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Neste sábado (28), o jornal circula pela última vez em 2019, 
mas antes de iniciar um novo ciclo, vale relembrar um pouco 
de tudo o que marcou o ano. As próximas páginas resumem o 

que aconteceu de mais importante na Economia, na Cultura, 
no Esporte, na Política, na Saúde, na Segurança e em todas a 

áreas ligadas direta ou indiretamente à vida de cada cidadão.
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Retrospectiva

A vida é como um grande livro 

que nunca para de ser escrito. 

Uma história que a cada dia ganha 

um novo e empolgante capítulo 

cheio de nuances. Há quase 82 

anos, O ECO participa diretamente 

deste processo, acompanhando 

tudo o que acontece na região de 

Lençóis Paulista e reportando aos 

seus leitores os principais fatos e 

acontecimentos do cotidiano.

Neste sábado (28), o jornal circula 

pela última vez em 2019, mas antes 

de iniciar um novo ciclo, vale 

relembrar um pouco de tudo o que 

marcou o ano. As próximas páginas 

resumem o que aconteceu de mais 

importante na Economia, na Cultura, 

no Esporte, na Política, na Saúde, 

na Segurança e em todas a áreas 

ligadas direta ou indiretamente à 

vida de cada cidadão.

Nós, do jornal, desejamos boa leitura 

e um feliz Ano Novo a todos. Que 

2020 traga muita paz e prosperidade!
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APICULTURA

Bracell inicia projeto 
com Unesp/Botucatu A7

MACATUBA

Prefeitura Municipal 
abre concurso A7

SAÚDE

Anvisa decide banir 
gordura trans A8

MÉRITO ESPORTIVO

Atletas locais são 
homenageados A6

SOLIDARIEDADE

Projeto de Tipó 
completa 15 anos A2

Construção civil puxa 
nova alta de emprego
Setor fechou novembro com o melhor desempenho e contribuiu para elevar o 
saldo positivo de 2019 para mais de 1,5 mil vagas abertas em Lençóis Paulista A5

LENÇÓIS NA
TORCIDA!

A próxima terça-feira 
(31) reserva mais um 
importante desa� o para 
o lençoense Fernando 
Collino, que disputa a 95ª 
edição da Corrida de São 
Silvestre, mais importante 
e tradicional prova de 
corrida de rua do Brasil. 
Participando pela terceira 
vez, o atleta de 34 anos 
larga pelo segundo ano 
consecutivo no seleto 
pelotão de elite, composto 
por apenas 150 corredores, 
incluindo alguns dos 
principais representantes da 
modalidade no mundo, como 
o queniano Edwin Rotich, 
campeão de 2012 e 2013, 
e o etíope Dawit Admasu, 
campeão de 2014 e 2017.

PARA AS CRIANÇAS

Secretaria de Cultura realiza 
programação de férias em janeiro

Janeiro é mês de férias escolares 
e, para preencher o tempo ocioso 
das crianças com muita diversão e 
aprendizado, a Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista realiza durante a 
segunda quinzena do mês, por meio 
da Secretaria de Cultura, o projeto 

“Férias nas Bibliotecas”, com uma 
série de atividades especiais na Bi-
blioteca Municipal Orígenes Lessa 
(BMOL) e bibliotecas ramais. As 
atividades contemplam o� cinas, 
contação de histórias, exibição de 
� lmes e brincadeiras. A2

A6

VIOLÊNCIA

Detido, acusado de homicídio 
é liberado após depoimento

Na tarde da quarta-feira (25), a 
Polícia Militar de Lençóis Paulista 
localizou o suspeito pelo homicídio 
ocorrido na última segunda-feira 

(23). O homem, de 37 anos, acusado 
de espancar um morador de rua foi 
encontrado no Jardim das Nações e 
apresentado na Delegacia da Polícia 

Civil. Como o prazo do � agrante 
havia expirado, ele foi ouvido e li-
berado, mas um pedido de prisão 
preventiva foi feito à Justiça. A4

A MAGIA
DO NATAL

A época mais festiva e 
esperada do ano é o Natal, 
data em que os corações dos 
cristãos são tocados pelo 
nascimento de Jesus Cristo 
e se enchem de sentimentos 
bons, como a generosidade 
e o amor ao próximo. 
Sentimentos como esses, há 
vários anos, têm motivado 
a lençoense Lucíola 
Damasceno Parella a manter 
uma nobre missão: arrecadar 
o maior número possível de 
brinquedos para distribuir às 
crianças carentes. B1

AQUECIDO - Com 148 postos 
de trabalho criados, setor liderou 

ranking de emprego em novembro
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HUMOR BENEFICENTE
No último domingo (22), o Espaço Cultural Cidade do Livro, em Lençóis Paulista, recebeu 
a apresentação do Circuito de humor “Comédia sem Limites” com a participação dos 
humoristas Pedro Prudente, Junior Grigoleti, Estevan Gimenez, Denis Losnak e do 
lençoense Caio Morelli. O evento, beneficente, arrecadou mais de 100 litros de leite, 
que foram doados para famílias carentes na terça-feira (24), véspera de Natal.
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Cotidiano

PARA AS CRIANÇAS

Secretaria de Cultura realiza 
programação de férias em janeiro
BMOL e bibliotecas ramais recebem diversos projetos durante as férias escolares

DIVERSÃO - Programação de férias diverte as crianças durante recesso escolar

SOLIDARIEDADE

Projeto de Natal de 
Tipó completa 15 anos
Advogado lençoense distribuiu 10 mil 
bolas para crianças da cidade e região

Da Redação

Levar a alegria do Natal para 
as crianças carentes. Esta é a 
ideia do “Projeto Solidário das 

Crianças”, organizado pelo advo-
gado Ailton Tipó Laurindo. Há 15 
anos ele faz a entrega de brinque-
dos em Lençóis Paulista e região.

No primeiro ano do projeto 
foram distribuídos 500 brinque-
dos, entre bonecas, carrinhos 
e caminhões. Após três anos de 
ação, os brindes se transforma-
ram em bolas. Em 2019, 10 mil 
bolas de parque foram entregues. 
“A bola dá mais trabalho para en-
cher, entregar, mas é um brinque-
do para meninos e meninas”, ex-
plica Tipó, que compra diferentes 
estilos de bolas para que a pró-
pria criança escolha seu presente. 

Neste ano, a entrega das bolas 

foi feita em quatro dias. Segundo o 
advogado, foram necessárias seis 
carretas para distribuir os presentes 
em diversos bairros de Lençóis Pau-
lista, no distrito de Alfredo Guedes, 
além de Areiópolis e Agudos.

“Não tem como descrever a 
alegria das crianças, mães e avós, 
no dia. Não tem preço. Tem família 
que dá outro presente no Natal, mas 
outras me falam que esse vai ser o 
único presente”, comenta Tipó.

O Projeto contou com o apoio 
de Célia Dalben Aiello e Armando 
Dalben, que emprestaram o prédio 
para armazenagem das bolas; da 
Ferragens São Carlos, que cedeu os 
compressores; e das transportado-
ras Morelli e Loureço, que disponi-
bilizaram os caminhões. Também 
colaboraram a Calhas Balestra, 
o policial Militar Alisson, Roque 
Quadrado e diversos voluntários.

PROJETO - Bolas foram entregues por Tipó em Lençóis e região

Flávia Placideli

Janeiro é mês de férias es-
colares e, para preencher o 
tempo ocioso das crianças 

com muita diversão e aprendi-
zado, a Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista realiza durante 
a segunda quinzena do mês, por 
meio da Secretaria de Cultura, o 
projeto “Férias nas Bibliotecas”, 
com uma série de atividades 
especiais na Biblioteca Munici-
pal Orígenes Lessa (BMOL) e 
bibliotecas ramais.

A BMOL exibe nas quartas-

-feiras 22 e 29, com sessões, às 
14h e 19h, o filme “As viagens 
de Gulliver”. Nas sextas-feiras 
24 e 31, a partir das 15h, tam-
bém acontecem campeonatos 
de dama.

Na Biblioteca Infantil Mon-
teiro Lobato, que fica no Espaço 
Cultural Cidade do Livro, nas 
segundas-feiras 20 e 27 e nas 
sextas-feiras 24 e 31, às 14h, 
acontecem oficinas de pinturas 
e brinquedos. Nas quartas-fei-
ras 22 e 29, no mesmo horário, 
o local recebe o projeto “Lê no 
Ninho”, com a leitura e conta-

ção de histórias.
Outras atividades também 

acontecem na biblioteca ramal 
1 (Rua Hugo Cavassutti, 276, no 
Conjunto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari), que recebe dos 
dias 20 a 24 e 27 a 31, das 13h às 
15h, a oficina de recreação com 
atividades de desenhos e pintu-
ra. Na biblioteca ramal 2 (Rua 
Jorge Amado, 273, na Cecap), 
dos dias 20 a 24 e 27 a 31, das 
8 às 11h e das 13h às 15h, acon-
tece a oficina de recreação com 
atividades de desenho, pintura, 
dobradura e trabalhos em EVA.  

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO

Biblioteca Municipal 
Orígenes Lessa (BMOL)
Dias 22 e 29, às 14hs e às 
19hs - Exibição do filme “As 
viagens de Gulliver” 
24 e 31, às 15h  
Campeonato de dama 

Biblioteca Infantil 
Monteiro Lobato
Dias 20, 24, 27 e 31, às 
14h - Oficinas de pinturas e 
brinquedos
Dias 22 e 29, às 14h  
Projeto “Lê no Ninho”

Biblioteca Ramal I (Júlio 
Ferrari)
Dos dias 20 a 24 e 27 a 31, 
das 13h às 15h - Oficina de 
recreação: desenho e pintura 

Biblioteca Ramal II 
(Cecap)
Dos dias 20 a 24 e 27 a 31, 
das 8h às 11h e das 13h às 
15h - Oficina de recreação: 
desenho, pintura, dobradura 
e trabalhos em EVA  

FOTO: DIVULGAÇÃO
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PARA PENSAR
 “Se um homem não descobriu 

nada pelo qual morreria, não está 
pronto para viver”,

Martin Luther King.

FRASE
 “A expectativa é que em maio as obras da Bracell atinjam o 

pico de contratações. Veremos algo jamais visto na cidade”,
André Paccola Sasso, secretário de Desenvolvimento Econômico 

de Lençóis Paulista, sobre geração de emprego.
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l Assunto do ano, do início ao fim

A edição deste sábado (28) é a última 
do ano. Enquanto 2019 vai chegando ao 
fim, 2020 já vem batendo à porta trazendo 
novos acontecimentos, novos fatos, novas 
histórias que serão contadas pelas pági-
nas do ECO. Hoje, inclusive, o jornal circula 
com a tradicional Retrospectiva, que resu-
me um pouco de tudo o que aconteceu ao 

longo dos últimos 12 meses.
Um dos principais assuntos da edição 

especial foi a geração de emprego for-
mal, que superou recordes em cima de 
recordes neste ano, principalmente em 
decorrência do megaempreendimen-

to de implantação da nova unidade de 
produção da Bracell, que foi batizado 
de Projeto Star. A manchete desta edi-
ção, aliás, trata mais uma vez do assun-

to, que circulou de boca em boca em 2019.
O destaque da vez foi a construção 

civil, que obteve o melhor desempenho 
em novembro, com saldo positivo de 
148 postos de trabalho. A campeã, no 
entanto, continua sendo a indústria de 
transformação, que responde por meta-
de dos mais de 1,5 mil postos de traba-
lho criados até aqui.

O desempenho já é o melhor dos úl-
timos 12 anos, mas a expectativa, com 
os dados de dezembro, que só serão 
divulgados em janeiro, é que a geração 
de emprego formal supere a marca his-
tórica de 2007, quando foram abertas 
pouco mais de 1,8 mil vagas com Cartei-
ra de Trabalho assinada. Torçamos para 
isso. Até lá, um feliz 2020 a todos.
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Poderemos esperar dias melhores?

Coragem não pode faltar

Nelson Faillace
é escritor

Lógico. É o que todos nós queremos 
e almejamos. Dias melhores, menos 
corrupção, ou, melhor, nenhuma corrup-
ção, violência zero, a Lei Rouanet dizen-
do para o que veio, o menor mais va-
lorizado e não somente protegido. Ah, 
mas me perguntaram: e para os queri-
dos ‘pets’ você não diz nada? Gente, es-
tão eles muito mais protegidos do que 
essas minorias que só exigem direitos e 
mais direitos, a ponto de um ‘carcama-
no’ revoltado pretender leis que prote-
jam os ítalo-brasileiros também!

Vejam só. Falando em corrupção, ela, 
com o passar dos últimos anos, estava 
se tornando uma autêntica instituição. Já 
disse e repito: o ‘velho’ Código Penal co-
locava bandido na cadeia. Aí resolveram 
mexer nele, não sei se com boas ou más 
intenções. E criaram uma Lei das Execu-
ções Penais frouxa, parecendo querer 
proteger corruptos e, com isso, levando 
junto marginais dos mais diferentes ní-
veis. Da minha parte, ou adotamos ur-
gente a prisão em segunda instância, co-
locando bandidos e corruptos na cadeia, 
ou então criamos uma lei que limite o va-
lor do assalto aos cofres públicos, depen-
dendo do grau do político, governante, 
assessor, etc. A economia seria grande!

Ah, e tem ainda a Lei Maria da Penha, 
que não é boa nem no papel. Mulheres 

com medida protetiva são perseguidas, 
agredidas e até mortas, por parceiros 
que têm a convicção que nada mudou. 
O cara fica proibido, pelo juiz, de se 
aproximar a menos do que 100 metros 
da sua ex. Aí ele se aproxima a 80 me-
tros. Perante o Juiz ele leva um puxão de 
orelha, e só. Pergunta inocente: “mas se 
o cara desobedeceu a uma ordem judi-
cial, não deveria ir reto pra cadeia”?

As leis que pretendem proteger os 
menores têm efeito justamente contrá-
rio. Como chamar, nos dias de hoje, um 
jovem de 14, 15 ou 16 anos, de criança? 
Principalmente estes com 16, que po-
dem de um tudo, mas não podem ser 
presos porque seriam crianças, impu-
nes nesta maluca teoria. Não podem 
nem trabalhar, a não ser por ordem ex-
pressa da autoridade!

Você que me lê neste momento, sabe 
que seu pai, seu avô, começaram a traba-
lhar a partir até dos 12 anos. E a garotada 
nem pensava em ir para a bandidagem. 
Gente, proteger não é somente passar as 
mãos sobre as cabecinhas da meninada. 
Muito pelo contrário. Os senhores que fa-
zem as leis pensem bem nisso. Vamos dar 
responsabilidade para essa juventude, 
que não dói, não maltrata e, pelo contrá-
rio, os protegem muito mais do que esses 
regulamentos que se dizem protetores, 
mas a realidade é outra, totalmente!

E que o próximo ano seja pródigo 
para todos!

José Renato Nalini
é presidente da Academia Paulista de 

Letras

Aqueles que hoje contemplam ape-
nas o dinheiro e deixam de lado o es-
sencial, o futuro das próximas gerações, 
parecem levar a melhor. Tudo conspira 
contra o ambiente. A cada minuto se di-
vulga um ranking mais aterrador. Nada 
consegue reverter a tendência a se con-
siderar a espécie humana a mais nefasta 
que o globo terrestre poderia hospedar.

Resistem, bravamente, os lúcidos se-
res humanos que não pactuam com essa 
atitude a um tempo idiota e demonstra-
dora de profunda ignorância. Uma des-
sas pessoas é Valérie-Masson Delomtte, 
climatologista, vice-presidente do IPCC.

Foi ela quem alertou o mundo, na 
condição de vice-presidente do Painel 
Intergovernamental de Mudanças Cli-
máticas da ONU, de que a Terra será um 
lugar quase impossível de se viver da-
qui a 12 anos.

Não é uma catastrofista. Analisou 
mais de seis mil dados científicos de 
qualidade juntamente com a equipe do 
IPCC e produziu um relatório, a pedido da 
Presidência da COP-24, a conferência do 
clima realizada na Polônia, numa cidade 

emblemática: marcada pela exploração 
do carvão. Inegável vilão do ambiente.

Provou que, em 2030, a temperatura 
do planeta estará 1,5º acima dos níveis 
pré-industriais, aquilo que se esperava 
apenas para 2050. Isso significa que a 
catastrófica intervenção do homem no 
único habitat de que dispõe está muito 
mais acelerada do que os céticos sus-
tentavam. É muito difícil consigamos 
evitar as tragédias globais anunciadas e 
mais do que prováveis.

Ecossistemas inteiros desaparece-
rão em mais de 6% da superfície ter-
restre e quase a totalidade dos corais 
vão ser extintos. É muito difícil conven-
cer governantes e lideranças políticas, 
porque enquanto a ciência está na 4ª 
Revolução Industrial, a política está na 
Idade da Pedra.

Quem tem ouvidos para ouvir ouça. 
Quem tem voz, grite e berre. São os 
inocentes os maiores prejudicados. As 
crianças continuam a nascer e não sa-
bem que armadilha esta geração insen-
sata armou para elas.

O ingrediente neste momento é cora-
gem. Coragem não pode faltar aos sen-
síveis, aos prudentes, aos moralmente 
descontaminados. Sem isso, o pior acon-
tecerá, sem que haja a quem recorrer.
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Com a Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista em recesso desde 
a semana passada, a movimenta-
ção política nesta semana de fes-
tas ficou por conta da inauguração 
da agência local do Poupatempo, 
realizada na última segunda-feira 
(23), com a participação de diver-
sas autoridades da região e do es-
tado, incluindo o vice-governador 
Rodrigo Garcia (DEM), que está 
no exercício do cargo máximo do 
Executivo paulista em decorrên-
cia de uma viagem do titular, João 
Doria (PSDB), que fica em férias 
até a próxima semana.

MARCANDO PRESENÇA
O anfitrião do dia foi o prefei-

to Anderson Prado de Lima, que, 
além do governador em exercí-
cio, recebeu Ernesto Mascellani 
Neto, superintendente da Prodesp 
(Companhia de Processamento de 
Dados do Estado de São Paulo), 
que administra o programa Pou-
patempo; os deputados federais 
Rodrigo Agostinho (PSB), ex-pre-
feito de Bauru, e Geninho Zuliani 
(DEM), ex-prefeito de Olímpia, que 
acompanharam toda a agenda na 
região - Garcia também inaugurou 
uma Estação de Tratamento de 
Esgotos (ETE), na cidade de Itapuí.

SEM BANDEIRA
Com o microfone nas mãos, os 

dois deputados federais fizeram 
questão de enaltecer a postura do 
Governo do Estado, que tem traba-
lhado pelos municípios paulistas 
independentemente de bandeiras 
partidárias, inclusive Agostinho, 
que é do partido de Márcio Fran-
ça, que enfrentou Doria nas urnas 
no ano passado, em uma disputa 
nada amigável. “Sempre pedimos 
que o governo estadual olhasse 
com mais atenção para a margem 
esquerda do Rio Tietê, que sem-
pre foi preterida. Então, é sem-
pre importante ter investimentos 
como este”, disse.

MIMOS
Na cerimônia, Rodrigo Garcia 

recebeu três mimos. O primeiro 
foi o título de cidadão lençoense 
concedido pela Câmara Municipal, 
entregue pelas mãos do presi-
dente Nardeli da Silva (MDB). O 
segundo foi uma cesta com pro-
dutos produzidos pelas empresas 
da cidade, entregue pela vice-

-prefeita Cíntia Duarte (PDT). O 
terceiro foi uma caricatura dele 
próprio, feita pelo chargista do 
Jornal O ECO, Cristiano Pacco-
la (Paccolinha), a pedido do ex-
-vereador e secretário de Alfredo 
Guedes e Áreas Rurais, Gumercin-
do Ticianelli Júnior (DEM).

NOVO MODELO
Depois dos agrados, o gover-

nador em exercício destacou que 
o objetivo do modelo implanta-
do na cidade é proporcionar mais 
opções aos cidadãos. “O novo 
Poupatempo une atendimentos 
do Estado e das Prefeituras para 
que a população tenha sua soli-
citação rapidamente atendida. Os 
serviços oferecidos são cada vez 
mais digitais e com isso mostra-
mos a importância das pequenas 
e médias cidades se integrarem 
no portal do Poupatempo, para 
também oferecerem seus servi-
ços junto com o Governo de São 
Paulo” disse.

AGRADECIDO
O prefeito Anderson Prado, 

por sua vez, utilizou a palavra 
para agradecer, também falando 
da postura do governo. “Desde 
que iniciamos as tratativas para 
tentar viabilizar uma unidade do 
Poupatempo para Lençóis, sabí-
amos da importância disso para 
nossa população que agora terá 
um acesso ágil e facilitados aos 
serviços estaduais e também mu-
nicipais. Por isso, quero agradecer 
o governador João Doria e o vice-
-governador Rodrigo Garcia, por 
trabalharem pensando nos mu-
nicípios, independente das cores 
partidárias”, destacou.

