
Polícia Militar espera reduzir criminalidade e ocorrências de perturbação de sossego; serviço começa hoje
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A Defesa Civil de Lençóis 
Paulista tem novo coordenador. 
O terceiro Sgt. PM da Reserva 
do Corpo de Bombeiros, Gerson 
Gomes dos Santos, assumiu o 
posto na segunda-feira (7), no 
lugar de William Cerulo, que 
permanece no órgão como vice 
coordenador. Ambos foram 
recebidos pelo prefeito Anderson 
Prado de Lima e pelo secretário 
de Segurança Pública, Carlos 
Alberto Fantini. Ontem (11), 
para reforçar os protocolos de 
segurança, Santos coordenou 
uma simulação de enchente na 
Vila Contente. A ação contou 
com a participação da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros.

Defesa Civil

A3

Lençóis volta a ter 
patrulha com motos

ROUBO

ACIDENTE

COMÉRCIO CENSO COVID LEI ALDIR BLANC

Armado com uma 
faca, adolescente 
assalta comércio

Motorista bêbado 
deixa jovem em 
estado grave

Horário estendido 
aumenta � uxo de 
pessoas no Centro

Seis unidades 
realizam testagem 
em massa amanhã

Editais recebem 
73 inscrições de 
projetos culturais

Na tarde da quarta-feira (9), um 
jovem de 15 anos foi preso após 
assaltar um comércio no Jardim 
Monte Azul, em Lençóis Paulista. O 
adolescente, que utilizou uma faca 
para o roubo, entrou no estabeleci-
mento, anunciou o assalto, pegou 
todo o dinheiro do caixa e ameaçou 
uma vítima de morte antes de fugir. 
De acordo com a Polícia Militar, o 
roubo aconteceu por volta das 17h, 
na Rua Guaianazes.

A Polícia Militar de Lençóis Pau-
lista registrou, no domingo (6), um 
acidente entre um carro e uma mo-
tocicleta, no Júlio Ferrari. A colisão 
aconteceu no cruzamento da Rua 
Brasília com a Avenida Prefeito Já-
como Nicolau Paccola. A passagei-
ra da motocicleta � cou gravemente 
ferida e precisou ser transferida 
para um hospital de Bauru. O mo-
torista do carro estava embriagado e 
foi autuado pela polícia.

Faltando menos de 15 dias para 
o Natal, os lojistas de Lençóis Pau-
lista estão otimistas, mas, ao mes-
mo tempo, cautelosos em relação às 
vendas. Desde a segunda-feira (7), 
data em que o comércio local come-
çou a atender em horário estendi-
do, das 10h às 22h, a movimentação 
de pessoas passou a ser maior no 
Centro da cidade. A expectativa é 
que nos próximos dias o movimento 
seja ainda mais intenso.

A Secretaria de Saúde de Lençóis 
Paulista realiza neste domingo (13) 
mais uma etapa do Censo Covid, 
testagem em massa de assintomáti-
cos utilizada como ferramenta para 
monitorar o avanço da pandemia 
do novo coronavírus no município. 
Serão disponibilizados 1 mil testes 
para pessoas que não apresentam 
sintomas da doença, inclusive as 
que já participaram de etapas ante-
riores e testaram negativo.

A Secretaria de Cultura de Len-
çóis Paulista recebeu 73 inscrições 
para as Chamadas Públicas da Lei 
Aldir Blanc. Com o período para 
a submissão de projetos encerrado 
na última quarta-feira (9), uma co-
missão vai conferir e avaliar o ma-
terial de cada proponente. Segundo 
Marcelo Maganha, responsável pela 
pasta, a previsão é que o número de 
projetos habilitados seja divulgado 
até na próxima semana.
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FRASE
 “Temos que ter em mente que ainda temos 40 dias pela frente. 

As coisas podem mudar se não tivermos os devidos cuidados”,
Anderson Prado de Lima (DEM), prefeito de Lençóis Paulista, sobre 

retomada das aulas presenciais em janeiro.

PARA PENSAR
 “Ser bom é fácil. 

O difícil é ser 
justo”,

Victor Hugo.
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As Câmaras Municipais da mi-
crorregião de cobertura de O ECO 
estão prestes a entrar em recesso 
legislativo. Na segunda-feira (14), 
data das últimas sessões ordinárias 
do ano, os vereadores em exercício 
terão seus últimos compromissos 
oficiais antes das aguardadas férias 
de final de ano.

BASTIDORES
Depois disso, as Casas de Leis de 

Lençóis Paulista, Macatuba, Areió-
polis e Borebi retomam suas ativi-
dades deliberativas apenas no mês 
de fevereiro. Mas, até lá, as movi-
mentações devem seguir intensas 
nos bastidores, principalmente por 
conta da definição da composição 
das novas Mesas Diretoras.

CAMPANHA
Segundo informações obtidas 

pela Terceira Coluna, diversos ve-
readores reeleitos já manifestaram 
interesse em chefiar seus respec-
tivos Poderes Legislativos no início 
da próxima gestão e têm investido 
forte nas articulações políticas. Al-
guns são cotados como favoritos, 
mas ainda é muito cedo para carim-
bar um nome.

MAIS UM?
Em Lençóis Paulista, apesar de se 

manifestar publicamente pelo con-
trário, o atual presidente, Nardeli da 
Silva (DEM), seria um dos prováveis 
postulantes ao cargo. A seu favor, o 
vereador tem a experiência de 20 
anos na Casa de Leis, além do jogo 
de cintura indispensável para con-
duzir as negociações necessárias.

VEZES TRÊS
Uma eventual confirmação des-

sa hipótese colocaria Nardeli como 
recordista entre os demais verea-
dores lençoenses, já que ocuparia 
o posto pela terceira vez. Além de 
chefiar a Casa de Leis desde janeiro 
de 2019, ele também foi presidente 
entre 2007 e 2008, no final de seu 
segundo mandato. 

NO PÁREO
Além de Nardeli, fontes dão 

conta que pelo menos mais dois 
vereadores podem surgir na dis-
puta pela presidência. Francisco 
de Assis Naves, o Chico (MDB), re-
eleito para seu terceiro mandato 
consecutivo, e Jucimário Cerqueira 
dos Santos, o Bibaia (PODE), que 
garantiu a permanência para seu 
segundo mandato.

AGORA VAI?
Pelo que se comenta, Chico Na-

ves seria o mais empolgado com 
a ideia e estaria fazendo muitos 
contatos para tentar convencer os 
colegas, inclusive os novos, que as-
sumirão em janeiro. Resta saber se 
ele conseguirá viabilizar seu pro-
jeto junto aos demais vereadores, 
já que não teve sucesso nas duas 
últimas eleições.

INDECISO
Por conta da dificuldade de con-

ciliar o cargo com sua função de 
servidor público municipal, Bibaia 
ainda estaria indeciso sobre a ques-
tão, porém, apesar disso, corre por 
fora na disputa, que só deve ser 
definida às vésperas da posse para 
a nova legislatura, marcada para o 
dia 1 de janeiro.

IMPROVÁVEL
Nos corredores do Legislativo 

não circulam comentários sobre um 
possível candidato do bloco da opo-
sição. A opção não pode ser descar-
tada, mas é fato que dificilmente um 
vereador que não estiver alinhado à 
ala situacionista, que tem oito dos 
12 parlamentares, conseguirá assu-
mir a presidência.

SEGUE O JOGO
Partindo para as demais cidades 

da microrregião, tudo indica que o 
atual presidente da Câmara Muni-
cipal de Macatuba, Júlio Cesar Saes, 
o Julinho (PTB), seja reconduzido ao 
posto pelos colegas. Até o momento, 
ninguém mais teria se manifestado, 
no entanto, mesmo que isso ocorra, 
Julinho já teria apoio da maioria.

DEVAGAR
Em Areiópolis, as conversas acer-

ca da presidência ainda estariam 
tímidas nos bastidores, talvez por 
conta da grande renovação do Le-
gislativo, que teve apenas quatro 
vereadores reeleitos para as nove 
cadeiras disponíveis. Um dos cota-
dos seria o atual presidente, Michel 
Henrique Augusto (CIDA).

DE VOLTA
Já na pequena Borebi, a tendên-

cia é que Roger Martins (MDB), que 
já ocupou a presidência da Casa 
de Leis no início deste mandato 
retorne ao posto, atualmente ocu-
pado por Marcos Pontes do Santos 
(MDB). Outro interessado na chefia 
seria João Lima de Souza (PSDB), 
que é do mesmo grupo, mas en-
frentaria resistência.
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o Complexo de vira-latas

Nelson Rodrigues
Crônica publicada na Revista 
Manchete Esportiva, em 
31/05/1958

Hoje vou fazer do escrete o meu 
numeroso personagem da semana. Os 
jogadores já partiram e o Brasil vacila 
entre o pessimismo mais obtuso e a 
esperança mais frenética. Nas esqui-
nas, nos botecos, por toda parte, há 
quem esbraveje: “O Brasil não vai nem 
se classificar!”. E, aqui, eu pergunto:

- Não será esta atitude negativa o 
disfarce de um otimismo inconfesso e 
envergonhado?

