 100.675.074,51 -63.843.439,91 -2.095.506.327,59 822.777.988,08
2083 37.199.950,94 101.755.812,72 -64.555.861,78 -2.160.062.189,37 805.652.129,73
2084 37.571.950,45 102.844.455,86 -65.272.505,41 -2.225.334.694,78 786.760.576,94
2085 37.947.669,96 103.941.088,75 -65.993.418,80 -2.291.328.113,58 765.992.990,20
2086 38.327.146,66 105.045.797,03 -66.718.650,37 -2.358.046.763,95 743.232.359,72
2087 38.710.418,12 106.158.667,18 -67.448.249,06 -2.425.495.013,01 718.354.604,78
2088 39.097.522,30 107.279.786,56 -68.182.264,25 -2.493.677.277,26 691.228.148,88
2089 39.488.497,53 108.409.243,35 -68.920.745,83 -2.562.598.023,09 661.713.469,61
2090 39.883.382,50 109.547.126,66 -69.663.744,15 -2.632.261.767,24 629.662.621,31
2091 40.282.216,33 110.693.526,41 -70.411.310,09 -2.702.673.077,33 594.918.729,20
2092 40.685.038,49 111.848.533,47 -71.163.494,98 -2.773.836.572,31 557.315.453,12
2093 41.091.888,87 113.012.239,57 -71.920.350,70 -2.845.756.923,01 516.676.419,09

FONTE: Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista
1. Resultado Aritmético
2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2018 a 2093

Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LENÇÓIS PAULISTA

RESULTADOS DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES

RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.............................................. 199724,50
PREF. MUNIC. LENÇÓIS PAULISTA...................................... 150500,00
RECEITAS DIVERSAS............................................................. 3000,00
VENDA DE MATERIAL RECICLADO...................................... 1016049,75
CONVENIO S.U.S..................................................................... 95636,07
soma do grupo................................................................................................ 1464910,32
total dos grupos..................................................................................................................... 1464910,32 100,00%

D E S P E S A S
DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS
SALÁRIOS E ORDENADOS.................................................... -138910,42
13º SALÁRIO............................................................................ -10731,15
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS........................................... -8000,00
INSS.......................................................................................... -199,26
FGTS......................................................................................... -14427,62
soma do grupo................................................................................................ -172268,45

SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA.............. -6540,00
soma do grupo................................................................................................ -6540,00

DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS PAGOS........................................................................ -508,27
DESPESAS BANCÁRIAS......................................................... -3931,20
DESPESAS FINANCEIRAS...................................................... -45,67
soma do grupo................................................................................................ -4485,14

DESPESAS GERAIS
ALUGUÉL................................................................................. -45,00
ANÚNCIOS E PROPAGANDAS............................................... -100,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL....................................................... -350,00
ASSISTÊNCIA JURÍDICA......................................................... -11448,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES...................................... -35590,76
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.......................................................... -340,00
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO BENS/INSTALAÇÕES.. -55379,74
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO VEÍCULOS..................... -37963,61
DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS............. -296,91
ENERGIA ELÉTRICA............................................................... -70551,95
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITÓRIO.......................... -2310,84
MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA................................. -57940,44
MULTAS DE NATUREZA FISCAIS.......................................... -1149,91
REFEIÇÕES E LANCHES........................................................ -3902,21
TELEFONE................................................................................ -12264,95
UNIFORMES............................................................................. -2384,00
VALE REFEIÇÃO...................................................................... -575,50
PROVEDOR DE INTERNET..................................................... -2601,60
SEGUROS DIVERSOS............................................................. -4451,96
DESPESAS DIVERSAS............................................................ -5619,98
PEDÁGIO.................................................................................. -568,10
DESPESAS C/ LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS.................. -607,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS NÃO DURÁVEIS.............................. -5907,19
MEDICAMENTOS.................................................................. -397,11
PROMOÇÕES E EVENTOS..................................................... -4619,14
AJUDA DE CUSTO................................................................... -420635,83
MATERIAL RECICLÁVEL........................................................ -361875,67
PROF. CENTRO DE ESPORTES E REABILITAÇÃO............. -183401,37
soma do grupo................................................................................................ -1283279,05