NADA FEITO
O que faltou no encontro, que 

também contou com a presença 
de diversos prefeitos de toda a 
região, foi a confirmação de algo 
que surgiu nas últimas semanas 
nos bastidores da política local. 
Após o prefeito Prado se desfiliar 
do PSB, existia a expectativa do 
anúncio de sua filiação ao DEM, 
partido de Rodrigo Garcia, mas 
ambos evitaram comentar sobre 
o assunto na ocasião. Pelo que se 
desenha no horizonte, tudo leva 
a crer que o destino do prefeito 
será mesmo o Democratas, mas 
a oficialização deve ficar para as 
próximas semanas - talvez meses.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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BATEU
Na manhã da quinta-feira (26), a Polícia Militar registrou um acidente na Rua Ignácio Anselmo, no 
Jardim Bela Vista, em Lençóis Paulista. Segundo o Boletim de Ocorrência, um Honda/Fit que estava 
estacionado foi atingido na traseira por um VW/Gol, que foi recolhido por estar com licenciamento 
atrasado. O condutor, que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), alegou ter tido um 
mal súbito. Ele se feriu e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
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Polícia

DATA: 20/12/2019 a 27/12/2019

Obituário
Aparecido Flávio faleceu na quinta-feira (26) aos 67 anos em Agudos
Didier de Albuquerque Tralli faleceu na quinta-feira (26) aos 84 anos em Borebi
Marcelina dos Santos Rodrigues faleceu na quinta-feira (26) aos 76 anos em 

Lençóis Paulista
Antonio Barbosa faleceu na quarta-feira (25) aos 73 anos em Lençóis Paulista
Benedita Fernandes Gonçalves faleceu na quarta-feira (25) aos 77 anos em 

Lençóis Paulista
José Elias da Silva faleceu na quarta-feira (25) aos 73 anos em Lençóis Paulista
Valdêncio Furtado de Caldas faleceu na terça-feira (24) aos 43 anos em Lençóis Paulista
José de Oliveira faleceu na segunda-feira (23) aos 84 anos em Lençóis Paulista
José Carlos Matias faleceu no domingo (22) aos 60 anos em Lençóis Paulista
Zelinda de Oliveira Barbosa faleceu no domingo (22) aos 75 anos em Lençóis Paulista
João Cavalheiro faleceu no sábado (21) aos 88 anos em Lençóis Paulista
Valdir de Oliveira faleceu no sábado (21) aos 58 anos em Lençóis Paulista
Benedita Maria de Santana faleceu na sexta-feira (20) aos 71 anos em Lençóis Paulista
Zenaide Pereira Amorim faleceu na sexta-feira (20) aos 62 anos em Macatuba

VIOLÊNCIA

Acusado de homicídio é 
liberado após depoimento
Polícia Civil aguarda expedição de mandado de prisão pela Justiça para prendê-lo

Flávia Placideli

Na tarde da quarta-feira 
(25), feriado de Natal, a 
Polícia Militar de Lençóis 

Paulista localizou o suspeito pelo 
homicídio ocorrido na última 
segunda-feira (23). O homem, de 
37 anos, acusado de espancar um 
morador de rua, que não resistiu 
aos ferimentos, foi encontrado no 
Jardim das Nações e apresentado 
na Delegacia da Polícia Civil. 
Como o prazo do flagrante havia 
expirado, ele foi ouvido e libe-
rado, mas um pedido de prisão 
preventiva foi feito à Justiça.

Segundo informações conti-
das no Boletim de Ocorrência 
registrado pela 5ª Cia da Polí-
cia Militar, na quarta-feira (25), 
por volta das 15h50, uma equi-

SOLTO - Polícia aguarda mandado para prender suspeito de homicídio 

SUSPEITO

Passageiro esquece celular 
dentro de Uber e é furtado
Aparelho foi 
rastreado, mas 
moradora de local 
indicado negou 
envolvimento

Flávia Placideli

A Polícia Militar de Len-
çóis Paulista registrou 
nesta semana uma ocor-

rência de atitude suspeita en-
volvendo um jovem de 23 anos, 
que relatou que teve um celular 
furtado após esquecê-lo dentro 
de um veículo de transporte por 
aplicativo. O caso aconteceu na 
noite da segunda-feira (23), mas 
foi comunicado à polícia na ma-
nhã da quarta-feira (25). 

A vítima disse ter chamado 
um Uber por volta das 21h da 
segunda-feira (23) para ir do Jar-
dim Príncipe, onde reside, até o 
Conjunto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari. Relatou ainda que, 
após alguns minutos, ao chegar 

TRÂNSITO

Carro e motocicleta se envolvem em 
acidente no Jardim João Paccola
Após o impacto, condutor da motocicleta ameaçou o outro motorista e fugiu do local a pé

Flávia Placideli

Na noite da terça-feira (24), 
véspera de Natal, a Polí-
cia Militar registrou um 

acidente de trânsito sem vítima 
envolvendo um carro e uma mo-
tocicleta. A colisão aconteceu na 
Avenida Bandeira Tribuzzi, no 

Jardim João Paccola, em Lençóis 
Paulista. Após a batida, o condu-
tor da motocicleta abandonou o 
veículo e fugiu do local a pé.

O condutor do veículo, um 
Honda/Civic LXR, informou que 
trafegava pela Rua Walter Moret-
to, sentido Centro-bairro, quando, 
no cruzamento com a Avenida 

Bandeira Tribuzzi, no Jardim João 
Paccola, foi atingido por uma mo-
tocicleta na lateral esquerda.

O motorista relatou que pa-
rou na esquina e prosseguiu por 
não ter visto nenhum veículo, 
mas foi surpreendido com o im-
pacto. Ainda segundo ele, após a 
batida o condutor da motocicleta 

saiu do veículo, o ameaçou e fu-
giu do local a pé, abandonando 
o veículo em que estava na via.

Uma equipe da Polícia Mili-
tar esteve no local do acidente, 
recolheu a motocicleta, que es-
tava sem placa e numeração de 
série. O condutor do Civic foi 
orientado e liberado em seguida.

Na noite da segunda-
-feira (23), um morador de 
rua de 43 anos morreu após 
ser espancando no Centro 
de Lençóis Paulista. A víti-
ma foi socorrida por uma 
equipe do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) e deu entrada com 
vida na UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento), mas 
não resistiu aos ferimentos 
e veio a óbito na manhã da 
terça-feira (24).

Segundo o Boletim de 
Ocorrência registrado na 5ª 
Cia da Polícia Militar, hou-
ve um chamado via Copom 
(Centro de Operações), por 
volta das 23h30, informan-
do que um indivíduo esta-
ria agredindo um morador 
de rua a pauladas em via 
pública. Uma viatura se 
deslocou até a Rua Pedro 
Natálio Lorenzetti, onde a 
vítima já estava sendo so-
corrida pela unidade de 
resgate do SAMU.

No local, um cidadão 
que mora nas proximidades 
relatou aos policiais que es-

tava a caminho de sua resi-
dência, juntamente com sua 
esposa, quando se deparou 
com a cena de agressão. 
Segundo a testemunha, um 
indivíduo estava golpeando 
um morador de rua com di-
versas pauladas e que, após 
as agressões, o homem fugiu.

O morador de rua, iden-
tificado como Valdêncio Fur-
tado de Caldas, de 43 anos, 
deu entrada na UPA em es-
tado grave, apresentando fra-
turas expostas no corpo e vá-
rios hematomas na cabeça. 
Ele não resistiu à gravidade 
dos ferimentos e veio a óbito 
na manhã da terça-feira (24), 
véspera de Natal. 

O pedaço de madeira 
utilizado no crime foi apre-
endido no local e apresenta-
do na Delegacia da Polícia 
Civil. O autor do homicídio, 
R.F.G., de 37 anos, mora-
dor de Lençóis Paulista, 
encontrava-se foragido até 
a quarta-feira (25), quando 
foi encontrado por volta das 
16h, em uma residência no 
Jardim das Nações.

Crime ocorreu na noite 
da segunda-feira (23)

FURTO - Passageiro de 23 
anos teve celular furtado 
após esquecê-lo em Uber

ao destino, desceu do veículo, 
mas só notou que o celular não 
estava com ele meia hora depois.

O jovem contou aos poli-
ciais que ligou e enviou men-
sagens pelo WhatsApp para o 
motorista do Uber, mas que não 
obteve resposta. Também disse 
que registrou a ocorrência pela 
internet e, posteriormente, con-
seguiu rastrear o aparelho, que 
emitia um sinal em um endere-

ço no Jardim Carolina.
Na terça-feira (24), no endereço 

sinalizado pelo rastreador, a vítima 
disse ter feito contato com R.R.L., 
de 33 anos, que alegou não saber 
nada a respeito. Na manhã da 
quarta-feira (25), solicitou o apoio 
de uma equipe da Polícia Militar 
e esteve novamente no endereço. 

No novo contato, um homem 
que não teve a identidade divulga-
da, confirmou que o celular esta-

ria no interior da casa e entrou na 
residência aparentando que iria 
buscá-lo, porém, minutos depois, 
R.R.L. saiu alegando que não ha-
via nenhum aparelho no local e se 
prontificou a ir até à Delegacia de 
Polícia para esclarecer o fato.

Na DP, as partes foram ouvi-
das e o plantonista elaborou um 
Boletim de Ocorrência de apro-
priação de coisa achada. Ambos 
foram liberados em seguida.

pe policial recebeu a informa-
ção de que R.F.G., de 37 anos, 
apontado como responsável 
pelo espancamento que resul-
tou na morte de um morador de 
rua, estaria em uma residência 

na Avenida Estados Unidos, no 
Jardim das Nações. 

Em diligência ao endereço, 
os policiais localizaram o indi-
víduo, que foi detido e encami-
nhado à Delegacia da Polícia Ci-

vil, onde o delegado de plantão, 
Dr. Luís Cláudio Massa, solici-
tou a escrivã que lavrasse o ter-
mo de declarações, liberando-o 
em seguida. À reportagem do 
ECO, o investigador Júlio César 
de Lima explicou que um pedi-
do de prisão foi feito à Justiça e 
que a polícia aguarda a expedi-
ção do mandado para prendê-lo.

“Ele foi apresentado no dia 
25, porém, não ficou preso, pois 
não estava mais em situação de 
flagrante delito (o prazo é de 24 
horas após o crime). Somente 
possui uma medida protetiva em 
relação a outro crime contra sua 
ex-companheira. Provavelmente, 
o pedido de prisão será deferi-
do e sairá o mandado de prisão 
contra ele por conta do homicí-
dio”, esclareceu o investigador.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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BOLSA
O Ibovespa subiu 1,16%, foi a 117 mil pontos, a atingiu a nova máxima histórica na 
quinta-feira (26). A alta foi sustentada pela Petrobras e bancos, que subiram mais 
de 1%. Na virada de ano, o movimento do mercado é marcado pela troca que 
gestores fazem nas carteiras de investimento, tendo em vista apostas para 2020. 
O volume negociado foi de R$ 16 bilhões, dentro da média diária para o ano.
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Economia

CAGED

Construção civil 
puxa nova alta de 
emprego em Lençóis
Com desempenho de novembro, cidade acumula mais de 1,5 mil vagas 
abertas em 2019

Elton Laud

O nível de emprego formal 
se manteve em alta em 
novembro e Lençóis Pau-

lista já acumula saldo positivo 
de mais de 1,5 mil postos de 
trabalho em 2019, segundo o 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados). 
Os dados, divulgados na última 
semana pela Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, apon-
tam superávit de 242 vagas (922 
contratações e 680 demissões) 
no mês, com destaque para a 
construção civil, comércio e in-
dústria de transformação.

Mantendo a tendência de 
crescimento observada nos últi-
mos meses, chegando ao quin-
to mês consecutivo de alta, a 
construção civil registrou saldo 
positivo de 148 postos de tra-
balho (248 contratações e 100 
demissões) no mês passado. O 
resultado apurado colocou o 
setor no topo do ranking de ge-
ração de emprego pela segun-
da vez neste ano - em março o 
segmento liderou a lista com 

AQUECIDA - Construção 
civil liderou a geração de 

emprego em novembro

superávit de 157 vagas (232 
contratações e 75 demissões).

Para o secretário de De-
senvolvimento Econômico da 
Prefeitura Municipal de Len-
çóis Paulista, André Paccola 
Sasso, além da estreita ligação 
com as obras do projeto de im-
plantação da nova unidade de 
produção da Bracell, que teve 
a parte de construção civil ini-
ciada recentemente, os dados 
referentes ao setor sugerem, 
também, um reaquecimento do 
segmento imobiliário, que tem 
acompanhado o bom momento 
da economia local.

“Além das contratações re-
lacionadas diretamente ao pro-
jeto de ampliação da Bracell, 
também observamos as movi-
mentações que estão ligadas à 
adequação da estrutura para 
receber as empresas que estão 
chegando na cidade. A partir 
de janeiro, muitas empreiteiras 
começam a prestar serviços no 
empreendimento e já estão se 
instalando por aqui. Paralela-
mente a isso, o mercado imobi-
liário também tem sofrido im-
pacto positivo e isso reflete em 

geração de emprego”, ressalta.

DEMAIS SETORES
O segundo melhor desem-

penho de novembro foi do co-
mércio, com saldo positivo de 
86 ocupações (241 contrata-
ções e 155 demissões). Em se-
guida apareceu a indústria de 
transformação, com 49 novos 
empregos (170 contratações 
e 121 demissões). O setor de 
serviços sofreu leve desacele-
ração, mas continuou em alta, 
com a criação de 10 vagas (195 
contratações e 185 demis-
sões). Já a indústria extrativa 
mineral registrou crescimento 
de duas vagas (cinco contrata-
ções e três demissões).

O índice só não foi mais 
acentuado por conta da baixa 
na agropecuária, que segue 
alternando meses de bom e 
mau desempenho ao longo 
do ano e novamente registrou 
uma queda expressiva, com 
52 postos de trabalho fecha-
dos (62 contratações e 114 
demissões) no período. A ad-
ministração pública, que tem 
menos impacto no resultado 

global, também encerrou no 
vermelho, com saldo negativo 
de uma vaga (uma contratação 
e duas demissões).

ACUMULADO
Com o resultado apurado 

em novembro, Lençóis Paulis-
ta agora acumula superávit de 
1.542 ocupações (8.236 contra-
tações e 6.694 demissões) em 
2019. Em alta desde o primeiro 
trimestre do ano, a indústria 
de transformação responde por 
mais da metade das vagas aber-
tas, com saldo positivo de 773 
postos de trabalho (2.260 con-
tratações e 1.487 demissões).

O setor de serviços apare-
ce em segundo lugar, com 428 
empregos criados (2.228 con-
tratações e 1.800 demissões); 
seguido pela construção civil, 
com alta de 288 vagas (1.362 
contratações e 1.074 demis-
sões); administração pública, 
com 74 novas ocupações (113 
contratações e 39 demissões); 

e a indústria extrativa mine-
ral, com alta de seis postos 
de trabalho (20 contratações 
e 14 demissões).

Apesar dos bons desem-
penhos dos últimos meses, o 
comércio ainda mantém saldo 
negativo no ano, agora com 
21 ocupações fechadas (1.643 
contratações e 1.664 demis-
sões). Por conta do resultado 
ruim registrado em novembro, 
a agropecuária também passou 
para a parte de baixo da lista, 
com déficit de seis vagas até o 
momento (609 contratações e 
615 demissões).

SÉRIE HISTÓRICA
Ainda sem a contabilização 

dos dados referentes a dezem-
bro, que devem ser divulgados 
apenas na segunda metade de 
janeiro, o desempenho de 2019 
já é o melhor dos últimos 12 
anos e o terceiro melhor des-
de o início da série histórica, 
em 2003. O melhor desempe-

nho da geração de emprego no 
mercado formal até aqui foi re-
gistrado em 2007, que fechou 
com alta de 1.877 ocupações 
(15.420 contratações e 13.543 
demissões). O segundo lugar é 
de 2005, que registrou superá-
vit de 1.806 vagas (12.245 con-
tratações e 10.439 demissões).

Mesmo que a expectativa 
seja de superar o índice his-
tórico já no fechamento deste 
ano, o secretário André Paccola 
Sasso destaca que as melhores 
perspectivas são para os pró-
ximos meses. “Dezembro tam-
bém deve fechar com números 
positivos, mas muitas empresas 
já informaram que pretendem 
iniciar as contratações a partir 
de janeiro e fevereiro. Por isso, 
acredito que os melhores resul-
tados serão observados no iní-
cio do ano que vem. A expecta-
tiva é que em maio as obras da 
Bracell atinjam o pico de con-
tratações. Veremos algo jamais 
visto na cidade”, conclui.

MINHA CHANCE INICIATIVA

Lençoenses recebem certificados de 
curso de capacitação profissional

Frente Solidária completa 
três meses de implantação

Em parceria com a Bracell, programa estadual formou pedreiros, armadores e carpinteiros
Programa promove capacitação e 
gera renda a pessoas desempregadas

Da Redação

O Programa Frente Soli-
dária completou três 
meses em dezembro. 

Inicialmente foram seleciona-
das 24 pessoas que compro-
varam estar desempregadas 
e em situação de vulnerabi-
lidade social para prestarem 
serviços à Prefeitura Munici-
pal de Lençóis Paulista. Além 
de trabalhar, os integrantes 
podem realizar cursos de ca-
pacitação para que consigam 
se manter no mercado de tra-
balho ao fim do programa.

O prefeito Anderson Pra-
do de Lima destaca que o ob-
jetivo principal do programa 
é restaurar a cidadania das 
pessoas que, muitas vezes, 
são colocadas à margem da 
sociedade. “Esse pessoal foi 
selecionado pela Secretaria 
de Assistência Social, que 
realiza o acompanhamento 
constante das condições das 
famílias lençoenses. Precisa-
mos ter em mente que não 
são apenas 20 pessoas bene-
ficiadas, mas 24 famílias que 
estão sendo restauradas por 
meio do trabalho digno e ho-
nesto”, declara.

No primeiro dia de tra-
balho os selecionados pelo 

programa foram incumbidos 
do trabalho de varrição da 
cidade. Eles receberam da 
Secretaria do Meio Ambiente 
o equipamento de proteção, 
crachá e material para execu-
ção do serviço, como carri-
nhos, vassouras, enxadinhas 
e sacos de lixo.

Para participar do pro-
grama coordenado pela Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico é preciso cumprir 
algumas exigências, como ser 
maior de idade, estar desem-
pregado há um ano ou mais, 
residir na cidade há pelo me-
nos dois anos. Não é permiti-
do mais que um beneficiário 
por família. Os selecionados 
têm contrato de um ano, com 
possibilidade de renovação 
por uma única vez pelo mes-
mo período.

Os participantes cumprem 
jornada de seis horas diárias, 
cinco dias na semana, sendo 
que um dia é reservado para 
cursos. Eles recebem uma 
bolsa correspondente a 60% 
do salário mínimo nacional, 
acrescida de 40% para quem 
frequentar outro curso, além 
dos disponibilizados pelo 
programa. Todos participam 
de atividades ocupacionais e 
têm acompanhamento social.

FORMATURA - Entrega dos certificados ocorreu em cerimônia realizada na última segunda-feira (23)

Da Redação

Na última segunda-feira 
(23) foi realizada a ce-
rimônia de entrega de 

certificados de conclusão aos 
alunos dos Cursos de Qualifi-
cação Profissional realizados 
pela Etec Cidade do Livro. 
Ao todo, foram capacitados 65 
profissionais nos cursos de Pe-
dreiro - Assentador de Blocos e 
Tijolos, Pedreiro, Armador de 
Ferragens e Carpinteiro.

Os cursos foram abertos 
por meio do Programa Via 
Rápida, do Governo do Esta-

do de São Paulo, em parceria 
com a Bracell, como forma 
de oferecer capacitação aos 
profissionais interessados em 
participar dos processos de 
seleção de mão de obra para a 
construção da nova fábrica, em 
Lençóis Paulista. A previsão é 
de que, no pico da obra, 11 mil 
pessoas sejam contratadas pe-
las empresas terceirizadas para 
a construção da fábrica.

“A Bracell prioriza a segu-
rança e, por isso, a importância 
dessa parceria com o Governo 
do Estado nesses cursos de ca-
pacitação. É uma forma de con-

tribuirmos para que a comuni-
dade local tenha mais chances 
nas oportunidades de emprego 
que o Projeto Star oferece. Esta-
mos muito felizes com essa tur-
ma que se formou e, esperamos 
muitas outras”, ressalta Carlos 
Barbieri, Gerente de Relações 
Institucionais e Responsabilida-
de Social da empresa.

Segundo a diretora da 
Etec Cidade do Livro, Silvia 
Rossi, em fevereiro de 2020 
novos cursos gratuitos devem 
ser oferecidos. “Serão mais 
de 100 vagas disponibilizadas 
para que as pessoas possam 

buscar a qualificação e, tudo 
de forma gratuita, por meio 
do Governo do Estado com o 
apoio da Bracell”, adianta.

Com foco na empregabilida-
de dos alunos, os cursos, com 
carga horária de 80 e 100 horas, 
são oferecidos de acordo com a 
demanda das empresas parcei-
ras que cadastram suas vagas no 
portal do Minha Chance.

O grande diferencial deste 
programa é que, ao final das 
aulas, com o certificado já em 
mãos, o aluno está capacitado 
para participar do processo sele-
tivo das empresas terceirizadas.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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NÃO SAI
O São Paulo recusou vender Antony por €$ 15 milhões (cerca de R$ 67,6 milhões). O clube 
recebeu sinalizações de propostas do Borussia Dortmund e do RB Leipzig, ambos da Alemanha, 
mas acredita que pode conseguir mais pelo atacante, que no meio do ano teria sido sondado 
por €$ 20 milhões pelo Manchester City. A janela para transferências na Europa se abre em 
janeiro, quando o mercado deverá estar mais movimentado. Por isso, o clube decidiu esperar.

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 28 DE DEZEMBRO DE 2019 •

Esporte

Atletismo Feminino - Jenifer de Oliveira Ramos
Atletismo Masculino - Pedro Henrique Fernandes dos Santos
Atletismo ACD Feminino - Maria de Fátima Brunaikovics
Atletismo ACD Masculino - Renan César Nunes
Basquetebol Feminino - Lenita Aparecida Lima de Moraes
Basquetebol Masculino - Rafael Cordeiro de Souza
Bocha - Cláudio Luís Pramio
Bocha ACD Feminino - Luiza Antonia Ribeiro
Bocha ACD Masculino - Tales Gabriel Comidal
Capoeira Feminino - Soraia Ferreira Duete de Oliveira
Capoeira Masculino - Juliano Santana
Duatlon Feminino - Marlene Antonia Manoel
Duatlon Masculino - Eduardo Caldeira de Barros
Flag Feminino - Josi Silva
Flag Masculino - Luiz Gustavo Bulhões
Futebol Feminino - Jhennifer Diovana de Souza Rocha
Futebol Masculino - Matheus Henrique Almeida dos Santos
Futsal Feminino - Nádia Cristina Stopa Góis
Futsal Masculino - Fernando Almeida de Moraes
Ginástica Rítmica - Beatriz Mendes Francelino
Handebol Feminino - Kaylane Campos Braz
Handebol Masculino - Rodolfo Zeferino Antonio
Jiu-jitsu Masculino - Rodrigo Ferreira
Karatê Feminino - Maria Aparecida de Freitas
Karatê Masculino - Rogério Luís Blanco
Krav Magá Feminino - Lorena Capellari
Krav Magá Masculino - Gabriel Ribeiro Pereira
Malha - José Fátimo da Silva
Mountain Bike Feminino - Angela Maria Aristo
Mountain Bike Masculino - Fabiano Leite
Natação Feminino - Gabriela Pereira Figueiredo
Natação Masculino - Augusto Cezar Oliveira Zaratini
Natação ACD Feminino - Geiseane Renata Barbosa
Natação ACD Masculino - Maicon da Silva Rodrigues
Sanda Feminino - Nathália Briquezi Silva
Sanda Masculino - João Vitor José Alexandre
Skate Feminino - Isadora Gabriele Teixeira
Skate Masculino - Bryan Luan Lopes
Speed Feminino - Raquel Roland
Speed Masculino - Roger Dias
Supino Feminino - Kátia Teixeira
Supino Masculino - Claudinei Luiz Teixeira
Supino ACD - Thibério Henrique
Tênis Feminino - Caroline Pereira Amorim de Abreu
Tênis Masculino - João Marcos Momo Angélico
Tênis de Mesa Masculino - Alessandro Luiz de Freitas
Triathlon Feminino - Carolline de Andrea Picolli
Vôlei Adaptado Feminino - Valdomira Chagas
Vôlei Adaptado Masculino - José Carlos Martins de Oliveira
Voleibol Feminino - Luana Regina da Silva
Voleibol Masculino - Lucas Sanches Vachi
Vôlei de Praia Feminino - Giovana Mirela Neves Magano
Vôlei de Praia Masculino - Leonardo de Jesus Francatti

CORRIDA DE RUA

Fernando Collino larga no 
pelotão de elite da São Silvestre

Participando pela terceira vez da prova, atleta 
lençoense busca melhorar o desempenho de 
2018, quando terminou na 38ª colocação

Elton Laud

A próxima terça-feira (31) 
reserva mais um im-
portante desafio para o 

lençoense Fernando Collino, 
que disputa a 95ª edição da 
Corrida de São Silvestre, mais 
importante e tradicional pro-
va de corrida de rua do Bra-
sil. Participando pela terceira 
vez, o atleta de 34 anos larga 
pelo segundo ano consecuti-
vo no seleto pelotão de elite, 
composto por apenas 150 cor-
redores, incluindo alguns dos 
principais representantes da 
modalidade no mundo, como 
o queniano Edwin Rotich, 
campeão de 2012 e 2013, e o 
etíope Dawit Admasu, cam-
peão de 2014 e 2017.