Eis a verdade, amigos: - desde 
50 que o nosso futebol tem pudor 
de acreditar em si mesmo. A derrota 
frente aos uruguaios, na última bata-
lha, ainda faz sofrer, na cara e na alma, 
qualquer brasileiro. Foi uma humilha-
ção nacional que nada, absolutamen-
te nada, pode curar. Dizem que tudo 
passa, mas eu vos digo: menos a dor-
-de-cotovelo que nos ficou dos 2 x 1. E 
custa crer que um escore tão pequeno 
possa causar uma dor tão grande. O 
tempo passou em vão sobre a derrota. 
Dir-se-ia que foi ontem, e não há oito 
anos, que, aos berros, Obdulio arran-
cou, de nós, o título. Eu disse “arran-
cou” como poderia dizer: “extraiu” de 
nós o título como se fosse um dente.

E hoje, se negamos o escrete de 
58, não tenhamos dúvida: - é ainda a 
frustração de 50 que funciona. Gosta-
ríamos talvez de acreditar na seleção. 
Mas o que nos trava é o seguinte: - 
o pânico de uma nova e irremediá-
vel desilusão. E guardamos, para nós 
mesmos, qualquer esperança. Só ima-
gino uma coisa: - se o Brasil vence na 
Suécia, se volta campeão do mundo! 
Ah, a fé que escondemos, a fé que ne-
gamos, rebentaria todas as comportas 
e 60 milhões de brasileiros iam acabar 
no hospício.

Mas vejamos: - o escrete brasileiro 
tem, realmente, possibilidades con-
cretas? Eu poderia responder, simples-
mente, “não”. Mas eis a verdade: - eu 
acredito no brasileiro, e pior do que 
isso: - sou de um patriotismo inatual 

e agressivo, digno de um granadeiro 
bigodudo. Tenho visto joga dores de 
outros países, inclusive os ex-fabulo-
sos húngaros, que apanharam, aqui, 
do aspirante-enxertado do Flamengo. 
Pois bem: - não vi ninguém que se 
comparasse aos nossos. Fala-se num 
Puskas. Eu contra-argumento com um 
Ademir, um Didi, um Leônidas, um Jair, 
um Zizinho.

A pura, a santa verdade é a seguin-
te: - qualquer jogador brasileiro, quan-
do se desamarra de suas inibições e 
se põe em estado de graça, é algo 
de único em matéria de fantasia, de 
improvisação, de invenção. Em suma: 
- temos dons em excesso. E só uma 
coisa nos atrapalha e, por vezes, inva-
lida as nossas qualidades. Quero aludir 
ao que eu poderia chamar de “comple-
xo de vira-latas”. Estou a imaginar o 
espanto do leitor:- “O que vem a ser 
isso?” Eu explico.

Por “complexo de vira-latas” en-
tendo eu a inferioridade em que o 
brasileiro se coloca, voluntariamen-
te, em face do resto do mundo. Isto 
em todos os setores e, sobretudo, no 
futebol. Dizer que nós nos julgamos 
“os maiores” é uma cínica inverdade. 
Em Wembley, por que perdemos? Por 
que, diante do quadro inglês, louro 
e sardento, a equipe brasileira ganiu 
de humildade. Jamais foi tão eviden-
te e, eu diria mesmo, espetacular o 
nosso vira-latismo. Na já citada ver-
gonha de 50, éramos superiores aos 
adversários. Além disso, levávamos a 
vantagem do empate. Pois bem: - e 
perdemos da maneira mais abjeta. Por 
um motivo muito simples: - porque 
Obdulio nos tratou a pontapés, como 
se vira-latas fôssemos.

Eu vos digo: - o problema do escre-
te não é mais de futebol, nem de téc-
nica, nem de tática. Absolutamente. É 
um problema de fé em si mesmo.

O brasileiro precisa se convencer 
de que não é um vira-latas e que tem 
futebol para dar e vender, lá na Sué-
cia. Uma vez que ele se convença dis-
so, ponham-no para correr em campo 
e ele precisará de dez para segurar, 
como o chinês da anedota.
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l Que seja apenas o começo

A segurança pública é uma ques-
tão fundamental na sociedade mo-
derna. Sem a mínima pretensão de 
dar menos importância às demais 
áreas pertinentes à Administração 
Pública, a repressão à criminalidade 
e a prevenção de pequenos delitos 
e infrações devem ser tratadas como 
prioridade, no mesmo patamar que a 
Saúde e a Educação. Não há nenhum 
exagero em tal afirmação.

Durante muito tempo - muito mes-
mo - isso não foi um grande problema 
para cidades interioranas, conhecidas 
pelo estilo de vida pacato e suas bai-
xas populações. Mas, principalmente 
de alguns anos para cá, a realidade 
tem sido outra bem diferente. Os al-
tos índices de criminalidade, antes 
limitados aos grandes centros, hoje 
são parte do cotidiano de muitas lo-
calidades, inclusive nos lugares mais 
remotos do país.

É fato que a proporção é maior em 
determinadas regiões, mas ninguém 

pode mais se dar ao luxo de não 
ter o ‘pé atrás’ quando o assunto é 
segurança. A prevenção é a pala-
vra-chave dos dias atuais, porém, 
nem o sujeito mais precavido do 
mundo está livre de entrar para as 

estatísticas como mais uma vítima 
desse ou daquele crime. O trabalho 
das forças policiais é a grande bar-
reira para o crime.
Nossas corporações fazem um 

grande trabalho, mas cabe a quem 
está no topo da pirâmide governa-

mental assegurar as condições para 
que a dedicação dos policiais que se 
arriscam diariamente nas ruas tenha 
o resultado esperado. Infelizmente, 
nem sempre isso ocorre. Há alguns 
dias, neste mesmo espaço, O ECO 
deu um exemplo muito claro de como 
certas questões são tratadas sem o 
devido zelo.

O assunto foi o atentado à segu-
rança pública cometido pelo governa-
dor João Doria (PSDB), que determi-
nou o encerramento dos plantões da 
Polícia Civil em diversas localidades, 
centralizando tudo em grandes cen-
tros e comprometendo a segurança 
de cidades, que precisam deslocar 
equipes da Polícia Militar para outros 
municípios para o registro de flagran-
tes aos finais de semana - no caso de 
Lençóis Paulista e outras cidades da 
região, os plantões foram enviados 
para Bauru.

Esta questão, inclusive, ainda se-
gue indefinida e precisará ser resolvi-
da. No entanto, o texto de hoje não é 
para criticar o chefe do Poder Executi-
vo estadual, mas para tecer um elogio, 
não exatamente a Doria, mas ao Go-
verno do Estado, mais precisamente à 
Secretaria de Segurança Pública que, 
enfim, olhou para Lençóis Paulista. 
A reativação do patrulhamento com 
motocicletas, que começa a funcionar 
neste sábado (12), certamente contri-
buirá para a segurança local. Que seja 
apenas o começo, pois ainda existem 
muitas demandas.
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MACATUBA
A Polícia Ambiental localizou na segunda-feira (7) uma espingarda, munições e animais 
silvestres provenientes de caça em um sítio localizado em Macatuba. O infrator foi conduzido 
à Delegacia de Polícia e foi autuado por posse ilegal de armas e por crime ambiental contra 
a fauna silvestre. O infrator recebeu uma advertência por manter um canário em cativeiro e 
foi multado em R$ 500 por portar um casco de tatu. Após registro, ele foi liberado.
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DUAS RODAS

ROUBO

Lençóis Paulista volta a 
receber patrulhamento 
com motocicletas

Adolescente de 15 anos assalta 
comércio utilizando uma faca

PM quer reduzir criminalidade e ocorrências de perturbação de sossego

Jovem foi preso 
e encaminhado à 
Fundação Casa

Flávia Placideli

A Polícia Militar de Len-
çóis Paulista anunciou 
que a partir deste sábado 

(12), a cidade volta a receber a 
Rádio Patrulha com Motocicle-
tas (RPM). Com este novo es-
quema de policiamento, a PM 
espera intensificar a presença 
de militares em regiões que têm 
concentrado o maior número de 
ocorrências por perturbação de 
sossego causada por infrações 
cometidas por motocicletas.

O novo esquema foi anun-
ciado ontem à reportagem de O 
ECO pelo comandante da 5ª Cia 
da Polícia Militar, Capitão Marce-

Flávia Placideli

Na tarde da quarta-feira 
(9), um jovem de 15 anos 
foi preso após assaltar 

um comércio no Jardim Monte 
Azul, em Lençóis Paulista. O 
adolescente, que utilizou uma 
faca para o roubo, entrou no 
estabelecimento, anunciou o as-
salto, pegou todo o dinheiro do 
caixa e ameaçou uma vítima de 
morte antes de fugir.