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO

EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES
PRÉDIO/CENTRO ESPORTIVO 1.075.851,37
soma do grupo................................................................................................ 1.075.851,37

MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS........................................................... 91795,86
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS....................................... 11296,63
APARELHOS P. FISIOTERAPIA.............................................. 22179,07
FREE CONSUL CVU30EB BR BRANCO................................ 1897,50
soma do grupo................................................................................................ 127.169,06  

VEÍCULOS AUTOMOTORES
VW/9.150E CUMMINS CH. 9533A62R2A031929.................... 100000,00
VW/KOMBI CH. 9BWMF07X09P027227.................................. 33567,00
M. BENZ 1718 CH. 9PM693186BB758894.............................. 149350,00
HYUNDAI HD 78 CH. 95PGA19FPCB000419......................... 80000,00
soma do grupo................................................................................................ 362917,00
TOTAL DO IMOBILIZADO....................................................................................................... 1565937,43

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsável pela Empresa : ÉDSON SANTIAGO DOS SANTOS
                       Qualificação : PRESIDENTE
                                     CPF: 217.653.928-10     RG: 35.965.454-5   SSP/SP

OUTROS IMPOSTOS E TAXAS............................................... -6481,33
IMPOSTO DE RENDA S/ APLIC. FINANCEIRA...................... -69,18
soma do grupo................................................................................................ -6550,51
total dos grupos..................................................................................................................... -1473123,15 -100,56%

D É F C I T.......................................................................................................................... -8212,83 -0,56%
RECEITAS FINANCEIRAS

GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RENDA FIXA................. 319,00
RENDIMENTO DE APLIC. DE RENDA VARIAVEL................. 5,15
soma do grupo................................................................................................ 324,15

JUROS RECEBUDIS E DESCONTOS OBTIDOS
DESCONTOS OBTIDOS.......................................................... 0,02
soma do grupo................................................................................................ 0,02
total dos grupos..................................................................................................................... 324,17 0,02%

D É F C I T.......................................................................................................................... -7888,66 -0,54%
***************************************************************************************************************************************

A T I V O 

...................................
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR
BB FIX....................................................................................... 49,41
soma do grupo................................................................................................ 49,41
PIS A RECUPERAR.................................................................. 112,41
soma do grupo................................................................................................ 112,41
TOTAL REALIZÁVEL A CURTO PRAZO...............................................................................  161,82
T O T A L   D O   A T I V O  C I R C U L A N T E....................................................................  25957,13

P A T R I M O N I O   L Í Q U I D O
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

SUPERÁVITS ACUMULADOS

T O T A L   D O   A T I V O  N Ã O  C I R C U L A N T E........................................................  1565937,43
T O T A L   G E R A L  D O   A T I V O....................................................................................  1591894,56

***************************************************************************************************************************************
P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)
SUPERMERCADO STO EXPEDITO DE LENÇÓIS LTDA...... 107,64
MARIA B. MAXIMO NASCIMENTO ME................................... 56,90
JÚLIO C. DE ALMEIDA FARMÁCIA EPP................................ 41,64
ARTHUR GONÇALVES F. EMBALAGENS LTDA.................. 1002,23
MARIA H. MARTINS DE OLIVEIRA ME 260,00
PRIMARNET INST. ELETR. E INFORM. LTDA....................... 1713,63
DPASCHOAL CIAL AUTOM. LTDA......................................... 1538,00
PRIMARNET INST. ELETR. E INFORM. LTDA....................... 306,08
JAD ZOGHEIB & CIA LTDA..................................................... 2142,00
WEDLEY WILSON CAMOLI ME.............................................. 394,51
EDUARDO CORREIA PRADO................................................. 5916,59
CLAUDEMIR ROBERTO CAMIN............................................. 262,00
H3D PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LYDA....................... 570,00
JM LUBRIFICANTES PEÇAS P/ VEÍCULOS LTDA................ 2102,00
soma do grupo................................................................................................ 16413,22
TOTAL DE C/C FORNECEDORES.........................................................................................  16413,22