Com excelente retrospec-
to na prova, acumulando uma 
43ª colocação (50m59s) em 
2017 e uma 38ª colocação 
(52m05s) em 2018, Collino vai 
para a terceira participação 
com o principal objetivo de 
bater seu recorde pessoal. Para 
isso, vem se dedicando há mais 
de dois meses, correndo todos 
os dias e fazendo trabalho de 
fortalecimento muscular na 
academia. Bastante focado na 
competição, o lençoense revela 
que não tem descansado nem 
aos domingos, chegando a per-
correr, em média, 140 quilô-
metros por semana.

PREPARADO - Buscando superar recorde pessoal, atleta lençoense 
treina forte há mais de dois meses

FUTEBOL JÚNIOR

Copa São Paulo começa 
na próxima quinta-feira (2)
Principal competição de base do país 
conta com a participação de 128 times; 
região tem quatro representantes

JÚNIOR - Atual campeão, São Paulo estreia no sábado (4) contra o Operário

SKATE

Lençoense garante vaga 
entre os melhores do estado
Vice-campeão em duas etapas do Circuito 
Sampa, Kauan Teixeira disputa o Pro Top 40

TOP 40 - Kauan Teixeira (à direita) está entre 
os melhores skatistas do Circuito Sampa Skate

RECONHECIMENTO

Atletas lençoenses 
recebem diploma 
de Mérito Esportivo
Entrega foi feita no último sábado (21), 
no Espaço Cultural Cidade do Livro

Elton Laud

Como já é tradição no 
final de dezembro, a 
Prefeitura Municipal 

de Lençóis Paulista reali-
zou na noite do último sá-
bado (21) uma cerimônia 
para a entrega de diplomas 
de Mérito Esportivo aos 
atletas que mais se desta-
caram em suas respectivas 
modalidades ao longo do 
ano. O evento, que contou 
com a presença do prefeito 
Anderson Prado de Lima, 
aconteceu no Espaço Cul-
tural Cidade do Livro.

Ao todo, foram home-
nageados 53 atletas de 30 
modalidades praticadas na 
cidade, entre masculinas, 
femininas e ACD (Atletas 
com Deficiência). Além do 

Elton Laud

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) inicia na 
próxima semana as dis-

putas da 51ª Copa São Paulo de 
Futebol Júnior. A maior compe-
tição da base do futebol nacio-
nal conta com a participação de 
128 equipes de todos os estados 
brasileiros, que estão dividi-
das em 32 grupos distribuídos 
em 30 cidades do estado. Nes-
te ano, a região Centro-Oeste 
paulista será representada por 
quatro times: Noroeste (Bauru), 
XV de Jaú (Jaú), MAC (Marília) 
e Assisense (Assis), todos com 
sede em suas cidades.

O Noroeste integra o Gru-
po 4 ao lado de Novorizontino 
(SP), Botafogo (RJ) e Visão Ce-
leste (RN). O XV de Jaú está no 
Grupo 5 com Guarani (SP), Vi-

tória (BA) e Serra (ES). O MAC 
compõe o Grupo 2 juntamente 
com Olímpico (CE), Santos (SP) 
e Timon (MA). Já a Assisense 
aparece no Grupo 3 com Bota-
fogo (SP), Atlético Goianiense 
(GO) e Dimensão Saúde (AL).

A primeira partida da Copa 
São Paulo, entre União Mogi 
(SP) e Juventus (SP), é na pró-
xima quinta-feira (2), às 14h45, 
em Mogi das Cruzes, sede do 
Grupo 21. O São Paulo, atual 
campeão, que na final deste 
ano derrotou o Vasco por 3 a 
1, nos pênaltis, após empate de 
2 a 2 no tempo regulamentar, 
estreia no sábado (4) contra o 
Operário (PR), às 16h, em São 
Bernardo do Campo, sede do 
Grupo 29. A final, como em to-
dos os anos, acontece no dia 25 
de janeiro, aniversário de São 
Paulo, no Pacaembu.

Elton Laud

No último final de semana, 
os atletas do projeto Ska-
te em Ação, de Lençóis 

Paulista, voltaram a viajar a São 
Paulo para a disputa da segunda 
etapa do Circuito Sampa Skate. 
A competição, promovida pela 
Secretaria de Esportes, Lazer e 
Juventude da Prefeitura Muni-
cipal da capital paulista, foi re-
alizada entre o sábado (21) e o 
domingo (22) no bairro da Lapa.

Competindo ao lado de cen-
tenas de atletas de todo o estado, 
a equipe lençoense, comandada 
pelo técnico Rangel Norato, 
teve como destaque os skatistas 
Isadora Xavier, de 10 anos, e 

Kauan Teixeira, de 17 anos. Am-
bos repetiram o desempenho da 
primeira etapa, realizada na se-
mana anterior, e terminaram na 
quarta e segunda colocações das 
categorias Feminino e Amador 
2, respectivamente.

Com os vice-campeonatos 
obtidos nas duas etapas, Kauan 
Teixeira garantiu sua vaga en-
tre os melhores skatistas do 
estado, se credenciando para 
a disputa do torneio Pro Top 
40, que acontece em fevereiro 
de 2020, em data e local ainda 
não divulgados pela organiza-
ção. O projeto Skate em Ação 
conta com apoio da Secretaria 
de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista.

CONFIRA A LISTA DOS 
ATLETAS HOMENAGEADOS

prefeito, marcaram presen-
ça os vereadores Nardeli da 
Silva, Francisco de Assis 
Naves e Leonardo Henri-
que de Oliveira, e os secre-
tários de Esportes e Recre-
ação, Raphael Blanco, e 
Desenvolvimento Econô-
mico, André Paccola Sasso.

Lençóis Paulista voltará 
a sediar os Jogos Regionais 
da 3ª Região Esportiva do 
Estado de São Paulo no ano 
que vem. Vale destacar, 
portanto, que o reconhe-
cimento também é uma 
forma de incentivo, já que 
boa parte dos atletas home-
nageados praticam um ou 
mais esportes que integram 
o quadro de modalidades 
da competição e defende-
rão as cores da cidade na 
briga por medalhas.

“A São Silvestre é uma pro-
va bem difícil, por isso, estou 
me preparando desde outubro, 
realizando treinos com ritmos 
variáveis de manhã e à tarde. 
Devido à subida da Avenida 
Brigadeiro Luís Antônio (um 
dos trechos mais difíceis do 

percurso, que praticamente 
encerra a corrida), que é de 
quase dois quilômetros, tam-
bém estou treinando bastante 
em pontos de subida, sempre 
a partir da segunda metade do 
trajeto. Aos finais de semana 
tenho feito percursos mais lon-

gos, entre 20 e 25 quilômetros. 
Quero chegar muito bem pre-
parado”, destaca.

Com vários títulos con-
quistados em 2019, como na 
Meia Maratona de Bauru, Tem 
Running (Bauru), Volta da USP 
(Bauru), Circuito Cidades Pau-
listas (Lençóis Paulista), Corri-
da Solidária da Apae (Lençóis 
Paulista) e Corrida Rapiz (São 
Manuel), Collino se diz con-
fiante para encarar mais um 
desafio e encerrar o ano com 
chave de ouro. “A corrida des-
te ano deve ser uma das mais 
fortes, com a participação de 
grandes nomes, mas minha 
expectativa é fazer uma boa 
prova e baixar minha marca de 
2018”, acrescenta o atleta.

Com percurso de 15 qui-
lômetros por algumas das 
principais ruas e avenidas do 
Centro de São Paulo, capital, a 
95ª Corrida Internacional de 
São Silvestre, promovida pela 
Fundação Cásper Líbero em 
parceria com a Gazeta Esporti-
va, acontece na próxima terça-
-feira (31), a partir das 7h25, 
com as largadas das primeiras 
categorias. A prova terá trans-
missão ao vivo pela Rede Glo-
bo a partir da largada do pelo-
tão de elite feminino, às 7h40. 
A largada do pelotão de elite 
masculino, do qual Fernando 
Collino faz parte, está prevista 
para às 8h05.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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COM MÚSICA
Na segunda-feira (30), a Prefeitura Municipal de Macatuba entrega a pintura e revitalização 
da Praça Mário Galassi e da Pista de Skate André Giglioli Carpanezi, com a realização de 
um grande show com a Banda Tempo Livre, a partir das 21h. O palco será montado na 
Praça Mário Galassi. A apresentação deveria ter acontecido em 30 de novembro, mas foi 
cancelada por conta da chuva. O show fecha o calendário de festividades do ano na cidade.
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Regional

PARCERIA

Bracell inicia projeto de apicultura
Por meio de parceria com a Unesp/Botucatu, áreas florestais da 
empresa serão utilizadas por apicultores e meliponicultores

Da Redação

A Bracell iniciou neste mês 
as atividades do Projeto 
de Apicultura e Melipo-

nicultura, realizado em parce-
ria com a Unesp de Botucatu 
e coordenado pelo Prof. Dr. 
Ricardo Orsi. A ação é custea-
da com recursos próprios (sem 
incentivos fiscais) e terá uma 
abrangência regional. O obje-
tivo é proporcionar o uso das 
áreas florestais da empresa por 
meio de Associações de Api-
cultores e Meliponicultores de 
cinco macrorregiões de Lençóis 
Paulista, Bauru, Lins, Avaré e 
Botucatu, promovendo o au-
mento da produção de mel e 
geração de renda na exploração 
racional das áreas próprias de 
plantio de eucalipto e mata na-
tiva, além de compartilhar este 
ativo com a comunidade que 

GRANDE ÁREA - Parceria vai proporcionar o uso das áreas florestais da Bracell por meio de Associações de 
Apicultores e Meliponicultores de cinco macrorregiões: Lençóis Paulista, Bauru, Lins, Avaré e Botucatu

MACATUBA

Prefeitura Municipal abre concurso para 16 cargos
Maioria das áreas são para cadastro de reserva; inscrições vão até o dia 13 de janeiroDa Redação

A Prefeitura Municipal 
de Macatuba abriu 
nesta semana as ins-

crições para o concurso pú-
blico para os cargos vagos de 
Agente Comunitário de Saú-
de (USF Bocayuva), Agente 
Comunitário de Saúde (USF 
Centro), Agente Comuni-
tário de Saúde (USF Pla-
nalto), Agente Comunitário 
de Saúde (USF Santa Rita), 
Agente Fiscal, Agente Fiscal 
de Urbanismo, Auxiliar de 
Consultório, Encanador, Jar-
dineiro, Mecânico de Autos, 
Motorista, Dentista (clínico 
geral), Dentista (endodontis-
ta), Odontólogo (protesista), 
Pedreiro e Serralheiro.

Os interessados podem 
se inscrever até o dia 13 

AGUDOS

Meio Ambiente 
anuncia ampliação 
da coleta seletiva
Cronograma deve contemplar toda a cidade a partir do dia 13 de janeiro

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Agudos, por meio da Se-
cretaria de Agricultura 

e Meio Ambiente, vai ampliar 
a coleta seletiva na cidade a 
partir do dia 13 de janeiro de 
2020. Para isso, de acordo com 
a assessoria de imprensa, um 
cronograma está sendo definido 

CAPACITAÇÃO - Na foto, catadores de materiais recicláveis durante reunião do projeto Agudos Sustentável

de janeiro de 2020, exclusi-
vamente pela internet, no site 
www.omconsultoria.com.br. 
O candidato deve fazer o pa-
gamento somente a partir do 
terceiro dia útil após a reali-
zação da inscrição para que o 
mesmo seja registrado. O limi-
te máximo para o pagamento é 
o dia 16 de janeiro. Data, ho-
rário e local das provas serão 
divulgados posteriormente.

O Edital de Concurso Pú-
blico Nº 03/2019 com escola-
ridade exigida, tipos de prova, 
jornada de trabalho, salário, 
taxa de inscrição, documentos 
necessários à contratação, pro-
gramas, bibliografias e demais 
instruções pode ser conferido 
na Prefeitura Municipal de Ma-

catuba e no endereço eletrônico 
citado acima.

Para o cargo de Agente Co-
munitário de Saúde o candi-
dato precisa ter Ensino Médio 
completo e residir na área em 
que vai atuar. O salário é de R$ 
1.476,79, com mais R$ 215,00 
de vale-alimentação.

O cargo de Agente Fiscal 
também pede Ensino Médio 
completo e CNH (Carteira Na-
cional de Habilitação) A/B. O sa-
lário é de R$ 1.566,79, com mais 
R$ 215,00 de vale-alimentação.

Para o cargo de Agente 
Fiscal de Urbanismo é preciso 
que o candidato tenha o Ensino 
Médio completo, curso técnico 
em Edificações, devidamente 
reconhecido pelo MEC (Minis-

tério da Educação), registro no 
CREA/CRT, e CNH A/B. O salá-
rio é de R$ 1.825,44, com mais 
R$ 215,00 de vale-alimentação.

Para os candidatos para o 
cargo de Auxiliar de Consultó-
rio é preciso ter ensino Médio 
Completo. O salário é de R$ 
1.318,76, com mais R$ 215,00 
de vale-alimentação.

Para os cargos de Encanador 
e Jardineiro, os candidatos pre-
cisam do Ensino Fundamental 
incompleto e CNH B. Para enca-
nador o salário é de R$ 1.566,79, 
mais R$ 215,00 de vale-alimen-
tação. O salário de Jardineiro é 
de R$ 1.378,76, com mais R$ 
215,00 de vale-alimentação.

Os candidatos ao cargo de 
Mecânico de Autos precisam 

ter Ensino Fundamental incom-
pleto e CNH C. O salário é de 
R$ 1.566,79, mais R$ 215,00 de 
vale-alimentação.

Para motorista é preciso 
Ensino Fundamental completo 
e CNH D ou E, além de cur-
so de transporte coletivo de 
passageiros. O salário é de R$ 
1.668,56, com mais R$ 215,00 
de vale-alimentação.

Os candidatos aos cargos 
de Pedreiro ou Serralheiro pre-
cisam ter Ensino Fundamental 
incompleto e CNH B. O salário 
é de R$ 1.566,79, com mais R$ 
215,00 de vale-alimentação.

Os candidatos às vagas 
de dentista precisam ter cur-
so Superior em Odontologia, 
registro no CRO (Conselho 

Regional de Odontologia) 
e especialização na área 
pretendida. O salário é de 
R$ 4.338,13, com mais R$ 
215,00 de vale-alimentação.

Com exceção dos cargos 
de Dentista, que são para jor-
nadas de 10 horas semanais, 
os demais cargos têm carga 
horária de 44 horas semanais.

Quem quiser se candi-
datar a mais de uma função 
precisa levar em conta o 
horário das provas. O horá-
rio A contempla as funções 
de Agente Comunitário de 
Saúde (todos), Agente Fis-
cal, Encanador, Motorista e 
Dentista (todos). O horário 
B contempla os cargos de 
Agente Fiscal de Urbanismo, 
Auxiliar de Consultório, Jar-
dineiro, Mecânico de Autos, 
Pedreiro e Serralheiro.

está na área de abrangência.
A parceria da Bracell com 

a Unesp também contempla 
a atividade da meliponicultu-
ra, que consiste na criação de 
abelhas nativas sem ferrão, um 
inseto que é nativo do Brasil e 
com significativa importância 
para a polinização. 

O Prof. Dr. Ricardo Orsi 
da Unesp explica que a apicul-
tura é uma das atividades do 
agronegócio que gera milhares 
de empregos direta e indireta-
mente, propiciando a inclusão 
social, proteção ambiental e 
sustentabilidade. “O Proje-
to em parceria com a Bracell 
possibilitará o uso das áreas 
de eucalipto e floresta nativa 
da empresa para a produção 
de mel de excelente qualidade. 
Temos uma ótima oportunida-
de de difundir o conhecimento 
técnico, possibilitando o traba-

lho de extensão para a comuni-
dade ao entorno das áreas da 
empresa”, comenta. 

Para Carlos Barbieri, ge-
rente de Relações Institucio-
nais e Responsabilidade Social 
da Bracell, este é um projeto 
muito significativo e vem ao 
encontro da filosofia da em-
presa, uma vez que mostra 
todo o potencial do uso múl-
tiplo da floresta, que além de 
fornecer a madeira (celulose), 
ainda conta com a socialização 
dos produtos florestais, como o 
néctar e o pólen. “Contribuir 
para melhoria da qualidade 
de vida nas comunidades onde 
atua é um valor da Bracell e o 
Projeto Apicultura coloca em 
prática este valor por meio da 
transmissão de conhecimento, 
da cultura do empreendedoris-
mo, geração de renda, além da 
profissionalização das associa-

ções de apicultores da região e 
a preservação das espécies de 
abelhas. A Bracell se orgulha 
por esta iniciativa que conta 
com a parceria da Unesp de 
Botucatu”, ressalta Barbieri.

Os apiários serão monitora-
dos pelo sistema de tecnologia 
RFID (acrônimo, do inglês, 
para Identificação por Radio-
frequência), possibilitando o 
controle da utilização florestal 

por apicultores que fazem parte 
do projeto. Os apicultores que 
têm interesse em fazer parte do 
projeto devem entrar em conta-
to com a Bracell pelo telefone 
0800 709 1490.

para atender toda a cidade.
Segundo o secretário, Mar-

co Antônio das Neves, o tra-
balho que hoje é feito pelos 
catadores de material reciclá-
vel da cidade, com apoio da 
Prefeitura Municipal, deve ser 
mantido. O grupo recebeu trei-
namento e um carrinho de mão 
especialmente construído para 
facilitar seu serviço. 

“Esse trabalho vai conti-
nuar, mas queremos melhorar 
e ampliar a quantidade da co-
leta do material que pode ser 
reaproveitado, evitando que 
seja destinado para o aterro 
sanitário. Por isso, pedimos 
para a população que fique 
atenta ao cronograma quando 
for divulgado, para que desti-
ne o material reciclável para a 

coleta e não misture com o lixo 
comum”, destaca.

Em março deste ano, a Pre-
feitura Municipal de Agudos 
promoveu um curso de capaci-

tação para catadores de mate-
riais recicláveis, como parte do 
projeto Agudos Sustentável. A 
proposta do projeto é formalizar 
e profissionalizar o trabalho, 

como forma de promover a im-
portância ambiental da coleta 
seletiva junto à população, ao 
mesmo tempo em que profis-
sionaliza a atividade.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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PRODUÇÃO
De acordo com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o volume de 
produção anual de gordura trans no Brasil caiu de 591.244 toneladas em 2013 
para 516.525 toneladas em 2017. A estimativa é que, em 2026, a produção seja 
de 71.865 toneladas. Apesar da redução, o Brasil é o país das Américas com 
maior volume de produção de gordura trans, representando quase 35% do total.
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Saúde

BEM-ESTAR

Anvisa decide banir gordura trans até 2023
Primeira etapa impõe limitação 
do produto em óleos refinados

Da Redação

A Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância 
Sanitária) aprovou no 

último dia 17, por votação 
unânime, um novo conjunto 
de regras que visa banir o uso 
e o consumo de gorduras trans 
nos alimentos industrializados 
no Brasil. As empresas terão 
que reduzir a utilização até 
julho de 2021 e não poderão 
mais usá-la definitivamente a 
partir de 2023.

De acordo com a resolu-
ção, a nova norma será dividi-
da em três etapas. A primeira 
será a limitação da gordura na 
produção industrial de óleos 
refinados. O índice de gordura 
trans nessa categoria de produ-
tos será de, no máximo, 2%. 
Essa etapa tem um prazo de 18 
meses de adaptação e deverá 
ser totalmente aplicada até 1 
de julho de 2021.

A data também marca o 
início da segunda etapa, mais 
rigorosa, que limita a 2% a 
presença de gorduras trans 
em todos os gêneros alimentí-
cios. De acordo com nota pu-
blicada pela Anvisa, a medida 
deverá “ampliar a proteção à 
saúde, alcançando todos os 

NOCIVA - Presente em diversos alimentos, gordura trans está associada ao aumento do colesterol ruim (LDL)

produtos destinados à venda 
direta aos consumidores”.

A restrição da segunda fase 
será aplicada até 1 de janeiro 
de 2023 - período que marca o 
início da terceira fase e o bani-
mento total do ingrediente para 
fins de consumo. A gordura 
trans ainda poderá ser usada 
para fins industriais, mas não 
como ingrediente final em re-
ceitas para o consumidor.

O QUE É?
A gordura trans, também 

conhecida como gordura ve-
getal hidrogenada - ou ácido 
graxo trans, na nomenclatura 
técnica - é usada para eliminar 
odores desagradáveis e indese-
jáveis, para melhorar o aspecto 
e também aumentar o prazo de 
validade de alimentos indus-
trializados. Ela é formada atra-
vés de um processo químico: 
óleos vegetais líquidos, como o 
óleo de soja, são transformados 
em gordura sólida com o uso 
de hidrogênio. Quanto mais hi-
drogenada, mais consistente a 
gordura fica. Ela também apa-
rece durante o aquecimento de 
óleos para a fritura doméstica 
ou industrial em processos que 
envolvem altas temperaturas 
por longos períodos.