De acordo com informa-

MAIS ÁGIL - Policiais responsáveis pela nova ronda passaram por treinamento específico

ATO INFRACIONAL - Após roubo, adolescente 
de 15 anos é encaminhado à Fundação Casa

REFORÇO

TRÂNSITO

Polícia Militar dá início à 
Operação Natal Mais Seguro

Passageira de moto 
fica gravemente 
ferida em acidente

Ação contempla 
todo o estado 
de São Paulo no 
período de festas

Colisão entre um carro e uma moto foi 
registrada na noite do domingo (6) 

Flávia Placideli

A Polícia Militar iniciou 
a operação Natal Mais 
Seguro para reforçar o 

policiamento em todo o estado. 
Desde a última segunda-feira 
(7), as ações de patrulhamento 
preventivo e ostensivo foram 
ampliadas em diferentes regi-
ões do interior, em conjunto 
com a Polícia Civil e forças de 
segurança municipais. A ação 

Flávia Placideli

A Polícia Militar de Len-
çóis Paulista registrou, 
no domingo (6), um aci-

dente entre um carro e uma 
motocicleta, no Conjunto Ha-
bitacional Maestro Júlio Ferra-
ri. A colisão lateral aconteceu 
no cruzamento da Rua Brasília 
com a Avenida Prefeito Jácomo 
Nicolau Paccola. A passageira 
da motocicleta ficou gravemen-
te ferida e precisou ser transfe-
rida para um hospital de Bauru.

Segundo as informações do 
Boletim de Ocorrência registra-
do pela 5ª Cia da Polícia Mili-
tar, o acidente ocorreu por volta 
das 20h, quando um carro - o 
modelo não foi informado - e 
uma motocicleta modelo Hon-
da/NX, colidiram lateralmente 
no cruzamento das ruas.

Após o acidente, policiais 
estiveram no local dos fatos, 
mas as partes não se encontra-
vam mais. Populares informa-
ram o emplacamento do carro 

e uma viatura fez diligência até 
a residência do condutor, que 
apresentava sinal de embria-
guez e se recusou a realizar o 
teste do bafômetro. O homem, 
de 54 anos, que não possuía 
CNH (Carteira Nacional de Ha-
bilitação) foi autuado por em-
briaguez ao volante e por não 
possuir permissão para dirigir.

Encaminhado à UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 
com escoriações leves nos bra-
ços e pernas, o condutor da mo-
tocicleta, de 23 anos, recebeu 
atendimento e foi liberado. Já 
a passageira, de 22 anos, com 
fraturas na clavícula e costelas, 
além de um trauma na coluna, 
precisou ser transferida para 
um hospital, em Bauru.

A ocorrência foi informa-
da via telefone para o plantão 
policial em Bauru, onde foi 
confeccionado um Boletim de 
Ocorrência por lesão corporal 
e ambas as partes foram libera-
das. A motocicleta estava com o 
documento atrasado.

OPERAÇÃO - Polícia Militar reforça 
efetivo durante todo o mês de dezembro

ACIDENTE - Com várias fraturas, passageira encaminhada 
à UPA precisou ser transferida para um hospital de Bauru

Obituário
DATA: 02/12/2020 a 11/12/2020

Adahir Buratto Paccola faleceu na sexta-feira (11) aos 83 anos em Lençóis Paulista
Delidia de Araújo Lima faleceu na sexta-feira (11) aos 69 anos em Lençóis Paulista
Racib Abdalla Miguel faleceu na sexta-feira (11) aos 100 anos em Macatuba
João Ferreira de Souza faleceu na quarta-feira (9) aos 71 anos em Lençóis Paulista
Nayde Artioli faleceu na quarta-feira (9) aos 75 anos em Macatuba
Ana Maria Ludovido Fadeli faleceu na terça-feira (8) aos 64 anos em Lençóis Paulista
Maria Célia da Silva Beraldo faleceu na terça-feira (8) aos 65 anos em Lençóis Paulista
Luiza Ludovico Nunes faleceu no domingo (6) aos 91 anos em Macatuba
Silvia Helena Pettenazzi faleceu no domingo (6) aos 57 anos em Lençóis Paulista
Terezinha Aparecida Bernardo faleceu no domingo (6) aos 82 anos em Areiópolis
Nati-Morto de Tatiellen Larissa Lima faleceu no sábado (5) em Lençóis Paulista
Marcia Aparecida Lopes Cardoso faleceu na sexta-feira (4) aos 44 anos em 

Lençóis Paulista
Nicola Toscano Filho faleceu na sexta-feira (4) aos 77 anos em Lençóis Paulista
Valdir Daré faleceu na quarta-feira (2) aos 83 anos em Macatuba

ções do Boletim de Ocorrência 
registrado pela 5ª Cia da Po-
lícia Militar, o roubo aconte-
ceu por volta das 17h, na Rua 

Guaianazes. A vítima do assal-
to relatou aos policiais que o 
indivíduo entrou no local e, em 
posse de uma faca, anunciou o 

assalto, levando do caixa apro-
ximadamente R$ 120. Segundo 
ela, antes de fugir o criminoso 
disse que a mataria se a polícia 
fosse chamada.

Com as características do 
autor do roubo, militares fize-
ram buscas pelo bairro e foram 
informados por outro indivíduo 
sobre o paradeiro do assaltante. 
Uma equipe foi até o endereço 
informado e localizou um ado-
lescente de 15 anos, que confes-
sou o crime.

Diante disso, ele foi condu-
zido junto com sua genitora ao 
plantão policial. O delegado ra-
tificou o flagrante de ato infra-
cional por roubo. O jovem foi 
encaminhado à Fundação Casa.

segue durante todo o mês de 
dezembro, em especial no perí-
odo de festas.

O policiamento contará 
com reforço de mais de 20 mil 

policiais e 7 mil viaturas, além 
das equipes territoriais e uni-
dades especiais, como o Canil 
e a Cavalaria, que serão empre-
gadas nas atividades de patru-

lhamento. A segurança também 
será garantida pelo ar. Ao todo, 
12 helicópteros Águia do Co-
mando de Aviação da Polícia 
Militar darão suporte às ações 
de policiamento em terra em 
todo o estado. 

Além de coibir ilícitos e 
infrações criminais, o reforço 
visa garantir a fiscalização e 
a fluidez nas vias e rodovias. 
A Polícia Militar reforça as 
orientações e recomendações 
das autoridades de saúde para 
o combate ao novo coronavírus 
(Covid-19), apoiando os órgãos 
municipais e a vigilância sanitá-
ria, responsáveis pelas fiscaliza-
ções e demais ações para coibir 
a aglomerações de pessoas.

lo Paes, que ressaltou que o pa-
trulhamento que, até então, vinha 
sendo feito apenas pelas viaturas 
policiais, ganhou o reforço de 
motos para coibir determinados 
crimes e infrações de trânsito. 

“O aumento populacio-
nal que vem acontecendo em 
Lençóis Paulista, aliado com o 
maior fluxo de veículos, acarreta 
em congestionamento em alguns 
pontos da cidade em determina-
dos horários, o que impede a lo-
comoção das viaturas em caráter 
emergencial por conta do trânsi-
to nas principais vias. A Rádio 
Patrulha com Motocicletas vem 
para facilitar essa locomoção, 
por ser mais rápida, mais ágil do 

que a viatura em quatro rodas”, 
explicou o Capitão Marcelo 
Paes, que reforçou que quanto 
menor o tempo resposta, mais 
eficiente é o trabalho da polícia.

Aliado a isso, a Polícia Mili-
tar identificou nos últimos me-
ses um problema grave que vêm 
acontecendo na cidade: a pertur-
bação de sossego por motociclis-
tas que têm abusado na forma 
de condução de seus veículos. 
“Notamos que têm aumentado o 
número de chamados com pro-
blemas relacionados à direção 
perigosa de motos, motociclistas 
que andam sem escapamento 
para chamar atenção com baru-
lhos e os que fazem manobras 

perigosas em locais com aglome-
ração de pessoas, colocando em 
risco a vida de todos, especial-
mente no período noturno e aos 
finais de semana”, destacou. 

Todo este contexto levou a 
Polícia Militar a sentir a neces-
sidade do retorno do programa 
de patrulhamento com motos, 
que deixou de cobrir a cida-
de há cinco anos. Os policiais 
responsáveis pela nova ronda 
passaram por treinamento espe-
cífico. “Não adianta ter motoci-
cletas e carecer de estrutura e 
preparo. Trata-se de um policia-
mento que devolverá a sensação 
de segurança à população. Es-
tudamos uma forma de direcio-
nar um policiamento eficiente, 
diário e constante”, frisou.