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

INSS - EMPRESA A RECOLHER............................................. 1184,88
FGTS A RECOLHER................................................................ 1608,35
soma do grupo................................................................................................ 2793,23
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.........................................................................  2793,23

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

ISS RETIDO A RECOLHER..................................................... 257,06
soma do grupo................................................................................................ 257,06
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.........................................................................  257,06
T O T A L   D O   P A S S I V O  C I R C U L A N T E.............................................................  19463,51

SUPERÁVIT DE 2016............................................................... 1584185,37
soma do grupo................................................................................................ 1584185,37

(-) DÉFICITS ACUMULADOS
(-) DÉFICITS DE 2017............................................................... -3865,66
soma do grupo................................................................................................ -3865,66

(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO
(-) DÉFICITS DE DEZEMBRO.................................................. -7888,66
soma do grupo................................................................................................ -7888,66
TOTAL DE SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS..................................................  1572431,05
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.......................................................................................  1572431,05
T O T A L   G E R A L  D O   P A S S I V O.............................................................................  1591894,56

***************************************************************************************************************************************

(Hum Milhão, Quinhentos e Noventa e Um Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e 
Seis Centavos)

LENÇÓIS PAULISTA............................................................, 31 de DEZEMBRO, de 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Técnico em Contabilidade : MARCOS BENTO DE OLIVEIRA
                                     CRC : 1SP191612/O-8

ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL

CAIXA GERAL
CAIXA........................................................................................ 7.353,84
soma do grupo................................................................................................ 7353,84

BANCOS-CONTAS CORRENTES
BANCO DO BRASIL C/C 106.692-7........................................ 71,38
BANCO SICCOB C/C 3.353-7.................................................. 2199,41
BANCO SICCOB C/C 3.514-9.................................................. 16170,68
soma do grupo................................................................................................ 18441,47
TOTAL DO DISPONÍVEL......................................................................................................... 25795,31

Reconhecemos  a  exatidão do presente  Balanço Geral da empresa, encerrado nesta  data, com 
suas demonstrações de Resultado do Exercício, bem  como do Ativo e Passivo, com  respectivos totais de 
R$       1.591.894,56

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto
meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes
fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.



Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de janeiro de 2019. Na página B11. Valor da publicação R$ 461,55.

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de janeiro de 2019. Na página B11. Valor da publicação R$ 369,23.

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de janeiro de 2019. Na página B11. Valor da publicação R$ 273,65.
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Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de janeiro de 2019. Na página B12.
Valor da publicação R$ 403,07.