A gordura trans está em 
alimentos como biscoitos 
salgados, doces e outros ali-
mentos assados, pipoca de 
micro-ondas, pizzas, salgados 
congelados, manteiga vegetal 
e margarina em barra, creme 
para café, glacê pronto para 
uso, entre outros.

PERIGO
O objetivo da Anvisa com 

as mudanças é reduzir a inges-
tão de gordura trans a menos de 
1% do Valor Energético Total 
(VET) ingerido pela população 
diariamente, como recomen-

da a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). De acordo com a 
agência, essa ingestão hoje che-
ga a quase 2% entre os adoles-
centes, por exemplo. “Depen-
dendo do recorte populacional 
que você faz, essa quantidade 
é bem mais alta. A gente tem 
grupos mais vulneráveis na po-
pulação. Como a gordura trans 
tem um preço mais barato que 
os substitutos, as populações 
mais vulneráveis, que tem me-
nor poder aquisitivo, acabam 
sendo mais expostas a esses ali-
mentos com maior teor”, expli-
ca a Gerente Geral de Alimen-

tos da Anvisa, Thalita Lima.
Em 2010, a média de con-

sumo de gorduras trans pelos 
brasileiros em alimentos in-
dustrializados girava em torno 
de 1,8% - valor considerado 
perigoso. De acordo com a 
OMS, a gordura trans foi res-
ponsável por 11,5% das mortes 
por doenças coronárias no Bra-
sil naquele ano, o equivalente 

a 18.576 óbitos em decorrên-
cia do consumo excessivo do 
óleo. A OMS estima que elimi-
nação global desse ingrediente 
pode evitar 500 mil mortes por 
ano, já que ela está associada 
ao aumento do colesterol ruim 
(LDL) e degradação do coleste-
rol bom (HDL), o que aumenta 
o risco de infarto e AVC (Aci-
dente Vascular Cerebral).

FOTO: DIVULGAÇÃO
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História inspiradora
Após ser curada de um câncer, lençoense passou a arrecadar 
brinquedos para doar a crianças carentes e em tratamento hospitalar

Flávia Placideli

A época mais festiva e es-
perada do ano é o Natal, 
data em que os corações 

dos cristãos são tocados pelo 
nascimento de Jesus Cristo 
e se enchem de sentimentos 
bons, como a generosidade 
e o amor ao próximo. Senti-
mentos como esses, há vários 
anos, têm motivado a lençoen-
se Lucíola Damasceno Parella 
a manter uma nobre missão: 
arrecadar o maior número 
possível de brinquedos para 
distribuir às crianças.

A ação beneficente nasceu 
de um voto de fé, após a cura 
contra um câncer. Há cinco 
anos, Lucíola, hoje com 51 anos 
de idade, estava se recuperando 
de um câncer de mama, quan-
do sua prima, que arrecadava 
brinquedos para crianças no 
Natal, infelizmente, faleceu da 
mesma doença. Tocada pela 
perda, ela prometeu continuar 
o trabalho e deu início à cam-
panha intitulada “Faça uma 
criança feliz”.

A ação é voltada às crian-
ças atendidas por instituições 
beneficentes de Lençóis Pau-
lista ou que passam por algum 
tratamento hospitalar, como no 
Instituto Ronald McDonald - 
uma casa de apoio do Hospital 
Amaral Carvalho, de Jaú, que 
atende crianças e adolescentes 

MAGIA NATALINA - Campanha distribui presentes para crianças 
atendidas por instituições beneficentes e em atendimento hospitalar

GENEROSIDADE  
Lucíola Parella passou a 
se dedicar à causa após 
ser curada de um câncer

em tratamento de câncer. Os 
brinquedos entregues são ape-
nas uma forma de levar a magia 
do Natal para as crianças que 
necessitam de apoio e carinho. 

“A cada ano que passa a 
gente vai se envolvendo mais, 
porque cresce de uma forma 
que você não espera. Ver que 
existem tantas pessoas soli-

dárias que se mobilizam em 
ajudar é emocionante”, conta 
Lucíola. Além de brinquedos 
novos, ela também recebe os 
usados. Os que estão em boas 

condições são lavados e embru-
lhados. Já os que precisam de 
reparos, como bichos de pelú-
cia descosturados ou bonecos 
quebrados, são consertados 

antes de passarem pelo mesmo 
processo. “É trabalhoso, mas 
gratificante. Desde que eu re-
solvi dar continuidade à cam-
panha, me emociono sempre. É 
de se arrepiar”, revela. 

A lençoense conta que nes-
te ano a quantidade de doações 
foi surpreendente. Além de 
brinquedos, também chegaram 
livros, DVDs e jogos lúdicos. 
Algumas pessoas também con-
tribuíram com dinheiro, que 
foi revertido em alimentos para 
o Instituto Ronald McDonald. 
As doações foram tantas que 
os brinquedos foram entregues 
em vários locais, como a Casa 
Abrigo Amorada e a Rede do 
Câncer; as paróquias Sant’Ana 
e São Joaquim, Cristo Ressusci-
tado, Nossa Senhora Aparecida 
e São Pedro e São Paulo; e nos 
projetos sociais da Vila da Prata 
e do Jardim Primavera.

A campanha “Faça uma 
criança feliz” não tem data para 
acabar. “Esse foi mais um ano 
de tarefa cumprida e eu vou 
continuar enquanto tiver saúde 
para avançar nessa missão!”, 
afirma Lucíola, que, determi-
nada, já fala das grandes ex-
pectativas para o ano que vem. 
“Quando eu comecei recebia 
poucos presentes. Neste ano eu 
já enchi uma sala. No próximo 
espero ter que arrumar um lu-
gar maior para guardá-los antes 
da entrega”, finaliza.
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VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

ANIMAIS

VENDE-SE PRISMA 
LTZ 2015, prata, único 
dono, 79.500km, sem 
detalhes, todas as 
revisões na conces-
sionária. Tratar (14) 
99701-0362”

VENDE-SE OU troca, 
palio 2009/2010, cor 
prata, vidro e travas 
elétricas. Tratar (14) 
99769-4064

VENDE-SE CIVIC 1.8, 
modelo LXL, ano 2011, 
automático, top, para 
pessoas exigentes, 
com 118 mil km, valor 
40 mil, aceito terreno 
financiado como parte 
do negócio. Tratar (14) 
99645-4477

VENDE-SE OU troca-
-se por chácara, casa 
ou terreno, 01 cami-
nhão Mercedes Bens 
15/13 anos 82 com o 
polis e caçambas para 
entulhos. Tratar: (14) 
99712-2211

VENDE-SE COROLA 
2019 alts, completo, 
impecável, 270 mil 
km, valor R$ 105 mil. 
Tratar (14) 99664-4455

VENDE-SE KOMBI 
ano 93, para 9 lugares, 
valor R$ 8.500, aceito 
troca por carro ou 
moto de menor valor. 
Tratar (14) 99882-5275

VENDE-SE SIENA 
ano 2006, motor 1.8, 
flex, completo, valor 
R$ 15.000, aceito troca 
por carro ou moto de 
menor valor. Tratar (14) 
99882-5275

VENDE-SE CAMI-
NHÃO D 608, ano 
78, com baú, tudo ok, 
aceito troca por Kombi 
de carroceria ou pick 
up, valor R$ 31.000. 
Tratar (14) 99882-5275

VENDE-SE SAVEIRO 
ano 1990, 1.6 CHT, 
branca, ótimo estado. 
Tratar (14) 99786-4342

VENDE-SE GOL Trend 
1.0, ano 2012, com-
pleto, ótimo estado. 
Tratar (14) 99786-4342

COBALT LTZ ano 
2017, modelo novo 
(sem detalhes), cor 
metálico, completo, 
único dono - 11 mil km. 
Tratar: (14) 99709-5659 
com Lima.

VENDE OU troca S10, 
2011, 4x4 Diesel, Ro-
deio, completa. Tratar: 
(14) 99715-3558.

PAJERO FULL 2007 
3.2 diesel, automática, 
4x4, completa, 7 lu-
gares, couro, DVD, R$ 
60.000,00 - Tel whats 
99614-3191.

VENDO 01 Caminhão 
ano 82 para entulhos 
Mercedes Bens 1513 
com as caçambas, 
aceito casa ou terreno 
em (troca). Tratar: (14) 
99712-2211

VENDO ECOSPORT 
XLS 1.6 2006, flex, pra-
ta, completa, sensor 
estacionamento - Tel 
whats (14) 99614-3191

HONDA CIVIC 2007 
preto Flex. Valor R$ 
28.000,00. Tratar: 
(14) 99817-3280, (14) 
99262-9876 ou (14) 
99694-6060

VENDE-SE FUSCA 
1300l ano 1980. Ótimo 
estado. Tratar: (14) 
99625-6905

VENDE-SE AGILE, 
2011, flex, preto. Con-
tato (14) 99674-7626

ZAFIRA ELITE 2.0 
MPFI Flexpower 2006 
em ótimo estado - pro-
cedência -07 lugares 
- documentada - aceito 
troca. Troca só carro 
ou moto de menor 
valor e a diferença 
em dinheiro, valor R$ 
26.000,00. Falar c/ 
(14) 99793-7010 Vivo 
whats.

VENDE-SE PRISMA 
LTZ, ano 2015, cor 
branco, baixa quilo-
metragem. Tratar (14) 
99732-7713

VENDE-SE CELTA 
2014, completo, cor 
prata com apenas 
43.200 km rodados. 
Super conservado. 
Tratar. (14) 99628-8876 
/ 99111-6710

VENDE-SE CIVIC 
ano 2012, cor prata, 
segundo dono, bem 
conservado. Tratar (14) 
99887-7508

PROCURO EMPRE-
GO como empregada 
doméstica, tenho 20 
anos de experiência. 
Tratar (14) 3263-4212/ 
99832-3375

ATENÇÃO PATRO-
AS! Se você precisa 
de empregada domés-
tica com experiência 
ligue para o Sindicato 
das Domésticas: (14) 
3263-1923 das 14h às 
17h30

MOTO TÁXI Estradas 
precisa-se de mo-
toqueiro. Tratar (14) 
99895-2612 com Valdir

SE VOCÊ está buscan-
do um cuidador de ido-
so ou cuidadora com 
experiência e ótimas 
referências estamos 
à disposição imediata 
para atender suas 
necessidades. Favor 
entrar em contato pelo 
fone (14) 3263-1716 ou 
(14) 99788-4437 com 
Valdir ou Maria.

FAÇO SERVIÇO de 
jardinagem geral, 
plantio de grama es-
meralda, em chácaras 
e sítios. Tratar (14) 
98836-7306

SOU CUIDADORA, 
tenho experiência, 
tenho 15 anos de 
hospital (enfermeira) 
possuo carta de habi-
litação, tenho vários 
horários disponíveis. 
Tratar: (14) 3263-0509 
ou (14) 99770-0265

PROCURA-SE APO-
SENTADO procurando 
chácara, sítio para ser 
caseiro. Formado em 
jardinagem em geral. 
Solteiro. Cel:. (14) 
98816-7062 falar com 
José

SOU DIARISTA com 
experiência. Boa orga-
nização e disciplina. 
Atuo em residências, 
escritórios e consultó-
rios. (Escritórios e Con-
sultórios Disponível 
faxina a noite). Tratar: 
(14) 99702-5096

DOA-SE FILHOTES 
de gatos, já estão 
comendo. Tratar (14) 
99743-5826 com 
Maura, na rua Traves-
sa Inconfidência 85 
(fundo) no Sindicato 
das Empregadas 
Domestica

DOG HOUSE banho e 
tosa onde seu cão se 
sente em casa - Rua 
Antônio Tedesco nº 
537, Centro. Tratar 
(14) 3264-8885 ou (14) 
99758-2022.

PROMOÇÃO PARA 
final do ano na Lava 
Seco Cavazzotti. Lava 
seu sofá e também 
fazemos impermeabi-
lização em estofados. 
Faça um orçamento 
sem compromisso. 
Tratar: (14) 99701-
3523, (14) 99846-5110 
ou (14) 3436-1419.

ROCHA SERRA-
LHERIA - Portões 
basculantes, portas, 
vitrôs, esquadrias me-
tálicas em geral, faça 
um orçamento. Tratar 
na Rua Paraná, s/n, 
Jd. Cruzeiro ou no tele-
fone (14) 3263-5428 / 
99724-0188 com João 
Sérgio Rocha.

SERRALHERIA 
MARIMBONDO - 
Fabricamos portões 
basculantes, portão 
de correr, portas, 
grades de proteção e 
estruturas metálicas. 
Faça um orçamento. 
(14) 3263-0564

BORRACHARIA 
TIÃO - Tratar na Rua 
Palmiro Diegoli, 129, 
Jd. Primavera ou no 
telefone (14) 3264-
8827.

SERRALHERIA 
CONEGLIAN Lençóis 
- seu portão está com 
algum problema? Fa-
zemos manutenção em 
portões automáticos e 
correr - troca de cabo 
de aço, kit e roldanas, 
placas de motores - 
rolamentos, roldanas, 
fechaduras elétricas 
ou simples - revisão 
geral. Fabricação de 
portões basculante / 
correr / social / grades 
de proteção para vitros 
e portas / qualquer 
tipo de esquadria 
metálicas. Ligue: (14) 
3263-1148 ou 99758-
3585 / 99633-7516.

FAÇO PULVERIZA-
ÇÃO no combate de 
doenças e pragas, em 
plantas frutíferas e 
ornamentais. Tratar 
(14) 99127-0004

RUBINHO ESTO-
FADOS - conforto e 
qualidade em 1º lugar, 
reforma de estofados 
em geral. Tratar na 
Av. Nações Unidas, 
230, Núcleo. Fone (14) 
3264-7318, (14) 3264-
8163 e 99781-7519.

CHECK LAUDO 
Vistorias Veicular, vis-
toria em autos, motos, 
ônibus, caminhões, 
etc. Rua Líbero Badaró, 
523, Jd. Morumbi, 
(ao lado da oficina do 
Milani) Telefone (14) 
3263-1795 e 99711-
5644.

APLICAM-SE HER-
BICIDAS mata-mato 
em terrenos e quintais. 
Tratar (14) 99127-0004

IZAEL ESTOFADOS. 
Tratar (14) 3264-7063 
/ 99738-3544 - Aten-
dimento para toda a 
região!

FAÇO COSTURAS e 
reformas de roupas em 
geral. Faço principal-
mente jalecos. Tratar 
(14) 99671-7781 ou na 
Rua Amazonas, 532, 
Vila Cruzeiro

PRESTAMOS 
SERVIÇOS de cortes 
de árvores e limpeza 
de quintais em geral. 
Temos referencias. 
Tratar: (14) 99623-2929 
ou (14) 99864-1088.

GEOVANE ELÉ-
TRICA Residencial: 
Serviços Instalações 
e reparos elétricos, 
faça um orçamento 
sem compromisso, 
atendimento 24 horas. 
Tratar (14) 3264-3837 / 
99864-9769

FERNANDO CABE-
LEIREIRO Sorriso. 
Horário de atendimen-
to de segunda das 9h 
às 12h30 e de terça 
à sexta-feira das 9h 
às 12h30 e 14h30 às 
19h e aos sábados das 
9h00 às 12h00 e 13h30 
às 19h. Domingos e fe-
riados não abrimos. Na 
Av. Procópio Ferreira, 
510, Cecap ou telefone 
(14) 99675-2769.

FISIOTERAPIA 
ATENDIMENTO 
domiciliar e consul-
tório, Rua Cap. João 
Antônio, 12-70, Bauru. 
Tratar (14) 99665-6449. 
Email: je_quadra-
do1500@hotmail.com. 
Com Jéssica Quadrado 
- Crefito 56758-LTF

CARIMBOS LEN-
ÇÓIS e folhinhas. 
Tratar na Rua João 
Capoani, 71, Núcleo. 
Telefones (14) 3263-
2677 / 99702-1688

JS SANTOS Automa-
tizadores e Segurança 
Eletrônica - Instalação 
de automatizadores 
de portão, cercas 
elétricas, interfones, 
alarmes, manutenção 
em todas as marcas. 
Tratar com Admilson 
- Técnico Autorizado. 
(14) 99773-1547 / 
98128-1597

AND TRANSPORTE 
Fretes e Mudanças 
- Cobrimos qualquer 
oferta. Tratar com 
Anderson Silva (14) 
99664-4648

ARTES - Diagrama-
ção (jornal, revistas, 
folders, livros, etc.) 
desenhos em geral 
(caricaturas, retrato 
falado, etc.). Tratar: 
(14) 99700-0877

MARCENARIA 
MORETTI - Irmãos 
Moretti desde 1960 
- Especializada em 
armários embutidos, 
estantes, copa e 
cozinha em fórmica, 
móveis sob encomen-
da. Endereço: Av. Nove 
de Julho, 633, Centro. 
Telefones (14) 3263-
0300 / 3263-3300 / 
Whats 99634-9647

GLÓRIA BERNARDI-
NI Escritório de Enge-
nharia. email: gloria.
esceng@yahoo.com.br. 
(14) 3281-4900

CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 
- Cirurgiã Dentista 
Dra. Maraísa - Rua 
Geraldo Pereira de 
Barros, 1.133, Centro 
- Atende convênios 
AESP odonto, ASP - 
aceita também cartões 
de crédito e débito. 
Tratar (14) 3263-
0730 / 99115-6306. 
Email: maraisama@
hotmail.com

GRÁFICA LENÇÓIS 
Comunicação Visual e 
impressos. Av. Jácomo 
Nicolau Paccola nº 
412. Tratar (14) 3264-
4200 / (14) 98153-2890 
ou por e-mail grafica-
lencois@globomail.
com 

ALONSO CABELEI-
REIRO. Av. Hermínio 
Jacó, nº 622 no bairro 
Nova Lençóis, atendi-
mento de segunda a 
sábado e aos domin-
gos e feriados até às 
12: 00h.Estamos com 
ótimos preços. Tratar 
(14) 99728-5999.

PRECISANDO CAL-
CULAR seu seguro 
novo ou renovação? 
Faça já seu cálculo 
com a MC Corretora 
de Seguros. Rua 15 de 
Novembro, 269, Centro 
- Lençóis Paulista, 
(14) 3263 3803 / (14) 
99884-3777

WR - Serviços. 
Limpeza, doméstica e 
pesada. Jardim, pisci-
na e pinturas em geral. 
Av. Dante Andreoli, 
nº 365, Monte Azul. 
Tratar com Waldyr (14) 
99815-4447 ou (14) 
98106-0858

ELETRICISTA/AN-
TENISTA - instalação 
e manutenção em 
elétrica residencial 
e comercial, alarme, 
cerca elétrica e fixação 
de antenas parabólicas 
e digital. Fone: (14) 
99834-9986 Eduardo.

SERRALHERIA 
PORTAL - portões 
basculantes reves-
tido em chapas de 
alumínio - estrutu-
ras e esquadrilhas 
metálica em geral. 
Pontualidade, efici-
ência e qualidade 
em primeiro lugar. 
Tratar (14) 3264-4313. 
e-mail serralheriapor-
taljc@hotmail.com

AUTO STILO Lava 
Car - lavagens 
simples à completa, 
lavagem interna e 
polimento Rua Nove 
de Julho, nº 999 
- Centro e-mail es-
themacedo@gmail.
com. Tratar: (14) 
99178-4013

ACADEMIA DE judô 
AKI - Rua Rio Grande 
do Sul, nº 340, Vila 
Cruzeiro / Facebook.
com/academiade-
judolp tratar: (14) 
99822-9294 ou (14) 
99769-4121

GALERIA MARIA 
“Mistura do Brasil”. 
A loja que faltava 
em Lençóis Paulis-
ta, conta espaço 
natura, moda indiana, 
decorações de várias 
regiões do brasil, 
acessórios com muito 
requinte e bom gosto, 
além de vinhos, 
doces finos em ca-
chepôs de madeira e 
a famosa bagaceira, 
a cachaça. Localiza 
na Rua Raul Gonçal-
ves de Oliveira, 113, 
descendo o Banco do 
Brasil, @galeria-
marialp. Tratar: (14) 
3264-2645 ou (14) 
99689-3939.

EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO 
para aposentados e 
pensionista do INSS, 
garantidos pela Caixa 
Federal. JCS Negó-
cios Imobiliários - 
Rua 15 de Novembro 
581 (Edifício Paccola), 
Centro, Lençóis 
Paulista. Tratar: (14) 
3264-5165 ou (14) 
99667-9992

L. A. Munck - Loca-
ção de guindastes, 
Rua Castro Alves, 
170, Jd. Ubirama. 
Tratar: (14) 99117-
2055 ou (14) 3263-
6011

GRAFITE PARA 
fachada, pinturas 
artísticas com dese-
nhos para fachadas 
comerciais e residên-
cias. Studio Paccola 
(14) 99832-3243.

PREOCUPADO SE 
as mudanças nas 
regras de aposenta-
doria afetarão você? 
Faça uma consulta 
conosco e entenda. 
sem compromisso. 
Escritório Contábil G5 
Contec Ltda. Rua José 
do Patrocínio, nº 591, 
Centro, Lençóis Pta-SP. 
Fone: (14) 3263-2015 
/ 3264-8282 / 3264-
6569

CABELEIREIRO E 
Barbeiro a domicílio. 
Atendo pessoas idosas 
e enfermas que não 
podem sair de suas 
casas, tenho experi-
ências no ramo a mais 
de 50 anos. Tratar: (14) 
99191-0232

DIVERSOS

VENDE-SE MOTO 
ML 85, cor preta, com 
freio a disco, bem 
conservada, aceito me-
tade do valor em mate-
rial de construção. 
Tratar (14) 99178-581

MOTO PCX 2016 
- 21.200 km - Cinza 
perolizada - Tratar - 
Fone (14) 98806-7043

TWISTER ANO 2006, 
cor prata - vendo ou 
troco por moto 2011 
Titan 150, Tratar: 
(14) 99782-1770 com 
Mariano.