A RPM tem início a partir 

deste sábado (12) e já inicia com 
o intuito de ampliação para o pró-
ximo ano com a vinda de mais 
motocicletas. “Pretendemos, in-
clusive, divulgar posteriormente 
os dados para verificarmos se 
este novo esquema surtiu efeito 

para coibir crimes e infrações de 
trânsito. Estamos nos esforçando 
para que a PM cumpra todos os 
chamados. Temos a intenção de 
realizar um trabalho preventivo 
eficiente com bloqueios e patru-
lhamento”, ressaltou.

FOTO: POLÍCIA MILITAR
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ENEM
Apesar do aumento no número de casos de Covid-19 no Brasil, o INEP (o Instituto 
Nacional de Pesquisas Educacionais), segue mantendo a programação do Enem 
(Exame Nacional do Ensino Médio) para os dias 17 e 24 de janeiro (provas 
presenciais), 31 de janeiro e 7 de fevereiro (versão digital), e 23 e 24 de fevereiro 
(aplicação no sistema prisional). O exame teve cerca de 5,8 milhões de inscritos.
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AULAS PRESENCIAIS

Prefeitura mantém 
previsão de retorno 
para janeiro
Com deliberação positiva do Comitê de Enfrentamento 
à Covid-19, entendimento é que apenas uma mudança 
radical no cenário interfira no cronograma

Elton Laud

Após obter aval do Comi-
tê de Enfrentamento à 
Covid-19, a Prefeitura 

Municipal de Lençóis Paulista 
garante que apenas um aumen-
to extraordinário no número 
de casos ativos da doença e 
ocupação hospitalar pode im-
pedir a reabertura das creches 
e escolas em janeiro de 2021. 
Com a retomada do atendi-
mento na Rede Pública de En-
sino prevista para o dia 20, a 
Secretaria de Educação traba-
lha para garantir a segurança 
de funcionários, professores e 
alunos dentro dos protocolos 
sanitários estabelecidos.

“Talvez o processo tenha 
que ocorrer de forma gradual 
e flexibilizada, mas as escolas 
estão sendo preparadas para 
receber os alunos em janeiro. 

REFORÇO - Caso não haja mudança no cronograma, alunos que tiveram mais 
dificuldade com as atividades à distância devem retornar primeiro às escolas

LEGIÃO FEMININA

Júri simulado marca encerramento 
de curso de aprendizes
Desde o início deste ano, legionárias da Legião Feminina de Lençóis Paulista 
têm aulas de Direito na grade do curso preparatório para o mercado de trabalho

Elton Laud

Desde o início deste ano, 
com o objetivo de am-
pliar a base de conheci-

mento de suas alunas, a Legião 
Feminina de Lençóis Paulista 
incluiu na grade de ser curso 
de preparação para o merca-
do de trabalho a disciplina 
de Direito. No último dia 4, 
para marcar o encerramento 
das aulas, as aprendizes parti-
ciparam de um júri simulado, 
que contou com a presença de 
diversas autoridades.

O evento, realizado no Han-
gar Eventos de acordo com a 
medidas de segurança para 
prevenir o contágio pelo novo 
coronavírus (Covid-19), reuniu 
representantes da entidade e 
diversos convidados, entre 
eles a juíza Natasha Gabriella 
Azevedo Motta, titular da 1ª 
Vara da Comarca local, o pre-
feito Anderson Prado de Lima 
(DEM) e a vereadora Diusaleia 
Jacomino Furlan (DEM).

Durante o júri simulado as 
alunas expuseram ao público 
um pouco do que aprenderam 
ao longo do ano, colocando 
em prática, mesmo que de for-
ma fictícia, o que assimilaram 
sobre teoria geral, legislação, 
linguagem, comunicação, re-
dação, entre outros aspectos da 
área. Divididas em grupos, elas 

TRIBUNAL - Durante o júri simulado as alunas expuseram ao público o que aprenderam na disciplina de Direito

assumiram os papeis de promo-
toras, advogadas de acusação e 
defesa, juradas, etc.

Para Isabella Cardozo, ba-
charel em Direito que coorde-
na a disciplina e contou com o 
apoio dos advogados Marcelo 
Telatin e Flávia Cardoso para 
a preparação das alunas, mais 
do que executar bem o que 
foi proposto, cada participan-
te demonstrou muita evolu-
ção pessoal na apresentação, 
principalmente na parte de 
desenvoltura e comunicação, 
pontos fundamentais para o 
futuro profissional.

“Sempre acreditei que a Le-
gião Feminina vai muito além 

de preparar essas meninas para 
o mercado de trabalho. O obje-
tivo é fazer com que elas se tor-
nem pessoas melhores e creio 
que o projeto Direto veio para 
enfatizar que elas são capazes. 
Observamos uma evolução 
enorme em cada uma delas. A 
juventude deve ser vista com 
outros olhos pelo Poder Público 
para que outras pessoas possam 
ser alcançadas”, diz.

Ao comentar sobre o traba-
lho desenvolvido pela entidade, 
que tem quatro décadas de exis-
tência e atende anualmente cer-
ca de 140 meninas de 15 a 19 
anos, Nádia Nicoletti Moretto 
Cardozo, assistente social res-

ponsável, segue a mesma linha 
de pensamento, destacando que 
as aulas de Direito enriquecem 
ainda mais a proposta de traba-
lhar e estimula diversas habili-
dades das alunas.

“Foi muito importante a 
elaboração do júri, que conse-
guiu delegar funções e respon-
sabilidades às alunas. Observa-
mos como elas se dedicaram 
e se comprometeram. Foi 
incrível ver a emancipação e 
empoderamento dessas jovens 
vendo seu trabalho assistido 
pelos três Poderes, Executivo, 
Legislativo e Judiciário, se 
sentindo protagonistas de suas 
histórias”, finaliza.

Materiais de higiene pessoal 
e equipamentos de proteção 
individual e outros itens estão 
sendo fornecidos para todas as 
unidades. A equipe técnica da 
Secretaria de Educação estará à 
disposição dos gestores para o 
retorno, porém, a participação 
dos pais e responsáveis pelos 
alunos será fundamental”, re-
lata Meiri Montanhero, Secre-
tária de Educação.

Conforme divulgado em co-
letiva de imprensa realizada no 
final do mês passado, professo-
res e demais funcionários de-
vem retornar às escolas no dia 
18 de janeiro. Os dois primeiros 
dias estão reservados para um 
trabalho de acolhimento socio-
emocional e orientações, sob 
responsabilidade de psicólogos 
e médicos da Secretaria de Saú-
de. O retorno dos alunos acon-
tece a partir do dia 20, porém, 

antes do dia 1 de fevereiro, o 
atendimento se concentra em 
alguns casos específicos.

De acordo com Meiri Mon-
tanhero, uma busca ativa em 
toda a Rede Pública de Ensi-
no, realizada entre os meses de 
setembro e novembro, ajudou 
a identificar os alunos que ti-
veram mais problemas para 
acompanhar as atividades à 
distância e que, consequente-
mente, devem apresentar mais 
dificuldade de aprendizagem na 
retomada das aulas presenciais. 
A ideia é que nos primeiros 
dias seja realizado um trabalho 
intensivo de recuperação.

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
Outra estratégia elaborada 

para minimizar os impactos 
da pandemia é a realização de 
avaliações diagnósticas detalha-
das com os alunos, que devem 

ser feitas por todas as unidades 
escolares na segunda semana 
de fevereiro. Segundo a secre-
tária de Educação, o objetivo é 
identificar as principais lacunas 
de cada ano/série cursados em 
2020, para posterior elaboração 
de um plano de trabalho capaz 
de sanar de forma efetiva as de-
fasagens na aprendizagem.

“Elaboramos um plano de 
trabalho para o retorno pre-
sencial das aulas, objetivando 
recuperar as aprendizagens e 
ou potencializar habilidades e 
competências que não foram 
atingidas ou desenvolvidas nes-
te ano. Acreditamos que todas 
as dificuldades poderão ser 
superadas com determinação, 
ética, respeito, mas, acima de 
tudo, trabalho em equipe. Nes-
se sentido, o apoio e compro-
misso das famílias continuará 
sendo primordial”, avalia.

OTIMISMO X CAUTELA
À reportagem de O ECO, 

o prefeito Anderson Prado de 
Lima (DEM) demonstra con-
fiança em relação à manuten-
ção do cronograma de reto-
mada das atividades escolares 
presenciais. Para o prefeito, 
a menos que ocorra uma mu-
dança radical no atual cenário, 
com um aumento significativo 
de casos ativos de infecção 
pelo novo coronavírus, prin-
cipalmente casos mais graves 
que necessitem de internação, 
nada deve comprometer o que 
está previsto.

“Como temos mais uma tes-
tagem em massa marcada para 
este domingo (13), os números, 
obviamente, podem aumentar, 
mas não vejo isso como algo 
que impeça o retorno das aulas 
presenciais. É claro que os da-
dos serão analisados por nosso 

Comitê de Enfrentamento, mas, 
independentemente do resulta-
do, não acredito que o Censo 
Covid interfira nessa questão, 
pois o indicador mais impor-
tante é nossa taxa de ocupação 
hospitalar, que está totalmente 
sob controle”, comenta.