O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Decreto Executivo 019 de 14.01.2019…….Dispõe sobre a nomeação da Co-
missão de Serviço Civil da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.
Decreto Executivo 031 de 14.01.2019..….Regulamenta a Lei Municipal n.º 
4.962, de 7 de fevereiro de 2017 e fixa prazo para inscrição dos candidatos 
ao auxílio-transporte no exercício de 2019. 
Decreto Executivo 032 de 25.01.2019…...Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 97.139,58.
Portaria 051 de 28.01.2019………Declara vago o cargo de Agente de Servi-
ços Gerais por motivo de falecimento de Antonio Sérgio do Vale.
Portaria 052 de 28.01.2019……..Nomeia Dalila de Cássia Pafetti Daniel 
para o cargo de Professor de Educação Especial.
Portaria 053 de 28.01.2019……..Nomeia Flávia Aparecida da Silva para o 
cargo de Professor de Educação Especial.
Portaria 054 de 28.01.2019……..Nomeia Olivia Vieira Andrade para o cargo 
de Professor de Educação Infantil I.
Portaria 055 de 28.01.2019……..Nomeia Fernanda Martins Sarzi Medola 
para o cargo de Professor de Educação Infantil I.
Portaria 056 de 28.01.2019……..Nomeia Amanda Jaqueline de Oliveira Nu-
nes para o cargo de Professor de Educação Infantil I.
Portaria 057 de 28.01.2019……..Nomeia Rute Fortunato Figueiredo para o 
cargo de Professor de Educação Infantil I.
Portaria 058 de 28.01.2019……..Nomeia Bruna Bernardes de Almeida para 
o cargo de Professor de Educação Infantil I.
Portaria 059 de 28.01.2019……..Nomeia Tatiana Aparecida Correa Etelvino 
para o cargo de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 060 de 28.01.2019……..Nomeia Gabriel de Abreu Silva para o car-
go de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 061 de 28.01.2019……..Nomeia Valéria Aparecida Muller para o 
cargo de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 062 de 28.01.2019……..Nomeia Vanessa de Oliveira para a função 
temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Artes.
Portaria 063 de 28.01.2019……..Nomeia Glacieli Aparecida Ramos para o 
cargo de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 064 de 28.01.2019……..Nomeia Elen Samile da Silva para o cargo 
de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 065 de 28.01.2019……..Nomeia Ana Flávia Monteiro do Bonfim 
para o cargo de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 066 de 28.01.2019……..Nomeia Isabel Cristina Simeão Boso para 
o cargo de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 067 de 28.01.2019……..Nomeia Kátia Aparecida Magalhães Palha-
res para o cargo de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 068 de 28.01.2019……..Nomeia Jéssica Rodrigues Costa para o 
cargo de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 069 de 28.01.2019……..Nomeia Bruna Francisco Joner para o car-
go de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 070 de 28.01.2019……..Nomeia Henrique Escobar Franco para o 
cargo de Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física.
Portaria 071 de 28.01.2019……Nomeia Liana de Cássia Alves Boing para o 
cargo de Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física.
Portaria 072 de 28.01.2019……..Nomeia Vinícius Moreira para o cargo de 
Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física.
Portaria 073 de 28.01.2019…….Nomeia Rita de Cássia Malagi para o cargo 
de Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física.
Portaria 074 de 28.01.2019……Nomeia Gabriel Rodrigues de Barros para o 
cargo de Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física.
Portaria 075 de 28.01.2019…….Nomeia Steffani Paula Marçal para o cargo 
de Professor de Ensino Fundamental II – Professor de Ensino Fundamental 
II – Linguagens e Códigos.
Portaria 076 de 28.01.2019……..Nomeia Valquíria Régia Nascimento para o 
cargo de Professor Substituto de Ensino Fundamental I.
Portaria 077 de 28.01.2019……..Nomeia Marcelo Barbosa dos Santos para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 078 de 28.01.2019……Nomeia Célia Virgínia de Mira Nogueira 
para a função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 079 de 28.01.2019……..Nomeia Ana Dolores Sanches para a fun-
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 080 de 28.01.2019……Nomeia Débora Almeida Pessanha da Silva 
Macedo dos Santos para a função temporária de Professor de Ensino Fun-
damental I.
Portaria 081 de 28.01.2019……..Nomeia Klíssia Yuri Issogai Rocha para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 082 de 28.01.2019……..Nomeia Tais Correa Luiz Paiva para a fun-
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 083 de 28.01.2019……..Nomeia Ariane Marcela Jana para a função 
temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 084 de 28.01.2019……..Nomeia Daniela Campos Franco para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 085 de 28.01.2019……..Nomeia Luana Moretto Fonseca para a fun-
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 086 de 28.01.2019……..Nomeia Caroline Belei para a função tem-