VENDE-SE MOTO 
Kawasaki 250 
cilindradas, ano 2009, 
cor verde com 30 mil 
km rodado. Tratar (14) 
3263-7022 ou (14) 
98149-5634 falar com 
Alemão

SERVIÇOS

LOCAÇÃO MURO 
para propagandas 
em geral, próximo 
à rotatória Imobili-
ária 21, excelente 
localização com fluxo 
constante de veículos 
e pedestres. Ligue 
99728-1313

VENHA PARTICIPAR 
do Feira do Rolo (car-
ros e motos) que está 
acontecendo na Cecap 
em frente a creche na 
Av. Orígenes Lessa, 
todos os domingos.

BALCÃO ATENDI-
MENTO modulado 
em “ L”. R$ 1.500. 
Falar com Dani. Cel: 
(14) 99624-2282

VENDE-SE CÔMO-
DA, valor R$ 150,00. 
Tratar (14) 99686-7382

VENDE- SE duas tv 
de tubo 20 polegadas. 
Tratar cel:. 99865-
4330

PRATELEIRA SEIS 
módulos sendo R$ 250 
reais cada módulo. 
Falar com Dani Cel: 
(14) 99624-2282

VENDE-SE 2 TVs 
de tubo, sendo uma 
já com o conversor. 
Tratar (14) 3263-1280

PRATELEIRA 6 módu-
los sendo R$ 250 cada 
módulo falar com Dani 
(14)9962-42282

TROCO MOTOR Ya-
maha 25 HP, ano 2005 
por 1 de 15. Tratar (14) 
99894-0309

SANFONA, VENDE-
-SE, troca e conserta. 
Tratar cel: (14) 99711-
8613

COMPRO TÍTULO do 
Clube Marimbondo. 
Pago à vista. Contato 
(14) 98118-8850

VENDE-SE, PANOS 
de pratos 100% algo-
dão, R$ 3,50 cada ou 
3 por R$ 10,00. Aceito 
cartão de crédito. 
Falar com João (14) 
98803-7954

ESTUDANTIL 
PRESENTES, Sempre 
Repleta de novidades 
quentíssimas para 
esse verão, sempre 
com o melhor aten-
dimento e o melhor 
pra você...Corre pra 
cá...Rua Alexandre 
Raimundo Paccola, 
186, Rondon, fone (14) 
3263-2125.

VENDO AREIA 
grossa valor R$ 50,00 
o metro. Tratar: (14) 
99817-3280, (14) 
99262-9876 ou (14) 
99694-6060.

FRETES MUDAN-
ÇAS ligue (14) 3263-
6074 / 98127-2764 
(Vivo) com Benedito 
(Donizete). Rua João 
Capone, nº 220, 
Núcleo H Luiz Zillo.

RL CAÇAMBA - Faz 
serviços de limpeza 
com caçamba para en-
tulho (para empresas 
e particulares). Tratar 
(14) 99789-2210 / 
99777-2218.

PEDICURE DO-
MICÍLIO com hora 
marcada para idosas. 
Agende seu horário. 
Tratar (14) 99658-
6608.

AUTO ELÉTRICA 
Zamboni está traba-
lhando com serviços 
em bombas injetoras, 
bicos injetores e 
injeção eletrônica 
diesel, para maiores 
informações entrar em 
contato conosco: (14) 
3263-4713, estamos à 
disposição.

CONSERTO DE 
máquinas de costura, 
atendimento a domi-
cílio (Devanir). Tratar 
(14) 99727-6618 ou 
(14) 98104-6618

EMPREGOS

PROCURO TRA-
BALHO na área de 
atendimento, tenho ex-
periência e formação 
na área. Contato (14) 
99632-0888

PROCURO VAGA 
de diarista; faxineira 
ou doméstica. Tenho 
disponibilidade de dia 
e horário. Para Resi-
dências ou escritórios. 
Tratar (14) 99896-2101

ALIMENTAÇÃO

SABORES DE 
Minas - meia cura, 
queijos artesanais, 
vinhos e salames. 
Tratar: (14) 99623-
1664 ou (14) 99696-
7124.

ROÇA URBANA - 
Verduras, legumes, 
ervas e raízes sem 
agrotóxicos. Rua 
Carlos Ranzani, 165, 
Jd. Lago da Prata. 
Tratar (14) 99761-
1693.

CESTA BÁSICA Lo-
pes Rua Willian Orsi, 
76. Tratar (14) 3264-
9745 / 99751-2608. 
Email: fjgzlopes@
hotmail.com

FRANGO ASSADO 
aos domingos, venha 
conferir, é uma 
delícia! Tratar na 
Rua Luiz Henrique de 
Camargo, 21, Júlio 
Ferrari. Contato (14) 
3263-6502/ 99659-
6123 com Cícero 
Bearari

RESTAURANTE VIA-
JANTES - Marmitex, 
marmitas, self-service 
e prato feito. Tratar 
na Rua Gino Augusto 
Antônio Bosi, 140, Pq 
Res. Rondon, Lençóis 
Pta-SP. Telefone (14) 
3263-2412 / 3264-
2079 / 99686-1979

EXCELENTE 
OPORTUNIDADE 
para escritórios, 
vende-se mesas, 
gaveteiros e armários, 
confeccionados em 
mdf e revestimentos 
padronizados. Tratar: 
(14) 99118-0204

VENDO VESTIDO 
de noiva novo, valor a 
combinar. Tratar (14) 
3264-7658 / 99748-
6872

VENDO APARELHO 
de som LG Am e Fm 
toca CD com entrada 
pen drive, R$ 500,00 
reais. Tratar: (14) 
99818-1874

VENDE-SE DUAS 
malas de viagem semi 
novas, médias. Tratar 
(14) 3263-1280

VENDE-SE MALOTE 
de roupa e calçados 
usados para brechó. 
Tratar cel: 99865-4330

VENHA REALIZAR 
o sonho da casa 
própria! Financiamos 
seu imóvel pela Caixa 
Econômica Federal! 
*Imóvel Novo *Imóvel 
Usado *Terreno e 
Construção faça uma 
avaliação de crédito! 
(14) 3264-5165 / (14) 
99820-0872 - José 
Carlos. Rua 15 de 
Novembro, 581. Edi-
fício Luiz Paccola, 3º 
andar, sala 32. Lençóis 
Paulista.
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Classificados
VILA DA Prata casa 
sendo 01 dorm, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço e vaga de 
garagem para 2 carros. 
Tratar com Cláudio 
pelo telefone 99772-
7716

EDÍCULA ALDEIA 
- para confraterni-
zações - “ambiente 
familiar”. Lugar amplo 
com cobertura, quarto, 
banheiro interno, sala, 
copa com churrasquei-
ra, quadra, piscina, 
banheiro externo mas-
culino, mesa de bilhar 
e, acessórios (Freezer, 
TV). Tenho mesas e 
cadeiras para alugar. 
Tratar (14) 99768-0518 
Vivo whats, no Jd. 
Itapuã. Pode me cha-
mar no whats! Aceita 
pagamento no cartão 
débito ou crédito!

UBIRAMA - Casa 
com 2 quartos, 1 
cozinha, 1 sala, 1 
banheiro, (edícula 
com 2 quartos e 1 
banheiro), R$ 1.800,00. 
Cód 02799. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

VILA CRUZEIRO 
vende-se duas casa 
frente e fundo na 
Rua Amazonas. Não 
aceita financiamento. 
Valor R$120 mil. 
Tratar (14) 99795-2449 
Magno Ferreira Cresci 
194142F

ITAMARATY, 
VENDE-SE Casa 
pré-moldada de 
madeira c/ excelente 
acabamentos e terreno 
amplo, 3 quartos 
sendo uma suíte, 
banheiro social, sala 
ampla, cozinha, área 
de serviço c/ tanque, 
área de cozinha e 
banheiro c/ porcela-
nato e revestimento, 
construção com 413m². 
Valor R$ 390,000.00. 
Aceita casa ou terreno 
de menor valor como 
parte do pagamento. 
Tratar com Magno Fer-
reira cel: 99795-2449

PARQUE RONDON, 
vende-se uma casa 
excelente acabamento, 
3 quartos com móveis 
planejados sendo uma 
suíte, 2 banheiros, 
cozinha planejada, 
copa e sala amplas, 
linda área gourmet 
com lavabo, suíte com 
sacada na parte de 
cima, garagem para 2 
carros, cerca elétrica, 
alarme, interfone e 
portões automatiza-
dos. Valor R$ 585 mil. 
Tratar (14) 99795-2449 
Magno Ferreira Cresci 
194142F

JD. EUROPA. Vende-
-se casa, sobrado com 
215 m² de construção, 
3 quartos sendo uma 
suíte, 3 banheiros, 
escritórios, cozinhas 
com armários planeja-
dos, sala, copa, área 
gourmet, sacada com 
visão ampla da cidade, 
garagem coberta para 
2 carros com portão 
automatizado. Valor R$ 
530 mil, aceita finan-
ciamento, aceito como 
parte do pagamento 
carro, terreno e casa. 
Tratar (14) 99795-2449 
Magno Ferreira Cresci 
194142F

CHÁCARA P/ festa - 
1 cozinha ampla com 
churrasqueira, uma 
geladeira e freezer, 
uma área com mesa 
e cadeiras, 1 piscina, 
muita área verde. 
Valor R$350,00/dia. 
Contato: (14) 99772-
7315

ALUGA-SE CHÁ-
CARA, no São Judas 
Tadeu para eventos 
em geral. Pra mais 
informação entrar em 
contato Tratar (14) 
99653-1140 ou (14) 
3263-4713

CENTRO - Casa com 
1 quarto, 1 sala, 1 
cozinha, 1 copa, 4 
banheiros, 1 lavabo, 
piscina, garagem, R$ 
2.500,00. CÓD 02033. 
. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

MACATUBA - Casa 
com 3 quartos, 2 
salas, 1 banheiro, 1 
cozinha, 1 lavanderia, 
garagem, R$ 2.800,00. 
Cód 02797. . Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CENTRO - Casa com 
3 quartos, 1 suíte, 2 
salas, 1 banheiro, 1 
lavanderia, edícula, 
piscina, garagem pra 
3 carros, R$ 3.500,00. 
Cód 02696. . Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CENTRO - Casa com 
3 quartos, 1 suíte, 2 
salas, 5 banheiro, 1 
lavanderia, edícula, 
piscina, garagem, R$ 
6.500,00. Cód 02018. 
. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

MACATUBA - Casa 
com 2 quartos com 
armário, 1 sala, 1 cozi-
nha americana/armá-
rio, banheiro, piscina, 
churrasqueira, edícula/
garagem, R$ 3.850,00. 
Cód 02784. . Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CENTRO - Casa com 1 
quarto, 1 suíte, 1 sala, 
1 banheiro, 1 cozinha, 
piscina, edícula (1 
cozinha e 1 banheiro), 
garagem, R$ 2.700,00. 
Cód 02796. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

UBIRAMA - Casa 
com 2 quartos, 2 suí-
tes, 1 sala, 1 cozinha 
planejada, 2 banheiro, 
garagem, R$ 1.430,00. 
Cód 02740. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CENTRO - Casa com 
3 quartos, 1 sala, 1 
cozinha, 1 lavanderia, 
2 banheiros,garagem 
pra 2 carros, quintal. 
R$ 1.500,00. Cód 
02446. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CENTR - Casa com 3 
quartos, 1 suíte, 2 sa-
las, cozinha/armário, 2 
banheiro, lavanderia, 
garagem pra 2 carros/
churrasqueira, R$ 
2.200,00. Cód 02810. 
. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

PRIMAVERA - Casa 
com 2 quartos, 1 sala, 
1 cozinha, 1 dispensa, 
1 lavanderia, 1 ba-
nheiro, 1 garagem. R$ 
750,00. Cód 02423. Li-
gue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

IMÓVEIS
COMERCIAIS

RESIDÊNCIAS
ALUGA

VENDE-SE CASA na 
Rua Santo Antônio, 
nº533 - Jardim Bela 
Vista, 02 dormitórios, 
03 salas (de visitas, 
jantar e escritório) 
cozinha, banheiro, área 
de serviço, garagem 
para 02 carros e 
área de lazer com, 
churrasqueira, quarto e 
banheiro, com 148,36 
m² de construção. Tra-
tar: (14) 99616-6780.

VENDE-SE CASA 
(terreno) no bairro 
Bela Vista, medindo 
235,00 m e construção 
171,43 m.Tratar fone: 
3263-2983

EDIFÍCIO VILLA 
Splendore - Vendo 
apartamento. Fone (14) 
99870-0202

MARIA LUIZA IV 
casa nova com 5 
cômodos R$ 350 mil. 
Tratar (14) 99727-9056 
com Antonio.

VENDO SOBRADO 
na Rua Ignácio Ansel-
mo (Centro), comercial 
e residencial com 
piscina /rancho. Aceito 
apto ou casa como 
parte no negócio. Tra-
tar: (14) 99148-9959

VENDE-SE CASA 
localizada - Rua Padre 
Anchieta, nº18 esquina 
com a Rua Geraldo 
Pereira de Barros, 
próximo à Avenida 
Ubirama. Última locali-
zação para quem quer 
montar um comércio. 
Tratar (14) 99658-4415 
com Cláudio.

JD MORUMBI casa 
com 03 quartos sendo 
uma suíte com armá-
rio, 2 salas + 1 sala de 
jantar, lavanderia, ter-
reno amplo, garagem. 
Tratar (14) 99782-1060 
/ 99787-2043

VENDO CASA na 
Rua 15 de Novembro, 
1.242, com 190.00m², 
R$ 330 mil. Tratar (14) 
99897-6444

JD. CRUZEIRO casa 
no valor de R$ 240 mil 
com 03 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço. Tratar (14) 
99883-8902 / 99651-
6810

MARIA CRISTINA 
vendo casa na R: Tomé 
de Souza, 78. Tratar 
(14) 99886-9121 com 
Pedro

VENDE-SE UMA 
casa em Alfredo 
Guedes na Rua 15 de 
Novembro 217, com 
terreno de 15x96 m, 
fundo divisa com Rio 
Lençóis. Tratar (14) 
3264-6403 ou (14) 
99712-9948

TROCA CASA - 02 
dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, 
garagem e lavanderia 
cobertas. Na Rua João 
Flôrencio Amaral, nº 
220, Bairro Monte 
Azul.(uma quadra 
do mercado Azulão/
Gigantão) e tenho 
interesse em troca por 
chácara (São Judas 
Tadeu, Virgílio Rocha, 
Corvo Branco e Agu-
dos) a negociar. Tratar: 
(14) 99665-5755 ou 
(14) 99648-6977. 

VENDE-SE CASA na 
Cecap. Av. Orígenes 
Lessa em frente ao 
mercado Azulão, com 
4 dormitórios, sala, 
cozinha e banheiro, 
garagem para 2 carros, 
valor R$ 110.000,00. 
Tratar (14) 98206-3296 
ou (14) 99791-3666.

VENDE-SE CASA 
próximo ao Orsi, com 
3 dormitórios, sala, 
cozinha, copa, com 
laje, área de serviço 
e garagem, valor R$ 
380 mil. Tratar (14) 
98206-3296 ou (14) 
99791-3666

VENDE-SE LOTE de 
roupa semi novas e 
calçados semi novos 
n° 36. Tratar (14) 
3263-1280

ALUGA-SE BETO-
NEIRAS- mensal ou 
diária de segunda à 
segunda. Tratar (14) 
99686-6030

VENDE-SE BICICLE-
TA ergométrica, valor 
R$ 200,00. Tratar (14) 
99686-7382

CONSÓRCIO CON-
TEMPLADO 
CRÉDITO R$ 302 mil 
para comprar imóvel 
constr./capital giro 
- quero R$30 mil + 
transf. div. (14) 99879-
7478 (partic.)

TOTAL LIMP - limpe-
za e descartáveis, Rua 
Antônio Paccola, nº 
20, Vila Antonieta ll. 
E-mail eliejf@yahoo.
com.br. Tratar: (14) 
99778-3100

AULAS PARTICU-
LARES. Matemática 
(Ensino Fundamental) 
Tratar Valério cel: 
99715 2968

CASA TRINCADA? 
Faça um orçamento 
grátis com o Engenhei-
ro. Tratar: 0800.118023 
ou (14) 99650-3279

AULAS PARTICU-
LARES de Italiano 
Tratar Valério cel: 
(14) 99715-2968

MÁQUINAS 
COSTURA - Venda 
de peças, motores, 
caixinhas, bancadas 
e consertos. Tratar na 
Rua Santo Antônio, 
nº 773, Jd. Bela Vista 
ou (14) 99712-5303 
com Cícero.

AULAS PARTI-
CULARES - inglês, 
conversação, leitura, 
escrita, Professor 
“Fluente” residiu e 
trabalhou na Ingla-
terra (Londres) por 
05 anos. Tratar Cel/
whats (14) 99611-
7673

ATENÇÃO NOI-
VAS - Para tornar 
seu casamento mais 
especial, conheçam o 
trio “Sonora - vocal fe-
minino” que há mais de 
5 anos se dedica para 
que cada momento de 
sua cerimônia seja ines-
quecível, com repertório 
eclético, que prioriza 
a harmonia vocal e a 
suavidade feminina. 
Contatos: 99124-9296 
(Cléo), 99839-0390 
(Nanci) e 99112-3352 
(Néia). E mail: sonora-
vf@gmail.com.

GI BISCUIT- lembran-
cinhas para todas as 
ocasiões, topo de bolo 
e personagens, aceita 
encomendas. Tratar 
(14) 99619-1155.

CARICATURAS 
DIGITAL e ao vivo. 
Studio Paccola. Tratar: 
(14) 99832-3243.

JD UBIRAMA 
vende-se casa na R: 
Borba Gato, 390, com 
03 quartos, sendo 
01 suíte, sala, copa, 
cozinha, lavanderia, 
quarto de empregada 
com banheiro, edícula 
com churrasqueira 
e cozinha, garagem 
p/ 02 carros coberta. 
Tratar (41) 99815-9747 
c/ Maristela.

VENDO APARTA-
MENTO no Residen-
cial Jacarandá (aceito 
carro ou moto como 
parte de pagamento). 
Tratar (14) 98141-3822

VENDO APARTA-
MENTO no Edifício 
Orígenes Lessa, 
último andar, com 
armários embutidos 
nos quartos, nos ba-
nheiros e na cozinha. 
Banheiros com box de 
vidros temperados. 
A varanda gourmet 
fechada com vidros 
temperados. Contatos: 
(14) 99141-9526 ou 
(14) 99829-1217

VENDE-SE LINDA 
casa Núcleo H. L. 
ZILLO, 03 dormitórios 
(1 armário planeja-
do), sala estar, sala 
de jantar, cozinha 
planejada c/ forno e 
cooktop embutidos, 
02 banheiros, área 
com churrasqueira, 
lavanderia coberta, ga-
ragem para 02 carros. 
Valor R$ 270,000.00 
(negociável). Aceita 
financiamento. Tratar: 
(14) 99821-7389 ou 
(14) 99184-2567

VENDE-SE CASA no 
bairro Maria Luiza II, 
115 m², 03 quartos, 
sendo 01 suíte. Tratar: 
(14) 99712-0847.

EDIFÍCIO BETHA - 
vendo apartamento. 
Tratar (14) 99772-7716 
com Cláudio.

VENDE-SE VÁRIOS 
terrenos murados no 
Itamaraty. Tratar (14) 
98206-3666 ou (14) 
99791-3666

VENDE-SE UM 
terreno no Jardim 
Planalto por R$ 40.000 
mais prestações, sendo 
negociável os 40.000.
Tratar (14) 3264-4451 
ou (14) 99119-2443 
falar com Ângela ou 
Rubens

JARDIM CRUZEIRO 
vendo terreno medindo 
275m² Rua Mato 
Grosso (ao lado do nº 
185 frente ao nº 200) 
- Tratar com Luiz (14) 
99702-6597

JARDIM ITAMARA-
TY. Vendo um terreno 
com topografia plana, 
com 517,5 m2 (15m x 
34,5m), na parte alta 
do Jardim Itamaraty. 
Tratar com Eduardo - 
(14) 99786-3769

TERRENO LOCA-
LIZADO no Jardim 
Village, na Avenida dos 
Estudantes. Interessa-
dos tratar no Tel: (14) 
99725-2619.

LOTEAMENTO 
SAINT Raphael - Ma-
catuba Lotes com 200 
m² disponíveis para 
venda! Preços espe-
ciais! Infos: (14) 3264-
5165 / (14) 99820-0872 
José Carlos

VENDO TERRENO 
Rua Minas Gerais, 
Vila Cruzeiro, 275 m². 
Tratar: (14) 3263-1511 
ou (14) 99796-6685

VENDO LOTES na 
região Centro-Oeste-
-Paulista: Jaú/SP; Ma-
catuba/SP; Pedernei-
ras/SP; Barra Bonita/
SP; São Manuel/SP; 
Votuporanga/SP e Três 
Lagoas/MS. Falar com 
Américo Oliveira (14) 
99793-7010 - CRECI 
140642.

VENDO TERRENO Jd. 
Itapuã com 200m² na 
Rua José Hiram Garri-
do, nº 594 próximos ao 
novo cemitério Paníco 
topografia plana 80% 
murado, R$ 100.000,00. 
Tratar: (14) 99782-7113 
ou (14) 99709-5288.

VENDO TERRENOS 
comerciais Jd. Planalto 
em frente ao Constrular 
450m² cada. Tratar: (14) 
99712-0847

VENDO TERRENO 
Vila Antonieta II, Rua 
Honório Barbosa lote 
4 quadras 6, 12 x 36,5 
- 459 m² - Tratar: (14) 
99614-3191

VENDE-SE 02 
terrenos juntos Grajau 
250m² cada um, mura-
do e nivelado. Tratar: 
(14) 99117-2055.

VENDE-SE TER-
RENO, na rua José 
Bonifácio nº 592, Jd. 
Marimbondo, topogra-
fia plana. Pronto para 
construção. Tratar cel: 
(14) 99787-4343.

SPAZIO VERDE 
Terreno, quitado com 
300m², localizado na 
parte alta, excelente 
disposição e topografia 
plana. R$ 200.000,00. 
Direto com proprietário 
tratar cel: (14) 99788-
5669.

VENDE-SE UM ter-
reno 400 m² no Jardim 
Morumbi, duas frentes, 
Rua Antônio Biral 
(esquina 28 de Julho) 
tratar proprietário 
Fone: (11) 98156-4130 
WhatsApp.

PASTO COM 15 mil 
m², 4 divisões, água, 
luz, estábulo, triturador, 
bem próximo a cidade. 
Ótimo preço R$ 150,00 
mensais. Tratar: (14) 
99752-3588 ou (14) 
99652-5834.