“Apesar das considerações, 
o chefe do Poder Executivo 
alerta que a pandemia não aca-
bou, que o vírus segue circu-
lando no município e que um 
mínimo descuido da população 
pode resultar em uma temida 
segunda onda. “Temos que ter 
em mente que ainda temos 40 
dias pela frente. As coisas po-
dem mudar se não tivermos 
os devidos cuidados. Até que 
tenhamos uma vacina, todos 
precisam usar máscara, manter 
distanciamento, usar álcool em 
gel. Não existe outra forma de 
prevenção”, finaliza.

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Meu Sagrados Coração de Jesus, em vós deposito toda minha confiança 
e esperança.

Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, Sois o Rei dos Reis, Vós 
que fizeste o cego ver, paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar.

Vós que vedes as minhas aflições, as minhas angústias, bem sabeis, 
Divino Coração, como preciso alcançar esta graça: (pede-se a graça com fé).

A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver, só de Vós 
espero com fé e confiança: (pede-se novamente a graça).

Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar estar conversa, 
dentro de nova dias, alcance esta tão grande graça; e para vos agradecer, di-
vulgarei esta graça para que os homens aprender a ter fé e confiança em Vós.

Iluminai os meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta 
luz está nos iluminando e testemunhando a nossa conversa.

Sagrados Coração de Jesus, eu tenho confiança em Vós, Sagrados Cora-
ção de Jesus, aumente ainda mais a minha fé. Amém.

Edevar Ferrari

SINDICATO DOS TRABALHADORES E
EMPREGADOS RURAIS DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os membros da catego-
ria profissional rural representados por esta entidade do município de Len-
çóis Paulista, estado de São Paulo, para reunirem-se em Assembléia Geral 
Extraordinária, no dia 07 de janeiro de  2021, às 09h00 (nove) horas em 
1º convocação ou às 09h30 (nove trinta) horas, em 2º convocação, sito a 
Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins, nº 1573, centro, nesta cidade de 
Lençóis Paulista/SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) 
Leitura, Discussão e Aprovação da Ata da Assembléia Anterior; 2) Excluir 
da representação os integrantes dos assentamentos rurais, os arrendatários, 
os meeiros, os porcenteiros, os pescadores profissionais, os comandatários 
que exerçam atividades rurais, individualmente ou em regime de economia 
familiar, executando em condições de mutua dependência e colaboração, 
com ajuda eventual de terceiros, em consonância com o Decreto nº 1166, de 
15 de abril de 1971 e afins, descritos no parágrafo 3º do artigo 2º do Estatuto 
Social; 3) Alterar a denominação de Sindicato dos Trabalhadores e Empre-
gados Rurais de Lençóis Paulista para Sindicato dos Empregados Rurais 
de Lençóis Paulista; 4) Aprovado os itens  anteriores, leitura, discussão e 
aprovação de um Novo Estatuto Social. As deliberações serão tomadas por 
escrutino secreto de conformidade com o Estatuto Social da entidade.

Lençóis Paulista, 11 de dezembro de 2.020.

AMÁVEL COELHO VAZ
Presidente

SINSERMMAC
CNPJ: 06.048.570/0001-38

Avenida Coronel Vergílio Rocha, nº 17-37 - Centro
Macatuba-SP // Tel: 3439-1081

E-mail: sinsermmacmacatuba@hotmail.com

SINDICATO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE MACATUBA E BOREBI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A Diretoria do SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
MACATUBA E BOREBI - SINSERMMAC, vem convocar todos os ser-
vidores sindicalizados para participarem da Assembléia Geral Ordinária a 
realizar-se no dia 23 de dezembro as 18:30 horas, sito a Avenida Coronel 
Vergílio Rocha, nº 17-37, Centro- Macatuba - SP, em primeira convocação 
com presença mínima de 50% (cinquenta por cento) mais um dos associa-
dos, e não atingindo o quórum estatutário será realizada em segunda e última 
chamada, as 19:00 horas, com qualquer número de associados presentes, 
para examinar a prestação de contas, relativo ao ano de 2019.

Macatuba-SP, 04 de dezembro 2020.

DEJAIR APARECIDO DA SILVA
Presidente - Sinsermmac
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Economia MAIS CARO
O corte de benefícios fiscais de ICMS no estado de São Paulo a partir de 2021 
elevará o preço de produtos como carne e leite em quase 10%, segundo 
estimativa divulgada pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo). A federação divulgou uma nota e uma tabela em que lista também 
os percentuais de aumento de outros produtos, como medicamentos.
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Lojistas fazem balanço positivo de 
primeira semana com horário estendido
Estabelecimentos estão funcionando até 
às 22h desde a última segunda-feira (7)

Flávia Placideli e
Angelo Franchini Neto

Faltando menos de 15 dias 
para o Natal, os lojistas de 
Lençóis Paulista estão oti-

mistas, mas, ao mesmo tempo, 
cautelosos em relação às vendas 
para este final de ano. Desde a 
segunda-feira (7), data em que o 
comércio local começou a aten-
der em horário estendido, das 
10h às 22h, a movimentação de 
pessoas passou a ser maior no 
Centro da cidade. A expectativa 
é que nos próximos dias o mo-
vimento seja ainda mais intenso.

Mesmo com o cenário de 
pandemia deste ano, o presi-
dente da Acilpa (Associação 
Comercial e Industrial de Len-
çóis Paulista), José Antonio da 
Silva, o Neno, faz um balanço 
positivo para a primeira semana 
do comércio atendendo em ho-
rário especial. “Sabemos que a 
primeira semana tem um movi-
mento menor, se comparado aos 
dias mais próximos do Natal. A 
economia de Lençóis Paulista 
está diferente de outras regiões. 

MOVIMENTO - Lojistas fazem balanço positivo das vendas na primeira semana com o comércio atendendo em horário especial de Natal

DOAÇÕES - Na quinta-feira (10), o Rotary Club Cidade do 
Livro, de Lençóis Paulista, fez a entrega de doações a duas 
entidades locais. A CAPE (Casa de Apoio Projeto Esperança) 
recebeu um microcomputador completo com todas as licenças 
legais e uma mesa de escritório, no valor de R$ 4,9 mil. Já a 
Rede do Câncer recebeu duas camas hospitalares com colchão, 
no valor de R$ 5,1 mil. Os projetos foram viabilizados por meio 
de subsídios dos Distritos 4310 e 4621. As entregas foram 
feitas aos representantes das entidades pelo presidente Luiz 
Carlos Ribeiro Gallego e pela rotariana Sara Palma Andreoli.

IMPOSTO DE RENDA

Contribuintes podem destinar 
parte de tributo a projetos sociais
Doações aos fundos municipais do Idoso e da Criança e do Adolescente devem ser feitas até o dia 30

Rafaela Damasceno

Contribuintes que precisa-
rão declarar o IR (Imposto 
de Renda) no próximo ano 

têm a oportunidade de direcio-
nar parte do valor devido à Re-
ceita Federal a projetos sociais 
de suas respectivas cidades. 
Em Lençóis Paulista, as doa-
ções podem ser destinadas ao 
Fundo Municipal do Idoso e ao 
Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente), 
que financiam importantes ini-
ciativas direcionadas à terceira 
idade e ao público jovem. O 
prazo para doar termina no dia 
30 deste mês.

De acordo com a legisla-
ção tributária, pessoas físicas 
podem doar até 6% do impos-
to devido. Já pessoas jurídicas 
podem destinar até 1% do valor 
total. Para contribuir com os 

respectivos fundos, é necessá-
rio emitir uma Guia de Doação 
disponível no site da Prefeitura 
Municipal (www.lencoispau-
lista.sp.gov.br). Para ter acesso 
ao documento, basta pesquisar 
no menu localizado do lado es-
querdo da página, na aba “Ci-
dadão”, a opção “Impressão de 
Guia de Doação”.

“Quando a pessoa efetiva a 
doação do Imposto de Renda 
para o Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, esse 
valor permanece no município. 
Ele fica retido em uma conta 
administrada pelo conselho e 
só pode ser utilizado em pro-
gramas sociais, em campanhas 
educativas vinculadas à crian-
ça e ao adolescente”, explica 
Valdenor Roberto Cordeiro, 
presidente do CMDCA (Conse-
lho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente) de 

Lençóis Paulista.
Nádia Placideli Ramos, 

membro do CMI (Conselho 
Municipal do Idoso), acredita 
que destinar o dinheiro aos ido-
sos é uma forma de construir 
uma sociedade melhor para 
todas as idades. “A doação di-
reta para o Fundo Municipal 
do Idoso é uma estratégia de 
arrecadar recursos para imple-
mentar ações na atenção à pes-
soa idosa, visando ofertar uma 
qualidade de vida adequada a 
esses cidadãos, cuja população 
aumenta exponencialmente ano 
após ano”, aponta.