porária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 087 de 28.01.2019……..Nomeia Larissa Ferreira para a função tem-
porária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 088 de 28.01.2019……..Nomeia Cristiane Regina de Freitas Ma-
chado para a função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 089 de 28.01.2019……..Nomeia Raquel Dalgesso Badesso para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 090 de 28.01.2019……..Nomeia Luiz Carlos Casagrande para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 091 de 28.01.2019……..Nomeia Mirella Taiane Dias dos Santos 
para a função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 092 de 28.01.2019……..Nomeia Maria Estela Tavares Rodrigues 
Castro para a função temporária de Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 093 de 28.01.2019……..Nomeia Evelyn Mariane Fuganholi Abiu-
zzi para a função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 094 de 28.01.2019……..Nomeia Katia Lidiane de Campos para a 
função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 095 de 28.01.2019……..Nomeia Aline Aparecida de Oliveira para a 
função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 096 de 28.01.2019……..Nomeia Eliete Fernanda Machado Bertoli-
ni para a função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 097 de 28.01.2019……..Nomeia Silvia Maiara Pereira para a função 
temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 098 de 28.01.2019……..Nomeia Laura Regina Paniagua Justino 
para a função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 099 de 28.01.2019……..Nomeia Eva Daiane Aparecida da Silva 
para a função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 100 de 28.01.2019……..Nomeia Taiza Aparecida Barbosa de Aze-
vedo para a função temporária de Professor de Educação Infantil II.
Portaria 101 de 28.01.2019……..Nomeia Elias Ferrarezi Pacheco para a fun-
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Português.
Portaria 102 de 28.01.2019……..Nomeia Giselle Sartori Milagres para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Inglês.
Portaria 103 de 28.01.2019……..Nomeia Jaqueline Calixto Ribeiro para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Inglês
Portaria 104 de 28.01.2019……..Nomeia Gabriela Costa Belasco para a fun-
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Ciências.
Portaria 105 de 28.01.2019……..Nomeia Aline Ricardo Melli para a função 
temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Ciências.
Portaria 106 de 28.01.2019……..Nomeia Amanda Priscila Gomes para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Ciências.
Portaria 107 de 28.01.2019……..Nomeia Cristiana Regina Romão de Mo-
raes para a função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Ci-
ências.
Portaria 108 de 28.01.2019……..Nomeia Bruna Silva Galera para a função 
temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Ciências.
Portaria 109 de 28.01.2019……..Nomeia Pedro Henrique Alves de Paula 
para a função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Educação 
Física.
Portaria 110 de 28.01.2019……..Nomeia Karina Regina Kodray Hosti para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física.
Portaria 111 de 28.01.2019……..Nomeia Raul Pedro Leda Rizzatto para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física.
Portaria 112 de 28.01.2019……..Nomeia Angela Cristina de Aguiar Porcino 
para a função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Mate-
mática.
Portaria 113 de 28.01.2019……..Nomeia Vitória Maciel Rosa para a função 
temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Matemática.
Portaria 114 de 28.01.2019……..Nomeia Geovana Martins do Prado para 
a função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Matemática.
Portaria 115 de 28.01.2019……..Nomeia Kely Cristina Franco para a função 
temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Geografia.
Portaria 116 de 28.01.2019……..Nomeia Glória Carvasan Paccola Zillo para 
a função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Geografia.
Portaria 117 de 28.01.2019……..Nomeia Hugo Leonardo Valvassori para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – Geografia.
Portaria 118 de 28.01.2019……..Nomeia Valéria Gonçalves Valeriano para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – História.
Portaria 119 de 28.01.2019……..Nomeia Luciane Germano Tosati para a 
função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – História.
Portaria 120 de 28.01.2019……..Nomeia Paulo Jorge Rodrigues para a fun-
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental II – História.
Portaria 121 de 28.01.2019……..Nomeia Alan Marcos de Morais Narcizo 
para a função temporária de Professor de Ensino Fundamental II – História.

Lençóis Paulista, 29 de janeiro de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista
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