FESTAS

SÃO JUDAS Tadeu 
- chácara medindo 
20.000m². Tratar (14) 
99772-7716

VENDE-SE UMA chá-
cara (Corvo Branco) ou 
troca por casa, terreno 
ou barracão. Tratar (14) 
99712-2211

VENDE-SE UM sítio 
área rural de 1 (um) 
alqueire de terra, ao 
lado do Engenho São 
Luiz, fica no São Judas 
Tadeu, com asfalto, 
água e luz. Tratar 
(14) 99772-5363 com 
Amaral. 

VENDE-SE UMA 
chácara em Alfredo 
Guedes, bairro Areia 
Branca 3.000 m² 
incluso água e rancho. 
Valor 130 mil. Tratar 
(14) 99883.2411

VENDE-SE CHÁ-
CARA no São Judas 
Tadeu, 1500 m² com 
edificações valor 
180 mil. Tratar (14) 
99602-8261 ou (14) 
98118-1625

VENDE-SE SÍTIO 
Gleba A - Bairro 
Campinho. Área 
total de 3,3 alqueires 
paulista, ou seja, 8,06 
hectares, localizado no 
município e Comarca 
de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo. 
Arrendado para Cana 
pela Zilor. Entrar em 
contato pelo celular 
(41) 99815-9747 
Maristela.

VENDE-SE CHÁCA-
RA com 28.500 m² no 
centro da cidade de 
Lençóis Paulista. Tratar 
(14) 98118-8850

Publicado no jornal O Eco, no dia 28 de Dezembro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 50,24.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Extrato de Homologação: PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 
130/2019: PREGÃO PRESENCIAL N. 49/2019: HOMOLOGAÇÃO 
DO OBJETO: O PREFEITO MUNICIPAL DE BOREBI/SP, no uso 
de suas atribuições legais: DECIDE: Art. 1º. Fica HOMOLOGADO 
o objeto do Pregão nº. 49/2019, que tem por objetivo a AQUISIÇÃO 
DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, à empresa que classificou em 1º 
lugar (preço unitário) da seguinte forma, com todas as demais con-
dições de acordo com o Edital: Fornecedor: BH DENTAL COMER-
CIAL EIRELI - Total: R$ 9.050,00, Borebi, 23/12/2019. Antônio 
Carlos Vaca-Prefeito Municipal.

RUA IGNACIO ANSELMO, Nº 394, CENTRO
LENÇÓIS PAULISTA

CEP: 18680-080 TEL: 14-32641973
E-MAIL: LENCOISPAULISTA@ARPENSP.ORG.BR

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e MARIA DE FATIMA 
ARANTES RAFAEL, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, 
viúvo, convive em união estável, lavrador, nascido em Itatinga - SP, 
aos 01/11/1959, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, 
filho de ANGELO ALVES DE OLIVEIRA e de MARIA SIDARAS 
DE OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, viúva, 
convive em união estável, do lar, nascida em Cafelândia - SP, aos 
02/10/1955, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de 
ADÃO ARANTES e de MARIA APARECIDA GOUVEIA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei.

Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela 
Imprensa Local.

Lençóis Paulista, 26 de dezembro de 2019.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

EXCURSÕES

FESTAS DE final 
de ano chegando, 
venha ficar diva com 
uma super maquia-
gem. Vou até você!. 
Valor acessível. 
Contato: (14) 99814-
8885 Bruna Santiss 
Makeup

02 A 07/01/2020. 
Paraty (RJ). Tratar: com 
Ivani (14) 3264-8436, 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892

24 A 26/01/2020. Praia 
Grande (SP). Tratar: com 
Ivani (14) 3264-8436, 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892.

RESIDÊNCIAS
VENDA

TODA VIAGENS 
com Ivani ou Isabel 
aceitamos cartões de 
créditos, façam um 
orçamento conosco 
sem compromisso.

EXCURSÕES 
PRAIAS Ubatuba, 
Praia Grande, Santos, 
Balneário Camboriú. 
Tratar com Bete (14) 
99738-0536

EXCURSÕES PARA 
Compras (São Paulo) 
de: Terça para Quarta 
ou Sexta para Sábado. 
Tratar: (14) 3263-6938 
/ (14) 3264-7919 / 
(14) 99702-7108 / (14) 
99794-7639. Falar com 
Arlindo ou Eliza. 

ALUGA-SE CASA, 
com 3 quartos, 3 
banheiros, sala, 
cozinha,mobiliada, 
ar condicionado, no 
centro da cidade,mais 
detalhes. Tratar cel 
(14) 99632-3811 valor 
R$ 2.700 centro da 
cidade.

AP. ILHA Comprida, 
frente pata o mar, 
preço imperdível, 
condomínio fechado, 
para ate 12 pessoas, 
somente R$250 reais 
a diária. Tratar com 
Edna (14) 3264-8064 
ou (14) 99632 3811 
envio foto pelo 
whats.

GUARUJÁ P/ 
temporada - Praia 
Pitangueiras - 
quitinet (4 pessoas), 
apartamento (8 
pessoas),1 quadra da 
praia e 2 quadras dos 
shopping. Ligue (14) 
997717315

ALUGA-SE CHÁ-
CARA. Tratar: (14) 
99754-4603 ou (14) 
3263-5034. 

APARTAMENTO - 
Bauru - 2 quartos,1 
sala conjugada com 
1 copa,1 cozinha 
ampla,1 área de 
serviço,1 banheiro 
social,1 garagem 
cob,portaria 24 h. 
R$680,00. Contato: 
(14) 99728-1313 / 
99772-7315.

CENTRO - Sala 
comercial 1 salão, 1 
banheiro, R$ 1.100,00. 
Cód 02807. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

SANTANA - Sala 
comercial salão amplo, 
banheiro. R$1.500,00. 
Cód 02814. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CENTRO - Sala 
comercial no 6° andar, 
1 sala e 1 banheiro.R$ 
500,00. Cód 02813. Li-
gue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

VENDO PRÉDIO co-
mercial especial para 
clínica ou escritório, 
situado na Rua Anita 
Garibaldi, nº 1.515 e 
1.519. Tratar (14) 3264-
3165/ 99701-6335

ALUGA-SE BARRA-
CÃO comercial com 
área de 160 m² no 
Jardim Maria Luiza I, 
na Rua Joaquim Maria 
Contente ao lado da 
avenida. Tratar pelo 
telefone (14) 99816-
6963

ALUGA-SE SALA 
comercial com 80 m² 
no Jardim Príncipe na 
Rua Henrique Losinka 
Alves esquina com 
Luiz Vaz Pinto (próximo 
da Comai). Tratar (14) 
99816-6963

ALUGA-SE SALÃO 
comercial no Jd. Santa 
Terezinha com 80m² 
localizado ao lado 
de mais três salas já 
alugadas. Tratar (14) 
99816-9663

VENDA OU 
PERMUTA, Barracão 
Comercial multiuso 
com 230M2 - terreno 
em avenida de maior 
circulação de Lençóis 
Paulista, em zona 
estritamente comer-
cial, já alugado com 
contrato até 2022, que 
deverá ser respeitado. 
(Documentação - ok). 
Até 50% do valor 
estudo permuta com 
residência, terreno ou 
área rural. Valor R$ 
580.000.00 - Contato 
direto com proprietário 
(14)997-217534

ALUGO SALA para 
estética. Tratar (14) 
99789-3425 / 99787-
0743

ALUGA-SE SALÃO 
comercial, na Cecap II. 
Rua Adriano da Gama 
Cury, nº 616. Tratar 
com Bebeto Cel:. (14) 
99630-6731 ou (14) 
3263-5068

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

VENDE-SE UM 
terreno na Rua 28 de 
Abril centro, medindo 
251m². Valor R$ 
220.000,00, tratar (14) 
3263-6176.

VENDE-SE VÁRIOS 
terrenos no Jardim 
Grajau, medindo 
250 m² a partir de 
90.000,00, não aceito 
financiamento. Tratar 
(14) 98206-3296 ou 
(14) 99791-3666

JD EUROPA - vendo 
terreno parte alta, óti-
ma localização. Tratar 
(14) 98137-7021

VENDE-SE OU troca 
por outro imóvel, ter-
reno com 2.500 m² de 
frente para a rodovia - 
Macatuba (ao lado do 
supermercado Azulão). 
Tratar (14) 99816-6963

VENDE-SE TERRE-
NO com 200 m² no 
residencial Antônio 
Lopes (sup. Gigantão) 
em frente a caixa 
d’água. Tratar (14) 
99816-6963
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MAIS UMA PRIMAVERA - Ana Carolina 
Moretto Ribeiro estreia idade nova na terça-
feira (31) e festeja ao lado dos amigos e da 
família. Saúde e paz!

FICANDO MAIS VELHO - Cláudio Abade 
aniversaria na segunda-feira (30) e comemora 
com os amigos e familiares, que desejam 
muitos anos de vida.

FELICIDADES - O psiquiatra e cantor Guto 
Hueb fez aniversário na terça-feira (24) e 
recebeu os cumprimentos da família e dos 
amigos. Sucesso!

O ano está terminando, mas a noite de Lençóis Paulista segue 
com muita animação. Confira nas fotos da Cíntia Fotografias!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Jonata e Amanda, na 
Cia da Esfiha

Lucas, Igor, Maria e 
Idelson, na Cia da Esfiha

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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RECORDANDO

JOVEM BERRANTEIRO ANUNCIA O NOVO ANO - A 
foto desta semana é relativamente recente, mas é bem 
sugestiva. Façamos, então, com que o jovem Gabriel 
anuncie a chegada do Ano Novo com o chamamento de 
seu berrante. O registro foi feito durante apresentação 
da Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão, conduzida 
por Marcos Maganha e seus talentosos músicos.

Por Nelson Faillace

Kayke, Betania e 
Anderson, na Cia da Esfiha

Marcos e Aline, na Cia da Esfiha

Leandro e Amanda, 
na Cia da Esfiha

Maria Eduarda, Júlia e 
Rafael, na Cia da Esfiha

Marlene e Cleuza, 
na Cia da Esfiha

Vitor e Pedro, 
na Cia da Esfiha

Washinton e Maria 
Eduarda, na Cia da Esfiha

??
1x6
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Retrospectiva

A vida é como um grande livro 
que nunca para de ser escrito. 

Uma história que a cada dia ganha 
um novo e empolgante capítulo 
cheio de nuances. Há quase 82 

anos, O ECO participa diretamente 
deste processo, acompanhando 

tudo o que acontece na região de 
Lençóis Paulista e reportando aos 
seus leitores os principais fatos e 

acontecimentos do cotidiano.
Neste sábado (28), o jornal circula 

pela última vez em 2019, mas antes 
de iniciar um novo ciclo, vale 

relembrar um pouco de tudo o que 
marcou o ano. As próximas páginas 
resumem o que aconteceu de mais 

importante na Economia, na Cultura, 
no Esporte, na Política, na Saúde, 
na Segurança e em todas a áreas 
ligadas direta ou indiretamente à 

vida de cada cidadão.
Nós, do jornal, desejamos boa leitura 

e um feliz Ano Novo a todos. Que 
2020 traga muita paz e prosperidade!

MAIS UM

ANO

VAI
QUE SE

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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PROGRAMAÇÃO
A Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) divulgou nos 
primeiros dias do ano a grade de shows da 42ª edição. Entre os destaques da festa, 
realizada entre 26 de abril e 5 de maio, estavam o grupo Roupa Nova, a dupla Henrique 
& Juliano e a banda Biquini Cavadão. Este foi o primeiro ano em que a feira foi produzida 
pela Organização Estrela Som, vencedora da licitação aberta pela Prefeitura Municipal.
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Rápidas

AEDES AEGYPTI

Dengue volta a deixar 
região em alerta em 2019
Agudos e Pederneiras registraram pior epidemia 
da história, inclusive com mortes confirmadas

Elton Laud

O ano começou com a den-
gue voltando a deixar os 
municípios da região - e 

do país - em estado de alerta. 
Apesar da preocupação, as 
ações para eliminar os criadou-
ros do mosquito Aedes aegypti 
não foram suficientes para con-
ter o avanço da doença em al-
gumas cidades, que acabaram 
enfrentando suas piores epide-
mias, como Agudos e Pedernei-

ras, que, juntas, contabilizaram 
mais de 2,8 mil casos.

A situação mais crítica 
ocorreu em Agudos, que, se-
gundo dados da Secretaria de 
Saúde de São Paulo, registrou 
1.642 casos, apenas oito impor-
tados. Pederneiras confirmou 
1.206 casos, 50 deles impor-
tados. Em 2015, ano da pior 
epidemia já vista no país, as 
cidades haviam totalizado 722 
e 706 casos, respectivamente. 
Além do avanço, cada uma teve 

uma morte confirmada.
Nas demais cidades da 

área de cobertura do ECO a 
situação foi menos alarmante, 
mas com crescimento conside-
rável em relação aos últimos 
anos. Lençóis Paulista confir-
mou 306 casos, com 237 au-
tóctones. Depois vieram Bore-
bi, com 68 casos, apenas três 
autóctones; Macatuba, com 64 
casos, 45 autóctones; e Arei-
ópolis, com 14 casos, sendo 
nove autóctones.

FATAL - Um acidente ocorrido em 23 de janeiro, no Jardim Santa 
Terezinha, fez a primeira vítima fatal do ano no trânsito lençoense. Luís 
Felipe Domingues, de 19 anos, seguia de moto pela Av. Jácomo A. 
Paccola, quando, no cruzamento com a Rua Antônio J. Paccola, atingiu um 
ônibus que transportava trabalhadores rurais. Ele chegou a ser transferido 
para o Hospital Estadual de Bauru, mas não resistiu aos ferimentos.

MALA DE DROGAS  
No dia 3 de janeiro, a 
Polícia Militar de Lençóis 
Paulista prendeu duas 
mulheres, de 26 e 33 anos, 
por tráfico de drogas. A 
ocorrência foi registrada no 
Jardim Planalto, onde foi 
encontrada uma mala com 
seis quilos de cocaína e 1,7 
quilo de maconha, além de 
uma balança de precisão e 
recipientes plásticos para 
embalar os entorpecentes. 
As duas mulheres, que 
não tiveram as identidades 
divulgadas, foram 
autuadas em flagrante.

NOITE VIOLENTA - Na 
madrugada de 6 de janeiro, 
dois homens, de 21 e 26 
anos, foram mortos em 
Areiópolis. Jean Lopes e 
Maicon Fernandes foram 
executados com vários 
tiros por quatro homens 
armados e encapuzados. A 
Polícia Militar suspeitava 
que o caso tivesse ligação 
com outro crime ocorrido 
na véspera do Natal de 
2018, já que J.H.R.L., 
de 27 anos, irmão de 
Jean, era acusado de 
um espancamento que 
resultou na morte de 
Daniel Silva, de 38 anos.

COMÉRCIO - O ano começou com as lojas de Lençóis Paulista investindo 
nas promoções. As ruas do Centro registraram grande fluxo de pessoas 
na primeira semana de janeiro, quando foram realizadas as tradicionais 
liquidações promovidas por lojas de móveis e eletrodomésticos, que 
anunciavam descontos de até 70%. Em alguns segmentos, as vendas do 
período chegaram a representar metade do faturamento do mês.

75 ANOS DE HISTÓRIA - O Hospital Nossa Senhora da Piedade 
celebrou seus 75 anos de fundação com um evento no dia 25 de janeiro. 
Na ocasião, pessoas que contribuem com a entidade receberam 
medalhas. Na foto, o bispo Dom Carlos José de Oliveira, o presidente 
da Câmara, Nardeli da Silva, a vice-prefeita Cíntia Duarte, o prefeito 
Anderson Prado de Lima e o provedor do Hospital, Dr. João José Dutra.

CRÍTICO - Dengue se alastra e região volta a registrar epidemia em 2019

FOTO: GABRIEL COCHI/DIVULGAÇÃO

FOTO: ELTON LAUD/O ECO

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Fevereiro BIOMETRIA
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) fez uma intensa campanha para 
concluir o cadastramento biométrico em mais de 300 cidades neste ano. O trabalho iniciado 
em janeiro se estendeu até o dia 19 de dezembro, porém, apesar dos esforços, milhares de 
eleitores não compareceram aos Cartórios Eleitorais. Além de não poder votar nas eleições 
municipais de 2020, quem não regularizou a situação pode sofrer diversas sansões.
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TEMPESTADE TROPICAL

Chuva forte deixa rastro de 
destruição em Macatuba
Ventos de 100 quilômetros por hora causaram prejuízo 
de R$ 1 milhão; cidade decretou Estado de Emergência

Elton Laud

Um forte temporal ocorri-
do na noite do dia 2 de 
fevereiro assustou a popu-

lação de Macatuba e deixou um 
rastro de destruição em diver-
sos pontos da cidade, principal-
mente na área central. Acom-
panhada de ventos de mais de 
100 quilômetros por hora, uma 
tempestade tropical destelhou 
imóveis, derrubou árvores e 

postes, destruiu veículos e rom-
peu linhas de transmissão de 
energia e internet, ocasionando 
uma série de transtornos. Ape-
sar da proporção dos estragos, 
não houve registro de feridos e 
nenhuma família ficou desabri-
gada ou desalojada.

A Prefeitura Municipal in-
formou que cerca de 50 imóveis 
públicos e privados sofreram 
danos e mais de 100 árvores 
foram arrancadas. Devido aos 

estragos, o prefeito Marcos Oli-
vatto (PR) decretou estado de 
emergência para facilitar a bus-
ca por recursos para a recupera-
ção das áreas afetadas, visto que 
o município não teria condições 
de arcar sozinho com os preju-
ízos, que foram estimados em 
cerca de R$ 1 milhão. O tempo-
ral também causou estragos em 
outras cidades da região, princi-
palmente em Lençóis Paulista, 
Pederneiras e Agudos.

NOVO PÁROCO - O Santuário Nossa Senhora da Piedade empossou seu 
novo pároco no dia 10 de fevereiro. Padre Adauto José Martins, de 46 
anos, se tornou o primeiro lençoense a comandar uma paróquia da cidade 
ao substituir Dom Carlos José de Oliveira, que foi nomeado bispo da 
diocese de Apucarana, no Paraná. Antes de regressar, Padre Adauto ficou 
10 anos na Paróquia Nossa Senhora Consolata, em São Manuel.

FALSIFICAÇÃO - No dia 
4 de fevereiro, um jovem 
de 23 anos foi preso com 
mais de R$ 1,3 mil em notas 
falsas. De acordo com a 
Polícia Militar, M.G.M. foi 
detido após efetuar compras 
em estabelecimentos de 
Lençóis Paulista. O indivíduo 
confessou que havia 
comprado as notas por R$ 
300 e foi encaminhado à 
Delegacia da Polícia Federal 
de Bauru, onde foi autuado 
em flagrante. Um menor 
envolvido no crime foi 
liberado depois do registro 
do ato infracional.

PROBLEMA ANTIGO  
Moradores da Vila Contente 
foram surpreendidos 
por uma forte chuva que 
atingiu Lençóis Paulista 
no dia 20 de fevereiro. 
Após um temporal de cerca 
de 40 minutos, que se 
concentrou na área urbana, 
diversas residências foram 
invadidas pela água da 
enxurrada, que em alguns 
pontos chegou a atingir 60 
centímetros de altura. Duas 
famílias precisaram ser 
removidas para o Ginásio 
Municipal de Esportes 
Archangelo Brega Primo 
(Csec).

BRUMADINHO - Em fevereiro, três bombeiros do 12º Grupamento de 
Bauru embarcaram para Brumadinho (MG) para ajudar nas buscas pelos 
desaparecidos no rompimento da barragem da Vale, ocorrido em 25 de 
janeiro. A equipe contou com os bauruenses José Freitas Júnior e Wolnei 
Donizete, além do sargento Tadeu Bergamasco, da Base de Lençóis. 257 
vítimas foram identificadas e 13 ainda estavam desaparecidas.

DE CARA NOVA - O ECO antecipou na edição do dia 16 de fevereiro os 
detalhes do projeto de revitalização do Centro de Lençóis Paulista, iniciado 
neste ano pela Prefeitura Municipal. As obras começaram pela Rua 
Quinze de Novembro, que recebeu alargamento das calçadas, instalação 
de bancos, paisagismo e novo pavimento. O projeto ainda contempla novo 
terminal rodoviário interbairros, estacionamento rotativo e lanchódromo.

ESTRAGOS - Prejuízos com o temporal foram estimados em 
cerca de R$ 1 milhão pela Prefeitura Municipal de Macatuba
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FUTEBOL
O Grêmio Cecap conquistou o título do Campeonato Regional de Futebol Amador de Borebi. 
Em confronto disputado no dia 17 de março, no Estádio Municipal Antonio Carlos Vaca, a 
equipe venceu o Caiuby FC (Boa Esperança do Sul) por 5 a 4, nos pênaltis, após empate em 
0 a 0 no tempo regulamentar. O time lençoense também conquistou o troféu de artilheiro, 
com Jeferson Thiago Roda, autor de sete gols, e de melhor goleiro, com Renan Luz.
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RELIGIÃO

Comunidade católica celebra 
ordenação de Dom Carlos
Cerimônia foi realizada no dia 19 de março com a 
presença do representante do Papa Francisco no Brasil

Elton Laud

A comunidade católica de 
Lençóis Paulista viven-
ciou um momento ímpar 

no dia 19 de março, quando foi 
realizada a ordenação episcopal 
do monsenhor Carlos José de 
Oliveira, nomeado como bispo 
da Diocese de Apucarana, no Pa-
raná. A cerimônia aconteceu no 
Santuário Nossa Senhora da Pie-
dade, templo ao qual o sacerdote 

se dedicou por mais de 22 anos. 
O evento contou com a presença 
de diversas autoridades, entre 
elas o núncio apostólico do Bra-
sil, Dom Giovanni D’Aniello, re-
presentante direto do Estado do 
Vaticano e, por consequência, 
do Papa Francisco.

Após a ordenação, Dom Car-
los, que tem 52 anos de idade, 
27 dedicados à Igreja Católica, 
seguiu para uma nova etapa de 
sua missão religiosa. Sua posse 

em Apucarana, realizada no dia 
6 de abril, também foi acompa-
nhada por dezenas de lençoenses 
que se dirigiram ao estado vizi-
nho para prestigiar a cerimônia. 
Vale citar que, por sua história de 
amor com a cidade, Dom Carlos 
foi escolhido como Homem do 
Ano pelo prêmio Melhores do 
Ano, do Jornal O ECO, e veio 
pessoalmente para receber a ho-
menagem no evento realizado no 
dia 9 de novembro.