Pessoas físicas podem op-
tar pela doação diretamente no 
Imposto de Renda, do período 
em que fez a declaração até o 
mês de abril do ano seguinte. 
“O cidadão já apura na própria 
realização do Imposto de Renda 
e identifica o valor que pode 

doar, então é possível saber a 
quantidade, em consonância 
com o valor que precisa ser 
pago do imposto”, afirma Val-
denor Cordeiro, que reforça 
que as doações precisam ser 
feitas até o dia 30 de dezembro, 
que é contado como o último 
dia útil do ano de 2020.

É importante destacar que, 
ao optar por não destinar parte 
do imposto devido aos citados 
fundos, o contribuinte, que 
já terá que pagar o tributo ao 
Governo Federal, impede que 
parte dos recursos permaneçam 
na cidade e beneficiem impor-
tantes iniciativas. Neste ano, 
por exemplo, um dos projetos 
contemplados com recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente foi 
a Banda de Percussão da Legião 
Feminina, formada por dezenas 
de jovens aprendizes.

DESTINO - Banda de Percussão da Legião Feminina foi criada a partir de um projeto contemplado pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Acredito que será um final de 
ano bom para o comércio len-
çoense e, se não houver uma 
segunda onda da pandemia, um 
2021 de recuperação”, destaca.

À reportagem de O ECO, al-
guns comerciantes revelam que 
as expectativas são as melhores 
possíveis, alguns, inclusive, apos-
tam em aumento de vendas em 
relação ao mesmo período do ano 
passado. Como no caso do geren-
te de vendas das Lojas ÉdMais, 
Gilgleison Ezequiel de Oliveira. 
“A movimentação à noite está 
dentro do esperado e estamos 
atingindo todas as metas. Nossa 
compra de mercadoria foi a mes-
ma do ano passado. Fizemos al-
gumas contratações de funcioná-
rios, pois estamos apostando nas 
promoções em todos os setores da 
loja. Se compararmos as vendas 
com o mesmo período do ano 
passado, houve um aumento de 
10%. Com certeza, o clima é de 
otimismo e esperamos melhorar 
ainda mais nossas vendas”, diz.

O clima de otimismo e con-
fiança também pode ser percebi-
do em outros estabelecimentos, 

como na loja Carla Médola Style. 
“Nós, comerciantes, sempre te-
mos que ter boas energias e estar 
confiante. Para isso, preparamos 
uma coleção especial de presen-
tes para o Natal, com produtos 
que vão de R$ 49,90 a R$ 99,90, 
para não pesar no bolso de quem 
não quer gastar muito neste final 
de ano. A expectativa é boa, sim. 
Graças a Deus, a economia em 
nossa cidade não parou, apesar 
da pandemia”, pontua Carla Mé-

dola, proprietária da loja.

CONTRAPONTO
Mas também há quem prefi-

ra ser mais cauteloso em relação 
às expectativas de venda deste 
final de ano, principalmente 
depois dos meses turbulentos 
em decorrência das restrições 
impostas pela pandemia, que 
castigou drasticamente toda 
a economia global, principal-
mente os segmentos ligados ao 

comércio e ao setor de serviços. 
Apesar de garantir que está com 
a loja abastecida para as ven-
das de final de ano e janeiro, a 
empresária Perla Ribeiro Les-
sa Chermont, proprietária da 
Lingerie’s, diz que fez compras 
com os pés mais no chão, ape-
nas para repor os estoques.

“A primeira semana está sen-
do positiva, mas não por conta 
das vendas da noite. Em minha 
loja, as vendas têm ocorrido du-
rante o dia. Estamos com uma 
vitrine especial de Natal e espe-
ramos boas vendas como todo 
ano. Dezembro é a hora de fa-
zermos caixa, mas neste ano não 
sei o que esperar. Por enquanto 
está muito bom, acredito que 
continue assim, mas como o ano 

foi diferente não coloco muita 
expectativa. Quanto a 2021, sou 
um pouco realista, acredito que 
nossa economia será abalada, 
pois está tudo muito caro. Since-
ramente acho que será um ano 
bem difícil”, enfatiza.

HORÁRIO ESTENDIDO
Para quem planeja fazer as 

compras de final de ano nos 
próximos dias, vale lembrar que 
desde a última segunda-feira (7) 
o comércio de Lençóis Paulista 
está atendendo em horário esten-
dido, de segunda a sexta-feira, 
das 10h às 22h, e aos sábados, das 
10h às 17h. Os estabelecimentos 
da cidade também abrem das 
10h às 17h no próximo domingo 
(20), que antecede o Natal.
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DEDETIZAÇÃO
Por conta da aplicação de produtos para dedetização, controle e prevenção de 
pragas, o Cemitério Municipal Alcides Francisco permanecerá fechado para visitação 
entre a segunda-feira (14) e a quarta-feira (16). Para obter um resultado mais eficaz 
do produto a ser aplicado, a lavagem de túmulos e jazigos fica suspensa até o dia 
21. O cronograma pode sofrer alterações em decorrência das chuvas.
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Cidade

CENSO COVID

SOMOS TODOS NICOLAS

Seis unidades realizam 
testagem em massa 
neste domingo (13)

Campanha distribui 
cofrinhos solidários

Foco da ação são pessoas que não apresentam 
sintomas de infecção pelo novo coronavírus

Iniciativa visa arrecadar fundos para 
o tratamento com células-tronco

Elton Laud

A Secretaria de Saúde de 
Lençóis Paulista realiza 
neste domingo (13) mais 

uma etapa do Censo Covid, tes-
tagem em massa de assintomá-
ticos utilizada como ferramenta 
para monitorar o avanço da 
pandemia do novo coronavírus 
no município. Serão disponibi-
lizados 1 mil testes para pessoas 
que não apresentam sintomas 

Rafaela Damasceno

A campanha “Somos Todos 
Nicolas” começou a dis-
tribuir cofrinhos solidá-

rios com o objetivo de arrecadar 
fundos para ajudar o pequeno 
Nicolas Felipe Campos Picco-
li, de três anos. Diagnosticado 
com paralisia cerebral, ele nas-
ceu prematuramente (com 26 
semanas), após um problema 
gestacional e precisa realizar um 
tratamento com células-tronco.

Por conta da condição do 
filho, a mãe, Sandy Caroliny 
Piccoli, criou campanha para 

levantar os recursos necessários 
para custear o tratamento, que é 
realizado em uma clínica espe-
cializada localizada no Paraguai. 
Para a realização dos procedi-
mentos, que podem melhorar a 
qualidade de vida do pequeno, 
são necessários cerca de US$ 15 
mil (R$ 85 mil na cotação atual).

“A paralisia cerebral não 
tem cura, mas o Nicolas pode 
ter uma melhora significativa. 
Esse tratamento vai ajudar na 
postura dele, porque ele não 
consegue se sentar sozinho ou 
ficar em pé, vai fortalecer o 
equilíbrio e restaurar os neurô-

ACOMPANHAMENTO - Testagem em massa visa acompanhar evolução da pandemia no município

ARRECADAÇÃO - Os cofrinhos serão distribuídos em 
estabelecimentos comerciais e recolhidos em janeiro

CAMPANHA

PAPAI NOEL DOS CORREIOS

Ação da Cidadania realiza Drive Solidário neste sábado (12)

Cartinhas podem ser 
adotadas até a próxima 
sexta-feira (18)

Objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis para ajudar mais de 500 famílias necessitadas; entidade também pede a doação de panetones

Em todo país, mais de 70 mil cartas foram 
selecionadas e aguardam por padrinhos

Elton Laud

A Ação da Cidadania Con-
tra a Fome e a Miséria 
e Pela Vida de Lençóis 

Paulista promove uma importan-
te campanha neste sábado (12). 
Com o objetivo de arrecadar 
alimentos não perecíveis para 
distribuir às famílias carentes do 
município neste final de ano, a 
entidade organiza um Drive Soli-
dário no pátio do novo Terminal 
Rodoviário Interbairros (antiga 
Estação Ferroviária Sorocabana).

A campanha acontece das 
8h às 14h. Quem puder con-
tribuir pode se dirigir ao local 
com suas doações, que devem 
ser coletadas diretamente nos 
veículos pelos voluntários, 
como forma de evitar aglomera-
ções e prevenir o contágio pelo 
novo coronavírus (Covid-19). 
Além de alimentos não pere-
cíveis de qualquer natureza, a 
entidade está recebendo pane-
tones para incluir nas cestas 

Da Redação

Terminou ontem (11) o 
prazo para as crianças 
escreverem suas carti-

nhas para a campanha Papai 
Noel dos Correios. Quem de-
sejar adotar uma delas têm 
até a próxima sexta-feira (18). 
Neste ano, a ação é totalmente 
digital. Em todo o país, mais 
de 70 mil cartas foram selecio-
nadas e disponibilizadas para 
adoção na internet. Até o mo-
mento, segundo os Correios, 
58% foram adotadas.

Para adotar uma cartinha 
e fazer a alegria de uma crian-
ça neste Natal basta acessar o 
blog da campanha (http://blog.
correios.com.br/papainoeldos-

correios), clicar em “Seja você 
Noel” e seguir os passos. Com 
base na localidade informada, 
serão disponibilizadas as car-
tinhas e as sugestões de locais 
para entrega dos presentes de 
acordo com os protocolos de 
segurança adotados em decor-
rência da Covid-19.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa dos Correios, 
os pedidos das crianças são 
dos mais variados possíveis: 
bolas, bonecas, calçados e até 
materiais escolares. A cada fim 
de ano, a estatal coloca toda a 
sua expertise em logística e a 
força de seus empregados para 
atender às expectativas desses 
meninos e meninas, espalhar 
bondade e conectar corações.

ESPÍRITO NATALINO - Para adotar uma cartinha basta 
acessar o blog da campanha e seguir o passo a passo
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nios. É um tratamento que vai 
auxiliar nas terapias que ele já 
faz, como a fisioterapia e a fono-
audiologia”, explica a mãe.

Os cofrinhos solidários são 
mais uma maneira que Sandy 
criou para ajudar na campa-
nha. Eles estão sendo distribu-
ídos nas cidades de Botucatu, 
São Manuel e Lençóis Paulista. 
Quem desejar colocar um co-
frinho em seu estabelecimen-
to comercial deve entrar em 
contato pelo telefone (14) 9 
9702-8069. “Eu posso levar até 

a pessoa. Em janeiro, passarei 
recolhendo”, diz.

A mãe do pequeno Nicolas 
espera que os cofrinhos incen-
tivem as pessoas a doarem, 
mesmo que seja uma quantia 
pequena. “Isso é muito impor-
tante para nós”, conta. Doa-
ções para a campanha também 
podem ser feitas em dinheiro, 
pela conta em nome de Nicolas 
Felipe Campos Piccoli (Caixa 
Econômica Federal, agência 
4896, conta poupança 6385-7, 
operação 013).

básicas deste mês.
Segundo a assistente social 

Elisângela Godoi Stanghini, 
responsável técnica da Ação da 
Cidadania, por conta da crise 
econômica causada pela pan-
demia, a entidade está aten-
dendo mensalmente mais de 
500 famílias lençoenses, quase 
quatro vezes o volume habitu-

al (140). No entanto, na mesma 
proporção em que a demanda 
cresceu, caíram as doações, o 
que reforça ainda mais a im-
portância da campanha.

“A arrecadação diminuiu 
bastante, mais a procura au-
mentou muito. Por isso, a do-
ação é muito importante neste 
momento. Por conta da pande-

mia, tivemos que suspender a 
as coletas de porta em porta, 
como fazíamos desde 1993, 
por isso, pensamos neste Dri-
ve Solidário e contamos com 
a colaboração da população 
para ajudar as famílias que 
mais necessitam”, destaca.

Quem não puder participar 
do Drive Solidário deste sábado 

da doença, inclusive as que já 
participaram de etapas anterio-
res e testaram negativo.

A ação acontece em seis 
unidades de saúde: nas ESF 
(Estratégias de Saúde da Fa-
mília) Antonio Benedetti (Jar-
dim Monte Azul), Dr. João 
Paccola Primo (Núcleo Habi-
tacional Luiz Zillo) e Dr. Luiz 
Fernando Lellis Andrade (Jar-
dim do Caju), e nas UBS (Uni-
dades Básicas de Saúde) Dr. 

José Antônio Garrido (Jardim 
Ubirama) e Dr. Antônio Leão 
Tocci (Cecap). 

Para cada unidade serão 
disponibilizados 200 testes. A 
distribuição de senhas tem iní-
cio às 8h e a testagem acontece 
até às 17h, com agendamento 
de horário. Para participar, é 
preciso apresentar o Cartão Ci-
dadão, CPF (Cadastro de Pes-
soa Física) e um documento de 
identidade com foto. Os testes 

aplicados são os testes rápidos 
sorológicos, do tipo IgM/IgG, 
que identificam se a pessoa já 
teve ou está com o vírus.

Segundo a Secretaria de 
Saúde, para que não haja aglo-
meração nas unidades, todos se-
rão liberados após a realização 
dos testes e os resultados serão 
divulgados por telefone. Quem, 
eventualmente, testar positivo 
e estiver com a infecção ativa 
(em fase de transmissão), será 

encaminhado para consulta 
médica para receber medicação 
preventiva e orientações de iso-
lamento social, de acordo com 
o protocolo sanitário.

BALANÇO
Até o momento já foram 

realizadas quatro etapas do 
Censo Covid. Na primeira, en-
tre os dias 29 de maio e 15 de 
junho, o índice de infecção foi 
de 3,66%, com 846 testes apli-

cados e 31 casos positivos (20 
ativos). Na segunda fase, no dia 
28 de junho, o percentual subiu 
para 9,18%, com 1.024 testes e 
94 casos positivos (58 ativos). 
No dia 19 de julho, na terceira 
etapa, a taxa de infecção foi de 
18,88%, com 1.001 exames e 
189 casos positivos (131 ativos). 
Na quarta fase, no dia 23 de 
agosto, com 991 pessoas testa-
das e 77 infectadas (28 ativos), 
a taxa de infecção foi de 7,77%.

(12), mas quiser contribuir com 
a causa doando qualquer ali-
mento não perecível pode fazer 
a entrega diretamente na sede 
da entidade, que funciona no 
prédio da antiga Estação Ferro-

viária Sorocabana (Rua Prince-
sa Izabel, 1, no Centro). O local 
atende de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h30. Outras infor-
mações podem ser obtidas pelo 
telefone (14) 3264-3868.

AUMENTO - Média de famílias 
atendidas mensalmente pela 
Ação da Cidadania saltou de 

140 para 500
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#MISEMCASA
O MIS (Museu da Imagem e do Som) apresenta neste sábado (12), o festival Move Cine Arte, com 
os fi lmes: Morada, dirigido por Lucie Martin; Você me vê/Eu te vejo, do diretor Gijs van der Meer; 
e Próxima paragem, de Florence Weyne Robert. A partir das 18h, também acontece um bate-papo 
com as cineastas Florence Weyne Robert e Paola Prestes, com mediação de Andre Fratti Costa, 
cineasta, professor de cinema e curador do Move Cine Arte, pelo canal do Youtube (MIS São Paulo).
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Cultura

LEI ALDIR BLANC

CLIMA DE FESTA

Cultura recebe mais de 70 inscrições

Natal Espetacular já anima os lençoenses

Chamadas Públicas que benefi ciam artistas e espaços 
culturais encerraram suas inscrições na quarta-feira (9)

Atividades programadas seguem as orientações para evitar a contaminação pela Covid-19

Flávia Placideli

A Secretaria de Cultura de 
Lençóis Paulista rece-
beu 73 inscrições para 

as Chamadas Públicas da Lei 
Aldir Blanc. Com o período 
para a submissão de projetos 
encerrado na última quarta-
-feira (9), uma comissão vai 
conferir e avaliar o material de 
cada proponente. A previsão é 
que o número de projetos ha-
bilitados seja divulgado até na 
próxima semana.

Segundo o secretário da 
pasta, Marcelo Maganha, a aná-
lise da documentação será rea-
lizada pelo Grupo de Trabalho 

Angelo Franchini Neto

Já é Natal na Cidade do 
Livro! A Secretaria de 
Cultura de Lençóis Pau-

lista está realizando mais um 
Natal Espetacular, com de-
coração natalina e atividades 
para as crianças. Por conta da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), algumas atividades 
realizadas na Praça Comenda-
dor José Zillo (Concha Acústi-
ca) foram canceladas, mas, nem 
por isso, a cidade deixará de ter 
um Natal colorido e iluminado. 

Diversos espaços públicos 
e árvores de Natal foram insta-
ladas em rotatórias nos bairros 
da cidade. Destaque para as 
decorações do Teatro Munici-
pal Adélia Lorenzetti, BMOL 
(Biblioteca Municipal Orígenes 
Lessa), entre outros prédios 
públicos. Na Concha Acústica, 
além da decoração e ilumina-
ção, também foram instalados o 

PRÓXIMO PASSO - Após término das inscrições, comissão irá analisar os projetos e a documentação exigida

CIDADE ILUMINADA - Lençóis Paulista já 
está toda decorada e pronta para o Natal

SUCESSO

NASCIMENTO DE JESUS

FILLP alcança milhares de expectadores

Presépio do Museu 
Alexandre Chitto já 
está montado

De forma on-line, programação contou com diversas atrações ao longo desta semana

Local pode ser visitado de segunda 
a quinta-feira, das 8h às 12h

Flávia Placideli

A primeira edição on-line 
do FILLP (Festival Inte-
grado do Literatura de 

Lençóis Paulista) foi realizada 
nessa semana, entre a terça-feira 
(8) e a sexta-feira (11). De acor-
do com a organização, o evento, 
transmitido ao vivo pelas pági-
nas das secretarias de Cultura e 
Educação e da Prefeitura Muni-
cipal, teve um alcance estimado 
de mais de 20 mil pessoas.