FOLIA - Março foi mês de carnaval e os lençoenses aproveitaram muito. 
A programação foi aberta com o desfile de blocos pela Rua Quinze de 
Novembro. Neste ano, o evento contou com 10 blocos, que percorreram 
o centro comercial da cidade espalhando alegria e diversão com suas 
marchinhas. Os quatro dias de festa foram completados pelo Carnaval da 
Alegria, realizado na Praça Comendador José Zillo (Concha Acústica).

INCÔMODO - O ECO 
noticiou em março que o 
número de ocorrências de 
perturbação do sossego 
estava preocupando 
autoridades de Lençóis 
Paulista. Na ocasião, um 
levantamento da Polícia 
Militar apontou que em seis 
meses haviam sido feitos 
mais de 450 chamados 
do tipo. A PM estudava 
ampliar as restrições de 
estacionamento para conter 
aglomerações noturnas, 
principalmente no entorno 
do Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti e na região do 
Jardim Itamaraty.

HOMICÍDIO - Na 
madrugada do dia 18 de 
março um homem de 34 
anos foi assassinado em 
Areiópolis. Segundo a Polícia 
Militar, Éder Ferreira estava 
a caminho de casa, próximo 
da Praça Nossa Senhora 
Consolata, quando foi 
atingido por quatro disparos 
de arma de fogo. Uma 
equipe do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência) chegou a ser 
acionada, mas a vítima já 
se encontrava em óbito. A 
suspeita era de envolvimento 
com tráfico de drogas.

SUSTO - Na tarde do dia 9 de março, um carro pegou fogo na Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), enquanto passava pela praça de pedágio de 
Areiópolis. Duas cabines de cobrança também foram atingidas. Segundo a 
Polícia Rodoviária, o incêndio durou 30 minutos e foi contido com a chegada 
do Corpo de Bombeiros. O carro ficou completamente destruído, mas 
ninguém ficou ferido. O fogo teria iniciado por conta de uma pane elétrica.

PASSO ADIANTE - Um evento realizado no dia 27 de março, em Lençóis 
Paulista, marcou o lançamento do Instituto Lidera Jovem, criado para 
coordenar ações ligadas ao protagonismo juvenil, como o Projeto Formação 
de Líderes e o Desafio Faça Acontecer. Encabeçado pela empresária Sara 
Hughes, o instituto foi apresentado a autoridades e empresários da região. 
A iniciativa é mantida com patrocínio da Lwart Lubrificantes e da Bracell.

DESPEDIDA - Após 22 anos à frente do Santuário Nossa Senhora da 
Piedade, Dom Carlos assumiu a Diocese de Apucarana em abril deste ano
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BRACELL
Um evento realizado no dia 24 de abril marcou o lançamento da marca Bracell, que surgiu 
da junção da Bahia Specialty Cellulose (BSC), de Camaçari, na Bahia, com a Lwarcel Celulose, 
de Lençóis Paulista. A mudança ocorreu após a compra na empresa lençoense pela asiática 
RGE (Royal Golden Eagle), que colocou em prática um projeto de expansão para ampliar em 
cinco vezes a capacidade de produção da unidade, com investimento de R$ 7,5 bilhões.
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DEPOIS DE 15 ANOS

Justiça devolve R$ 4,4 milhões 
e encerra Caso Estrella
Processo corria desde 2004, quando esquema foi derrubado pela 
Receita Federal; empresário Oswaldo Estrella morreu em 2016

Elton Laud

O Caso Estrella foi oficial-
mente encerrado neste 
ano, depois que a Justi-

ça devolveu os últimos R$ 4,4 
milhões bloqueados aos inves-
tidores. A notícia foi publicada 
no dia 24 de abril pelo Jornal 
O ECO, que obteve a informa-
ção do advogado José Ulysses 
dos Santos, administrador da 
massa insolvente de Oswaldo 

Estrella, que captava dinheiro 
oferecendo rendimento de 7% 
de juros, enquanto que o mer-
cado financeiro pagava 1%. O 
esquema foi derrubado em 
setembro de 2004, quando a 
Receita Federal encerrou as 
atividades do ‘Banco Estrella’.

Estrella chegou a ser deti-
do e denunciado por lavagem 
de dinheiro e crime contra o 
sistema financeiro, mas foi 
inocentado na 6ª Vara de Justi-

ça de São Paulo pelo crime de 
lavagem de dinheiro. Em agos-
to de 2006, o juiz da 2ª Vara 
de Lençóis Paulista, Dr. Mário 
Ramos dos Santos, decretou 
sua insolvência. Quatro anos 
mais tarde, em 2010, a Justiça 
devolveu R$ 18,5 milhões aos 
cerca de 2 mil aplicadores que 
haviam se habilitado na Justi-
ça. Oswaldo Estrella faleceu 
em 2016, mas o óbito não alte-
rou o andamento do processo.

NOVO CAPITÃO - A 5ª Cia da Polícia Militar de Lençóis Paulista passou 
por uma troca de comando no dia 12 de abril, quando o capitão Marcelo 
Paes assumiu no lugar do capitão Rodrigo de Angelo, transferido para 
outra divisão do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM-I). Antes de 
assumir o controle do efetivo local, capitão Marcelo Paes desempenhou 
suas atividades em São Paulo, Assis, Marília, Bauru e Piratininga.

BRIGA DE BAR - Na 
madrugada do dia 30 de 
abril, uma briga em um 
bar localizado no Jardim 
Primavera, em Lençóis 
Paulista, acabou com cinco 
pessoas feridas, sendo três 
esfaqueadas. Segundo o 
registro policial, a confusão 
teria iniciado após a 
discussão de um casal. Duas 
mulheres tiveram ferimentos 
graves na região do tórax 
e precisaram passar por 
cirurgias; uma delas, com 
perfuração no pulmão, teve 
que ser transferida para o 
Hospital de Base de Bauru.

NO BANHEIRO - Uma 
mulher de 19 anos deu à 
luz dentro de um banheiro 
do terminal rodoviário 
urbano, no Centro de 
Lençóis Paulista. O caso foi 
registrado no início da noite 
do dia 4 de abril. Após o 
bebê nascer, um segurança 
do local acionou o Corpo 
de Bombeiros, que fez os 
primeiros atendimentos e 
encaminhou mãe e filho 
para a maternidade do 
Hospital Nossa Senhora 
da Piedade (HNSP), onde 
ambos receberam os 
devidos cuidados até 
obterem alta médica.

FACILPA 2019 - Entre os dias 26 de abril e 5 de maio foi realizada a 42ª 
Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista), 
que agitou a cidade e região com shows de alguns dos artistas mais 
badalados do momento, como Henrique & Juliano, Gusttavo Lima, Roupa 
Nova, Biquini Cavadão e Fernando & Sorocaba, que fechou a programação. 
A realização foi da Organização Estrela Som, que organiza a feira até 2021.

MEIO AMBIENTE - A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista lançou 
no dia 23 de abril o Programa Coleta Certa, que otimizou a coleta de lixo 
com o emprego de contentores de resíduos orgânicos e recicláveis para 
a separação do lixo doméstico. As primeiras unidades foram alocadas no 
Jardim Ubirama, Jardim Humaitá e Parque Antártica. Na segunda fase, o 
programa deve ser ampliado para dois bairros: Cecap e Núcleo Luiz Zillo.

FIM DE CASO - Na foto, o advogado José Ulysses dos Santos, administrador da massa insolvente do Caso Estrella
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COPA LENÇÓIS
O Tocantins Capital sagrou-se campeão da 13ª edição da Copa Lençóis de Futebol Amador, 
promovida pela Secretaria de Esportes e Recreação do município. Na final realizada no dia 
1 de maio, no Estádio Distrital Eugênio Paccola (Cecap), a equipe derrotou o Unidos Júlio 
Ferrari por 3 a 1, nos pênaltis, após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar. O artilheiro 
da competição foi Wesley Augusto (São Cristovão) que balançou as redes oito vezes.
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LEGISLATIVO

Tipó deixa Câmara para se 
dedicar somente à advocacia
No meio de seu sétimo mandato, lençoense renunciou 
ao cargo em maio para ter mais tempo para a profissão

Elton Laud

Após 30 anos de vida 
pública, em meio ao 
exercício de seu sétimo 

mandato como vereador na 
Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista, o advogado Aílton 
Tipó Laurindo (PHS) surpre-
endeu a todos no dia 13 de 
maio, quando anunciou sua 
renúncia ao cargo, dando lu-
gar ao suplente, Damião Au-
gusto Xavier de Oliveira, o 

professor Guto (MDB).
Na ocasião, Tipó se disse 

triste pela decisão, mas de-
monstrou absoluta certeza ao 
afirmar que, diante da incom-
patibilidade entre as funções 
de vereador e advogado, havia 
optado por seguir atuando ex-
clusivamente no Direito Pre-
videnciário, área em que se 
especializou e se consolidou 
com escritórios em diversas 
cidades da região.

Com a experiência adquiri-

da ao longo dos anos, o lenço-
ense não classificou a decisão 
como um adeus à política, mas 
evitou falar em planos, “Me de-
diquei na plenitude em todos 
os meus mandatos. Fiz tudo o 
que eu podia fazer para ajudar 
Lençóis Paulista. O futuro per-
tence a Deus, não posso prever 
como vai ser. O que posso di-
zer é que a decisão foi tomada 
e, nesse momento, a minha de-
dicação vai ser exclusivamente 
à advocacia”, ressaltou Tipó.

FLAGRANTE - Um homem de 41 anos foi preso no dia 5 de maio, após 
tentar estuprar uma menina de apenas três anos. E.S., ex-companheiro da 
mãe da criança, foi flagrado com a vítima nua em um bambuzal na Vila da 
Prata, em Lençóis Paulista. Antes de ser preso, o indivíduo ainda desferiu 
duas facadas no atual padrasto da criança, que precisou passar por 
cirurgia. Ele responderia por estupro de vulnerável e tentativa de homicídio.

FUGIU - Um grave 
acidente ocorrido na noite 
do dia 25 de maio, em 
Lençóis Paulista, resultou 
na morte de um ciclista de 
40 anos. Daniel Sbeghi, 
morador do Centro da 
cidade, conduzia uma 
bicicleta motorizada 
quando foi atingido por 
um carro na altura do 
quilômetro 302 da Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300). 
O motorista do veículo, 
não identificado, fugiu sem 
prestar socorro. Quando 
as equipes de resgate 
chegaram ao local a vítima 
já estava sem vida.

BARBARIDADE - Na noite 
de 1 de maio, oito filhotes 
de cães foram resgatados 
de dentro do Rio da Prata 
por uma equipe do Corpo 
de Bombeiros de Lençóis 
Paulista. O resgate foi 
feito após denúncias de 
que duas pessoas teriam 
colocado alguns filhotes em 
um balde e arremessado 
no rio. Duas mulheres 
responsáveis pelo ato, 
identificadas dias depois, 
foram multadas em R$ 24 
mil pela Polícia Ambiental 
e responderiam por crime 
ambiental e maus tratos.

INFLUENZA - Mesmo com os esforços para a conscientização sobre os 
perigos da influenza, as cidades da região tiveram dificuldade em alcançar 
a meta de vacinação dos grupos considerados de risco. Até o encerramento 
da Campanha Nacional, em 31 de maio, a média de imunização do 
público-alvo estava em 70% na área de cobertura do Jornal O ECO. Foram 
registrados quatro casos em Macatuba (2), Lençóis (1) e Pederneiras (1).

TRÁFICO - No dia 25 de maio, equipes do Tático Ostensivo Rodoviário 
(TOR) efetuaram a apreensão de 111 quilos de maconha na Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), em Agudos. A droga estava escondida em 
uma Fiat/Strada com placas de Engenho Coelho (SP). A apreensão ocorreu 
durante uma fiscalização de combate ao crime. O motorista, que não teve 
a identidade divulgada na ocasião, foi preso em flagrante.

NOVOS RUMOS - Tipó se afastou do Legislativo para se dedicar exclusivamente à advocacia
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NOVIDADE
Lençóis Paulista passou a contar com uma nova opção de transporte privado no mês de 
junho, com o início da operação da gigante norte-americana Uber na cidade. Na mesma 
época, também começou a funcionar o aplicativo da concorrente 99, ampliando a oferta 
aos passageiros locais. O serviço, que oferece tarifas consideradas bem mais atrativas em 
ralação aos taxis tradicionais, atualmente conta com cerca de 50 motoristas em atividade.
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VIOLÊNCIA

Lençóis tem dois homicídios 
em menos de 15 dias
Vítimas de 34 e 26 anos foram mortas no Caju e Júlio 
Ferrari; outro crime ocorreu em julho, em Alfredo Guedes

Elton Laud

Junho foi um mês violen-
to em Lençóis Paulista, 
com dois homicídios 

registrados em menos de 15 
dias. A primeira morte ocor-
reu na madrugada do dia 1, no 
Jardim do Caju, onde Flávio 
Rogério da Luz, de 34 anos, 
foi surpreendido com vários 
disparos de arma de fogo por 
um indivíduo que chegou em 
uma motocicleta cinza. Ele 

chegou a ser socorrido, mas 
não resistiu aos ferimentos.

O outro assassinato foi re-
gistrado na madrugada do dia 
14, no Conjunto Habitacional 
Maestro Júlio Ferrari. Moisés 
da Silva Cordeiro, de 26 anos, 
foi atingido por três tiros em 
frente à residência onde mo-
rava e morreu no local. Em 
ambos os casos existia a sus-
peita de envolvimento com 
tráfico de drogas. A Polícia 
Civil instaurou inquéritos 

para investigar os crimes.
Um terceiro homicídio 

aconteceu no dia 28 do mês 
seguinte, em plena luz do dia, 
no distrito de Alfredo Guedes. 
Donizete Aparecido de Olivei-
ra Ferreira, de 42 anos, estava 
no campo de futebol quando 
foi alvejado por três tiros. O 
motivo teria sido um desen-
tendimento ocorrido na mes-
ma manhã. O autor, também 
morador do distrito, se entre-
gou à polícia dias depois.

EM DESTAQUE - Lençóis Paulista e Macatuba ficaram entre as melhores 
cidades do país no Índice de Governança Municipal do Conselho Federal 
de Administração (IGM-CFA), divulgado em junho. No levantamento, 
que avaliou os municípios a partir de três dimensões (Finanças, Gestão e 
Desempenho), ambas ocuparam posição de destaque nos grupos com o 
mesmo perfil, aparecendo na 12ª e 22ª posições, respectivamente.

MOTIVO BANAL - Um 
jovem de 16 anos foi 
assassinado com um tiro 
no final da tarde do dia 
24 de junho, em Agudos. 
Segundo informações da 
Polícia Civil do município, 
Vitor Gabriel Finatti Natalini 
foi alvejado por um disparo 
de revólver calibre 22 por 
um vizinho. Os dois teriam 
discutido por conta de uma 
pipa caída no quintal do 
autor do disparo, que fugiu 
após o crime. O jovem 
chegou a ser socorrido por 
populares, mas não resistiu 
aos ferimentos.

PLANTAÇÃO - No dia 14 
de junho, uma operação 
das polícias Civil e Militar 
resultou na prisão de três 
indivíduos por tráfico, 
além da apreensão de 
14 pés de maconha e 
R$ 1 mil em espécie. A 
droga e o dinheiro foram 
encontrados em uma 
residência do Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, 
onde F.H.C, de 22 anos, 
foi autuado em flagrante. 
S.S.J., de 20 anos, foi 
preso na Vila Repke por 
conta de uma condenação. 
M.S.J., de 19 anos foi 
detido na Vila Contente.

SUCESSO TOTAL - Realizado entre os dias 7 e 9 de junho no Recinto de 
Exposições José Oliveira Prado (Facilpa), o 2º Lençóis Motorock registrou 
recorde de público. Segundo a Secretaria de Cultura do município, que 
organizou o evento em parceria com a União dos Motociclistas LP, mais 
de 17 mil pessoas prestigiaram o encontro, que teve parte da renda 
destinada à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) local.

DESOCUPAÇÃO - A Polícia Militar de Lençóis Paulista deu apoio a uma 
reintegração de posse na manhã do dia 25 de junho. A decisão judicial 
foi cumprida na Fazenda Marruá, localizada entre as cidades de Borebi e 
Agudos. No momento da ação, a maioria das famílias já havia deixado o 
local e não foi registrado nenhum incidente. A reintegração contou com 
apoio do Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar e Defesa Civil de Agudos.

REGISTRO - Homicídio ocorrido no Jardim do Caju foi gravado por câmera de segurança
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ARTES MARCIAIS
No dia 6 de julho, atletas da academia Invictus Wushu Sanda, de Lençóis Paulista, se 
destacaram no 30º Campeonato Paulista de Kung Fu, disputado em Campinas. Competindo 
com 13 atletas, a equipe garantiu lugar no pódio em todas as categorias, com sete medalhas 
de ouro, quatro de prata e duas de bronze. Com o desempenho, a equipe terminou a 
competição em primeiro lugar, superando academias tradicionais do estado de São Paulo.
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LUTO

Lençóis Paulista se 
despede de Alberto Trecenti
Empresário, ligado às causas sociais, faleceu no 
dia 11 de julho e foi velado sob muita comoção

Elton Laud

A comunidade lençoense 
sofreu uma grande perda 
no dia 11 de julho, quan-

do faleceu, aos 86 de idade, o sr. 
Alberto Trecenti, cofundador do 
Grupo Lwart e uma das pessoas 
mais atuantes nas causas sociais 
do município. O velório contou 
com empresários, representan-
tes de entidades e autoridades, 
que se reuniram para prestar as 

últimas homenagens e transmi-
tir condolências aos familiares.

Na ocasião, O ECO ouviu 
diversas pessoas que tiveram es-
treita ligação com o empresário, 
como o prefeito Anderson Pra-
do de Lima, que decretou Luto 
Oficial de três dias por conta do 
ocorrido; Angela Fermino, co-
ordenadora da Rede do Câncer, 
que era por ele presidida; e João 
José Dutra, provedor do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade, do 

qual ele havia sido conselheiro.
No dia 9 de novembro, no 

Clube Esportivo Marimbondo 
(CEM), seo Alberto Trecenti 
recebeu uma homenagem pós-
tuma do Jornal O ECO, que teve 
o prazer de torná-lo patrono do 
prêmio Melhores do Ano 2019, 
que reconheceu a atuação de 
destaque de empresas, profis-
sionais e personalidades de di-
versas áreas da economia e da 
sociedade local. 

MELHORES DO ANO - O ECO anunciou na edição do dia 6 de julho a 
contratação da renomada dupla Rick & Renner para animar a festa do 
prêmio Melhores do Ano 2019, que foi realizado na noite de 9 de novembro, 
no Clube Esportivo Marimbondo, em Lençóis Paulista. Nas semanas 
seguintes à confirmação da atração principal do evento, o jornal divulgou os 
vencedores da pesquisa de opinião pública que avaliou 153 categorias.

TRANSPORTE PÚBLICO 
O ECO anunciou na edição 
do dia 27 de julho que a 
tarifa dos ônibus circulares 
de Lençóis Paulista teria 
reajuste de 7,69% a partir 
do dia 1 do mês seguinte. 
O aumento, solicitado pela 
Grecco Transportadora, 
concessionária 
responsável pelo serviço, 
foi autorizado pela 
Prefeitura Municipal 
a partir da análise de 
custos apresentada. Com 
a medida, as passagens 
subiram R$ 0,25, passando 
de R$ 3,25 para R$ 3,50.

PESQUISA  
A prevalência da 
obesidade voltou a 
crescer no Brasil. Foi o 
que apontou a Pesquisa 
de Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção 
para Doenças crônicas 
por Inquérito Telefônico 
(Vigitel) de 2018, divulgada 
em julho pelo Ministério 
da Saúde. Segundo os 
dados, houve aumento de 
67,8% na obesidade nos 
últimos 13 anos, de 11,8% 
(2006) para 19,8% (2018). 
O crescimento foi maior 
entre os adultos de 25 a 
34 anos, com 84,2%.

ENTREGUE - No dia 4 de julho a Prefeitura Municipal inaugurou o 
Ginásio Paraesportivo Cecy Biral Brega, na Adefilp (Associação dos 
Deficientes Físicos de Lençóis Paulista). A cerimônia contou com 
a presença de autoridades, membros da entidade e familiares da 
homenageada, ícone do esporte local, falecida em 2018. Com uma área 
de 1,2 mil metros quadrados, o local tem capacidade para 278 pessoas.

POUPATEMPO - No início de julho, o Governo do Estado de São Paulo 
confirmou Lençóis Paulista na lista das cinco cidades escolhidas para 
receber unidades do Poupatempo. O posto de atendimento, mais moderno 
do que os já existentes, contempla uma espécie de projeto piloto com 
ênfase em serviços eletrônicos. A unidade foi inaugurada na segunda-
feira (23), com a presença de Rodrigo Garcia, governador em exercício.

ILUSTRE LENÇOENSE - Cofundador do Grupo Lwart, empresário se dedicava muito às causas sociais de Lençóis
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FOGO
Um incêndio de grandes proporções ocorrido no dia 20 de agosto atingiu uma extensa área de 
mata nativa na região do Jardim Ubirama, em Lençóis Paulista. Segundo informações do Corpo 
de Bombeiros, foram necessárias mais de oito horas para conter as chamas, que destruíram 
grande parte da vegetação. As equipes utilizaram mais de 48 mil litros de água para apagar o 
fogo com auxílio de caminhões da Prefeitura Municipal e de empresas da cidade.FO
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HABITAÇÃO

Revisão no Plano Diretor abre 
caminho para novas moradias
Projeto foi aprovado em agosto pela Câmara 
Municipal; Dudu, Paulinho e Mirna votaram contra

Elton Laud

A Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista aprovou 
em agosto a revisão do 

Plano Diretor Participativo, que 
visa direcionar o planejamento 
urbano, estabelecendo normas 
para questões como a classifica-
ção de áreas e suas aplicações, 
bem como as regras para ocu-
pação do solo.

A proposta foi elaborada pe-
las Secretarias de Planejamento 

e Negócios Jurídicos após um 
longo processo de discussão. 
Além de reuniões entre repre-
sentantes do Conselho Muni-
cipal de Política Urbana, os 
pontos foram debatidos em três 
audiências públicas no início 
deste ano.

A aprovação abriu caminho 
para que investidores consigam 
dar andamento a seus empreen-
dimentos, promovendo acesso a 
moradias e contribuindo com 
a redução do déficit habitacio-

nal. Existiriam pelo menos 15 
projetos do tipo em desenvolvi-
mento, a maioria dependendo 
da mudança.

A proposta teve votos con-
trários de apenas três verea-
dores: Mirna Adriana Justo 
(PSC), Leonardo Henrique de 
Oliveira, o Dudu do Basquete 
(CIDA), Paulo Henrique Victa-
liano, o Paulinho (PSDB), que 
pretendiam modificar alguns 
pontos do texto, mas tiveram 
suas emendas rejeitadas.

JIU-JITSU - O lutador Rodrigo Ferreira, de 17 anos, da academia Gracie 
Barra, conquistou o título mundial de jiu-jitsu e teve destaque na edição 
do dia 3 de agosto. O Campeonato Mundial foi disputado entre os dias 25 
e 28 de julho, em São Paulo. O atleta, do Juvenil Masculino, foi campeão 
entre os lutadores graduados com a faixa azul e com peso de 84,5 a 89,5 
quilos. A final foi disputada contra outro oponente brasileiro.

APROPRIAÇÃO - O ex-
vereador Jonadabe José de 
Souza foi preso em agosto 
por conta de desvio de 
dinheiro da ASP (Associação 
dos Servidores Públicos 
de Lençóis Paulista). 
Condenado por transferir 
indevidamente cerca de R$ 
12,6 mil da associação para 
uma empresa da família, ele 
teve os recursos negados 
na segunda instância e teve 
que iniciar o cumprimento 
da pena. Ele foi solto em 
novembro e aguardará 
em liberdade até que o 
processo seja finalizado.

FALSIFICAÇÃO - Um 
estudante universitário 
acusado de vender 
remédios falsos pela 
internet foi preso no dia 
1 de agosto, em Lençóis 
Paulista. Segundo a 
Polícia Civil, L.L.R., de 23 
anos, comprava cápsulas 
de Vitamina C e vendia 
como remédios diversos, 
inclusive para tratamento 
contra o câncer de mama. 
Para cometer o crime, o 
jovem utilizava o nome 
de um farmacêutico de 
São Manuel e o endereço 
de uma farmácia de 
manipulação de Lençóis

JUSTIÇA - No dia 6 de agosto, Guilherme Henrique Carducci, de 25 anos, 
foi sentenciado a 22 anos de prisão em regime fechado, após ser condenado 
por um júri popular por matar e colocar fogo no corpo de Vagner Furtado de 
Moura, de 38 anos, em janeiro de 2017. Segundo a acusação do Ministério 
Público, Carducci, que estava preso desde março de 2017, cometeu o crime 
por querer encobertar que mantinha relações sexuais com a vítima.

VILA CONTENTE - A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista concluiu em 
agosto os trâmites burocráticos do processo de desapropriação dos imóveis 
localizados na parte baixa da Vila Contente, em área considerada de risco 
de alagamentos. Pelo acordo, cada família recebeu R$ 11 mil e um terreno 
como indenização, além das casas populares construídas no prolongamento 
do Jardim Ibaté, que foram entregues no mês seguinte pela CDHU.

AVANÇO - Na foto, Júlio Gonçalves, secretário de Planejamento, com o mapa que contempla as alterações
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UM NOVO TEMPO ESTÁ EM SUAS
MÃOS, CHEIO DE BOAS ENERGIAS,

DESEJOS E REALIZAÇÕES!

Boas Festas
& Feliz 2020
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MUTIRÃO
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista anunciou no fi nal de setembro um mutirão de 
recadastramento de desempregados do município. A ação, que visava a atualização de 
dados sobre a mão de obra local, atendia reivindicação da Bracell, que iniciaria nos meses 
seguintes as contratações para a segunda fase das obras de ampliação de sua unidade. O 
mutirão foi realizado no início de outubro e registrou a presença de 2.044 pessoas.
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Setembro

2020Um novo ano se aproxima! 
Renovam-se a fé e a esperança 
na construção de um futuro 
mais próspero e sustentável. 2020na construção de um futuro 2020construção de um futuro 2020mais próspero e sustentável2020mais próspero e sustentável20202020. 2020
O Grupo Lwart
deseja boas festas a você
e a toda sua família!

Rápidas

RECONHECIMENTO

Frigol lidera ranking nacional 
pelo segundo ano consecutivo
Empresa lençoense foi o destaque do ano 
no setor de produção de carne bovina 

Elton Laud

Na edição do dia 14 de 
setembro O ECO des-
tacou um importante 

reconhecimento obtido pela 
Frigol, eleita pelo segundo ano 
consecutivo como a melhor 
empresa do país no segmen-
to de carne bovina. O prêmio 
foi concedido pelo ranking 
Melhores & Maiores 2019, da 
revista Exame, que colocou o 
grupo lençoense à frente de 

gigantes como JBS, Marfrig e 
Minerva Foods.

Na ocasião, o presidente da 
Frigol, Luciano Pascon, falou 
da perspectiva de crescimento 
para os próximos anos, princi-
palmente diante da abertura 
do mercado chinês para outra 
unidade do grupo, localizada 
em Água Azul do Norte, no 
Pará. A expectativa era que o 
volume de exportação, que gi-
rava em torno de 2 mil tone-
ladas por mês, alcançasse 4,5 

mil toneladas mensais.
Com o aumento, projetava-

-se que as vendas para o merca-
do externo atingiriam 55% do 
total de produção. Para aten-
der a demanda e acompanhar 
o bom momento do mercado, 
Pascon revelou que a Frigol 
estava investindo sistematica-
mente em todas as unidades. 
Apenas a planta de Lençóis 
Paulista havia recebido inves-
timento de R$ 5 milhões e con-
trataria mais de 100 pessoas.

KUNG FU - A equipe Invictus Wushu Sanda, de Lençóis Paulista, 
conquistou seis medalhas (duas de ouro, três de prata e uma de bronze) no 
Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu, realizado entre os dias 4 e 8 de 
setembro, em Bombinhas (SC). Os destaques foram os irmãos borebienses 
Carlos Eduardo da Silva, de 14 anos, e Luiz Otávio da Silva, de 16 anos, 
campeões no Infantojuvenil (60 Kg) e Juvenil (65 Kg), respectivamente.

ASSALTO COM REFÉNS 
Na manhã do dia 11 de 
setembro, dois homens 
encapuzados e armados 
com um revólver e um 
facão assaltaram uma 
residência localizada no 
Jardim Itamaraty, em 
Lençóis Paulista. Na ação, 
nove pessoas, incluindo 
moradores e pessoas que 
trabalhavam no local, foram 
feitas reféns. Os bandidos 
fugiram levando cerca de 
R$ 70 mil em joias, além 
de celulares, outros objetos 
de valor e o veículo de um 
dos proprietários, modelo 
Dodge Journey.

SARAMPO - Um surto de 
sarampo preocupou o Brasil 
neste ano, principalmente 
o estado de São Paulo, 
que concentrou mais de 
10,2 mil dos 12 mil casos 
confirmados no país. Mesmo 
com o aumento na oferta 
da vacina e mobilizações 
por meio de campanhas, 
diversas cidades que não 
conviviam com a doença 
há mais de duas décadas 
voltaram a registrar 
infecções. Na região de 
circulação do Jornal O ECO, 
Agudos (4) e Pederneiras (2) 
tiveram casos positivos.

AMADOR - O Grêmio Cecap superou o Expressinho e conquistou o título 
da Série A do Campeonato de Futebol Amador de Lençóis Paulista. Na final 
disputada na manhã do dia 15 de setembro no Estádio Municipal João 
Roberto Vagula (Vagulão), a equipe venceu os adversários pelo placar de 
3 a 0. No jogo preliminar, que valia o título da Série B, a representação da 
Chape garantiu o troféu com uma vitória de 1 a 0 sobre o União Primavera.

TIROTEIO - Dois PMs de Lençóis se feriram em um tiroteio no dia 25 
de setembro, em São Manuel. Cap. Marcelo Paes e Ten. Rodrigo Franco 
foram baleados nas pernas em confronto com Luan Martins, de 30 anos, 
que se envolveu em um acidente e atacou os oficiais por temer que seria 
identificado pela morte de sua esposa no Rio de Janeiro. Além do indivíduo, 
o confronto resultou na morte do Ten. Felipe Atanázio Pires, de 24 anos.

NO TOPO - Frigol foi eleita como a melhor empresa do segmento de carne bovina pela revista Exame
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FUTSAL
A Copa Nova Lençóis de Futsal consagrou o Athletic Club Futsal como grande campeão. Na 
final disputada na noite do dia 27 de outubro, no Ginásio Municipal de Esportes Hiller João 
Capoani (Toniquinho), a equipe levou a melhor sobre o Zoio FC, garantindo a taça com 
uma vitória de 5 a 1. No confronto que abriu a noite decisiva, a representação do Jardim 
América assegurou a terceira colocação vencendo o Unidos do Júlio Ferrari por 9 a 2.
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CAGED

Geração de emprego atinge 
melhor índice da década 
De janeiro a outubro Lençóis criou 1.302 postos de trabalho; 
destaques são indústria de transformação e setor de serviços

Elton Laud

O ano foi muito positivo 
para Lençóis Paulista no 
quesito geração de em-

prego. Em outubro, a cidade 
superou uma marca que não 
era atingida há oito anos, rom-
pendo a barreira de mil postos 
de trabalho criados no merca-
do formal, segundo o Caged 
(Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados) da Se-
cretaria Especial de Previdên-

cia e Trabalho do Ministério 
da Economia.

Apenas nos 10 primeiros 
meses de 2019, a cidade abriu 
1.302 novas vagas (7.298 con-
tratações e 5.996 demissões) 
com Carteira de Trabalho assi-
nada, superando, mesmo sem 
os resultados de novembro e 
dezembro, todo o ano de 2011, 
que teve superávit de 1.066 em-
pregos (10.883 contratações e 
9.817 demissões).

Os bons resultados são im-

pulsionados pela indústria de 
transformação, com saldo po-
sitivo de 720 vagas (2.085 con-
tratações e 1.365 demissões), e 
pelo setor de serviços, com 422 
novas ocupações (2.033 contra-
tações e 1.611 demissões).

As demais cidades da área 
de cobertura do ECO também 
registram alta no ano, com des-
taque para Pederneiras (689). 
Em seguida aparecem Areiópo-
lis (304), Borebi (144), Agudos 
(112) e Macatuba (11).

SEMANA TRÁGICA - Uma ciclista morreu no dia 2 de outubro, após 
invadir a preferencial na Av. Jácomo N. Paccola e ser atingida por uma 
moto. Gisele Felix, de 39 anos foi a quarta vítima do trânsito na semana. 
Dois dias antes, outro acidente na SP-300 havia matado o ciclista Sebastião 
Bueno (77), que foi atropelado, e dois motociclistas envolvidos: James 
Fialho (28) e Alex da Silva (45), que foram socorridos, mas não resistiram.

AGRONEGÓCIO - O 
Recinto de Exposições José 
Oliveira Prado, em Lençóis 
Paulista, recebeu entre os 
dias 12 e 20 de outubro a 
32ª Expovelha, que trouxe 
para cidade os principais 
criadores de ovinos e 
caprinos do estado de São 
Paulo. Além dos eventos 
técnicos voltados ao setor, 
a feira contou com uma 
programação diversificada 
para o público em geral. 
Um dos destaques foi a 
16ª Queima do Cordeiro e 
Cabrito, realizada no dia 
do encerramento.

SEGURANÇA PÚBLICA 
Uma comitiva lençoense 
viajou para São Paulo no 
início de outubro para uma 
audiência com o secretário 
estadual de Segurança 
Pública, general João 
Camilo Pires de Campos. 
Na ocasião foram tratados 
diversos assuntos, entre 
eles, a possibilidade de 
aumento no efetivo da 
Polícia Militar, a destinação 
de mais viaturas para 
a cidade e a reforma 
da Delegacia de Polícia 
Civil, que já tem o projeto 
aprovado, mas está com o 
andamento travado.

MELHORIA - No dia 18 de outubro, a Adefilp (Associação dos Deficientes 
Físicos de Lençóis Paulista) recebeu novos equipamentos para seu galpão 
de reciclagem, doados pelo Rotary Club Cidade do Livro. Com a melhoria, 
a entidade projetava aumentar o volume de processamento em até 30%, 
atingindo 170 toneladas mensais. O maquinário foi comprado com R$ 160 
mil viabilizados pelo clube de serviços local junto ao Rotary Internacional.

DESFALQUE - Os cofres da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
sofreram um desfalque significativo no início de outubro, quando o governo 
perdeu uma ação na qual cobrava o Banco Santander pelo não pagamento 
de tributos. Como parte do dinheiro depositado em juízo havia sido utilizado, 
foi necessária uma transferência imediata de recursos para cobrir o rombo: 
cerca de R$ 2,6 milhões, que precisaram ser remanejados no orçamento.

EM ALTA - Indústria de transformação responde por mais da metade das vagas abertas neste ano em Lençóis
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ATENÇÃO BÁSICA
A Secretaria de Saúde de Lençóis Paulista confirmou no dia 22 de novembro a implantação de 
uma terceira equipe de Estratégia de Saúde da Família na ESF Antonio Benedetti, no Jardim 
Monte Azul. O reforço na unidade, que cobre uma extensa região com aproximadamente 
4 mil usuários, foi anunciado com a expectativa de distribuir melhor os atendimentos 
ambulatoriais, aliviando o fluxo de pessoas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
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NOITE DE GALA

Melhores do Ano celebra 
força da economia lençoense
Evento com animação de Rick & Renner 
premiou os destaques de 2019

Elton Laud

Depois de mais de cinco 
meses de trabalho, o 
Jornal O ECO realizou 

na noite do dia 9 de novem-
bro, no Clube Esportivo Ma-
rimbondo (CEM), em Lençóis 
Paulista, a festa do prêmio 
Melhores do Ano. O evento 
contou com a participação de 
cerca de 600 convidados, en-
tre eles empresários, comer-
ciantes, profissionais liberais e 

personalidades homenageados 
pela atuação de destaque em 
seus respectivos segmentos.

Ao todo, foram entregues 
82 troféus no evento, que teve 
como patrocinadora master a 
Bracell, premiada como em-
presa do ano por ser a mais 
lembrada na pesquisa de opi-
nião realizada pelo jornal. A 
cerimônia teve como patrono 
o empresário Alberto Trecenti, 
que faleceu em julho deste ano 
e recebeu uma emocionante ho-

menagem póstuma na abertura.
A animação da noite ficou 

por conta da consagrada dupla 
Rick & Renner, que apresentou 
alguns dos principais suces-
sos da carreira, contagiando 
o público com um repertório 
cheio de músicas dançantes e 
românticas que marcaram os 
mais de 25 anos de estrada, 
como “Ela é demais”, “Cara 
de pau”, “Filha”, “Fim de se-
mana”, “Mil vezes cantarei”, 
entre tantas outras.

FILLP - A Secretaria de Cultura realizou entre os dias 3 e 10 de novembro 
a 11ª edição do FILLP (Festival Integrado de Literatura de Lençóis Paulista), 
que reuniu diferentes manifestações culturais no Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti. O evento homenageou o escritor Monteiro Lobato. Na parte 
musical, além do cantor Peninha, que subiu ao palco na abertura, um dos 
destaques foi o show da banda Ira!, que encerrou a programação.

ENTERRADA - No dia 21 
de novembro, o corpo de 
uma mulher de 31 anos foi 
encontrado enterrado no 
quintal de uma residência 
no Jardim Santa Angelina, 
em Agudos. L.F.M.G., de 
38 anos, companheiro da 
vítima, foi autuado em 
flagrante por feminicídio 
e ocultação de cadáver. 
À Polícia Militar vizinhos 
disseram que ouviram 
intensa discussão entre o 
casal na noite anterior. O 
corpo de Silvana Augusto 
Jesus foi encontrado com 
diversas perfurações de faca.

TERCEIRA IDADE - O 
Conselho Municipal do 
Idoso (CMI) de Lençóis 
Paulista divulgou no dia 5 
de novembro o Diagnóstico 
da Situação da Pessoa 
Idosa. O documento revela 
crescimento da população 
com idade a partir de 
60 anos, que já totaliza 
10.456 pessoas: 5.673 
mulheres e 4.783 homens. 
O levantamento foi feito 
com base nos dados do 
Centro de Atendimento 
ao Cidadão (CAC). A faixa 
equivale a quase 16% da 
população, estimada em 
68.432 habitantes.

INCLUSÃO - A equipe da Adefilp (Associação dos Deficientes Físicos de 
Lençóis Paulista) garantiu excelentes resultados na 83ª edição dos Jogos 
Abertos do Interior, disputados entre os dias 11 e 23 de novembro, em 
Marília. Integrando a delegação composta por cerca de 140 pessoas, os 
atletas obtiveram 15 medalhas, sendo seis de ouro, seis de prata e três de 
bronze. A cidade ficou na 93ª colocação na classificação geral.

ASSASSINO PRESO - Na manhã do dia 28 de novembro, equipes das 
polícias Civil e Militar de Lençóis Paulista prenderam um homem acusado de 
executar um policial militar em Bertioga, na baixada santista, em dezembro 
de 2018. L.E.A.S.B., de 26 anos, que também responde por tráfico de drogas, 
estava foragido há oito meses e se escondia em uma casa no Jardim Santa 
Terezinha. Considerado perigoso, ele foi encontrado após uma denúncia.

NOITE PERFEITA - Com show animado, dupla Rick & Renner cativou o público no Melhores do Ano
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FIM DE TEMPORADA
O Atleticano Lençoense conquistou o bicampeonato da Copa Imprensa de Futebol 
Amador. Na final disputada na manhã do último dia 15, no Estádio Municipal João Roberto 
Vagula (Vagulão), a equipe levantou o troféu após golear o rival Santa Luzia pelo placar 
de 5 a 0. A partida preliminar marcou a decisão do título da Copa Cidade do Livro. O 
campeão foi o União Primavera, que derrotou a representação da Chape por 4 a 0.
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Prefeitura avança no projeto 
de revitalização do Centro
Após inauguração do novo terminal interbairros, próxima 
etapa contempla criação de cinco pontos de estacionamento

Elton Laud

Depois de concluir a pri-
meira parte das modi-
ficações na Rua Quinze 

de Novembro, a Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulis-
ta avançou mais uma etapa no 
projeto de revitalização do Cen-
tro. Inaugurado no último dia 
14, no prédio da extinta Estação 
Ferroviária Sorocabana, o novo 
Terminal Rodoviário Interbair-
ros, permitiu a desativação da 

antiga rodoviária, que vai virar 
estacionamento rotativo.

A área é uma das cinco que 
serão adequadas para esta fi-
nalidade. A estimativa é que a 
medida resulte na ampliação da 
oferta em 5 mil vagas por dia, 
considerando o período médio 
de uso de uma hora em cada 
uma das 453 vagas abertas. 
Outras 190 vagas serão criadas 
com a mudança no sentido de 
tráfego na Av. Vinte e Cinco de 
Janeiro e na Rua Geraldo Perei-

ra de Barros, que passarão a ter 
mão única.

A criação das vagas, alia-
da à aprovação de um proje-
to de lei do Executivo, que 
passou a isentar o pagamento 
da tarifa da Área Azul na pri-
meira meia hora de uso, visa 
contribuir para o aumento do 
fluxo de pessoas na região, 
ajudando a fomentar o comér-
cio local. Para 2020 também 
está prevista a criação do 
Mercadão Municipal.

REVIRAVOLTA - Cassado pela Câmara Municipal de Agudos em 27 de 
novembro, acusado de contratar uma empresa com dispensa de licitação por 
R$ 2 milhões, o prefeito Altair Francisco da Silva foi reconduzido ao posto no 
dia 4 de dezembro. Em decisão liminar, o juiz Saulo Mega Soares e Silva, da 
1ª Vara Judicial agudense, entendeu que não havia elementos suficientes 
para a acusação, determinando sua volta até a tramitação final do caso.

MEIO-LOTE - A Câmara 
Municipal de Lençóis 
Paulista aprovou no início 
deste mês a regularização 
de desmembramentos de 
lotes urbanos, que atende 
reivindicação antiga de 
centenas de proprietários 
de imóveis construídos 
a partir da divisão de 
terrenos (meio-lote). A 
proposta contempla imóveis 
desmembrados até 2006, 
antes da aprovação do 
texto original do Plano 
Diretor Participativo. Para se 
enquadrar na lei, o lote deve 
atender vários requisitos.

VIVENDO MAIS - Um 
levantamento feito pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) 
revela aumento da 
expectativa de vida dos 
brasileiros. Segundo os 
dados, entre 2017 e 2018 a 
longevidade da população 
aumentou, em média, 
três meses, alcançando 
76,3 anos. As mulheres 
continuam vivendo mais, 
com média de 79,9 anos 
de longevidade frente a 
72,8 anos dos homens, 
uma diferença de 7,1 anos. 
Desde 1940, a longevidade 
subiu 30,8 anos.

DE PARTIDA - Após 18 anos à frente da Paróquia Cristo Ressuscitado, 
padre Silvano Palmeira, de 52 anos, vai deixar Lençóis Paulista para 
assumir a Paróquia Santo Antônio, em Macatuba. A notícia foi publicada 
pelo ECO na edição do último dia 14. Na ocasião, o pároco contou um 
pouco de sua história, agradeceu pela acolhida da população lençoense e 
disse que espera fazer um bom trabalho junto à nova comunidade.

DESTAQUE NOS TABULEIROS - O calendário de competições de 2019 
se encerrou de forma muito positiva para a enxadrista Liara Blanco Silva, 
de 15 anos, que foi campeã em 29 das 40 competições que disputou ao 
longo do ano. As principais conquistas da jovem lençoense foram os títulos 
dos Jogos Regionais, Jogos Abertos da Juventude, Jogos Abertos do 
Interior e Superliga de Xadrez, todos defendendo o BTC (Bauru Tênis Clube).

REVITALIZADO - Terminal interbairros foi inaugurado na antiga Estação Ferroviária
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 2019 
FOI UM ANO 

DE GRANDES 

TRANSFORMAÇÕES 

E REALIZAÇÕES. 

QUEREMOS AGRADECER 

POR COMPARTILHAR 

ESSE MOMENTO 

IMPORTANTE PARA 

A HISTÓRIA DA BRACELL.

QUE 2020 

SEJA REPLETO 

DE SUCESSO, 

PARCERIAS 

E NOVAS 

OPORTUNIDADES.

Conheça mais sobre nossa nova jornada em: www.bracell.com/Somosbracell        /Somosbracell          /Company/bracell         /Somosbracell

     

    

R16