O FILLP 2020 contou com 
diversas atrações, entre víde-
os com mensagens de autores 
locais e de cidades do Brasil, 
contações de histórias e apre-
sentações musicais de artistas 
lençoenses. Lives de narrativas 
literárias interativas e a par-

Flávia Placideli

A montagem de presépios 
na época de Natal faz 
parte da tradição cató-

lica em todo o mundo - fontes 
históricas indicam que o pri-
meiro presépio foi montado 
por São Francisco de Assis em 
1223. Há mais de duas déca-
das, a representação do nasci-
mento de Jesus, com imagens 
em gesso pintadas pela artista 
Ivone Maria da Silva Paccola, 
leva o clima natalino ao MAC 
(Museu Alexandre Chitto), em 
Lençóis Paulista.

“Na montagem do museu, 
dois elementos foram inseri-
dos para dar mais significado 
a nossa cidade: uma flâmula 
com sobrenomes de famílias 

lençoenses, que desce do anjo 
anunciador até as mãos do 
Menino Jesus, uma relação 
com bênçãos que o céu envia 
às famílias, e a manjedoura 
feita de livros, em referência 
ao acolhimento que a ‘Cidade 
do Livro’ tem pelo Natal”, ex-
plica Nilceu Bernardo, agente 
cultural do MAC.

A visitação do presépio do 
Museu Alexandre Chitto pode 
ser feita de segunda a quinta-
-feira, das 8h às 12h. A entrada 
é gratuita, no entanto, por conta 
da pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19), o acesso ao local 
é limitado e o uso da máscara 
é obrigatório. O MAC fica na 
Rua Coronel Joaquim Ansel-
mo Martins, 575, no Centro de 
Lençóis Paulista.

CONCERTO - Abertura realizada na terça-feira (8) teve apresentação da 
Orquestra Municipal de Sopros Maestro Agostinho Duarte Martins

TRADIÇÃO - Presépio do Museu Alexandre Chitto já pode ser visitado
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trenó e a casinha do Papai Noel. 
Até o dia 23 de dezembro, 

das 19h às 22h, o trenó contará 
com a presença da Mamãe Noel 
e seus ajudantes, que estarão dis-
poníveis para fotos com as crian-
ças, seguindo todos os protoco-
los de segurança recomendados 
pelas autoridades sanitárias. A 
novidade deste ano é o Papai 
Noel Virtual, que vai interagir 

remotamente com as crianças 
que frequentarem o local.

“Os planos para o Natal des-
te ano incluíam uma chegada do 
Papai Noel e apresentações de 
bandas e corais maiores do que 
nos anos anteriores, indo até os 
bairros. Porém, devido à pan-
demia, tivemos que repensar as 
comemorações de maneira que 
não promovam aglomerações 

e que as medidas para evitar 
o contágio sejam respeitadas”, 
esclarece Marcelo Maganha, 
secretário de Cultura.

A Rua Quinze de Novembro 
também conta com decoração 
e um espaço especial dedicado 
aos artesãos da cidade. A via já 
está fechada para o tráfego de 
veículos. Em parceria com a 
Acilpa (Associação Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista), 
foi realizada nesta semana a Che-
gada do Papai Noel, com um trio 
elétrico que percorreu os bairros 
da cidade com músicas natalinas.

“Nossa expectativa vem sendo 
atingida, com participação maci-
ça do público. Diante da pan-
demia, precisamos readaptar as 
comemorações do Natal. Estamos 
tomando todos os cuidados neces-
sários para que não haja contami-
nação pelo novo coronavírus. Mas 
mesmo assim, não deixamos de 
realizar esse Natal com muita luz 
e esperança”, finaliza Maganha.

de Acompanhamento e Fiscali-
zação da Lei Aldir Blanc, com-
posto por representantes das se-
cretarias de Cultura, Finanças, 
Desenvolvimento Econômico 
e membros da sociedade civil. 
Será considerado habilitado o 
projeto que apresentar toda do-
cumentação exigida no edital.

“Recebemos um número 
de inscrições dentro do que 
já esperávamos. Trabalhamos 
durante os últimos quatro me-
ses para que essas Chamadas 
Públicas fossem viabilizadas e 
este dinheiro fosse repassado 
aos artistas locais. Este estudo 
para realizar os chamamentos 
foi baseado em discussões com 

artistas e secretários de Cultura 
de todo o estado”, explica.

O termo de julgamento será 
divulgado no site oficial da Pre-
feitura Municipal de Lençóis 
Paulista (www.lencoispaulista.
sp.gov.br). Serão divulgadas as 
notas finais de todos os proje-
tos. A assinatura do contrato, 
decorrente da seleção das pro-
postas, será realizada na Casa 
da Cultura Prof.ª Maria Bove 
Coneglian (Rua Sete de Setem-
bro, 934, no Centro), em data 
ainda não divulgada.

O repasse dos recursos fi-
nanceiros aos selecionados será 
feito em duas etapas. A primeira 
parcela será paga em até dez dias 

após a assinatura do contrato no 
valor de 80% do total. A segunda 
parcela, com os 20% restantes 
será paga após a entrega do Re-
latório de Execução do projeto, a 
ser atestado pelo gestor respon-
sável da Secretaria de Cultura.

“Os pagamentos serão 
executados até o dia 30 de 
dezembro e será firmado um 
documento para realização 
dos projetos. Na hipótese de 
o número de propostas sele-
cionados ser menor do que 

quantidade de incentivos fi-
nanceiros oferecidos, poderá 
ser realizado o remanejamento 
dos recursos restantes para ou-
tras ações de implementação 
da Lei Aldir Blanc”, enfatiza 
Marcelo Maganha.

ticipação ao vivo do escritor 
lençoense Ênio Romani, home-
nageado da edição, também fo-
ram destaque da programação 
do evento.

Para o secretário de Cultu-
ra, Marcelo Maganha, a edição 
on-line do festival proporcio-
nou uma programação cultural 
diferenciada para todos os pú-

blicos. “Foi um grande trabalho 
coletivo que envolveu autores, 
artistas e colaboradores. O re-
sultado foi um evento diferen-
ciado, com ricas atividades de 
incentivo à leitura nesses tem-
pos de pandemia”, destaca.

Segundo ele, nos últimos 
quatro anos, a Secretaria traba-
lhou para que o FILLP se tor-

nasse uma das maiores feiras 
literárias do país. Neste ano, 
a pandemia impossibilitou a 
presença do público, mas per-
mitiu um alcance maior, com 
interação de pessoas de outras 
localidades. “O FILLP 2020 
foi um grande sucesso. A for-
ma on-line foi um desafio, mas 
teve as expectativas de visuali-

zação superadas”, frisa.
Como incentivo de leitu-

ra às crianças, a Secretaria de 
Cultura, em parceria com a Se-
cretaria de Educação, entregou 
um exemplar do livro “A vida 
no campo”, escrito especial-

mente para o festival, para 7 
mil crianças e jovens da Rede 
Pública de Ensino. O FILLP 
foi realizado com recursos da 
Lei Rouanet, com patrocínio 
das empresas Bracell e Lwart 
Soluções Ambientais.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Caderno BB
Uma história 
de superação
Depois de perder a visão, Wesley Dutra conta como 
foi ter aprendido a conviver com a nova condição

Rafaela Damasceno

As pessoas com deficiên-
cia são, muitas vezes, 
definidas por suas possí-

veis limitações. Muitos tendem 
a acreditar que elas não podem 
viver vidas normais mesmo 
que, atualmente, isso seja re-
alidade. Neste domingo (13), 
comemora-se o Dia Nacional 
do Cego, data criada com o 
objetivo de conscientizar a po-
pulação contra o preconceito e 
a discriminação.

Wesley Toniões Dutra, 
de 34 anos, sabe muito bem 
como é vencer as barreiras 
do preconceito e mostrar que 
um deficiente visual pode, 
e deve, ter sucesso. Ele não 
nasceu cego, e sim com baixa 
visão, mas uma doença de-
generativa fez com que fosse 
perdendo o sentido aos pou-

FORÇA DE VONTADE - Com muita dedicação, Wesley venceu as adversidades e atualmente trabalha na Unimed

A UNIMED AGRADECE
SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO NO

ENFRENTAMENTO À COVID-19.

PROFISSIONAL
     DA SAÚDE,Obrigado! GRATIDÃO.

ESSE É O PLANO.

cos. Aos 20 anos, deixou de 
enxergar totalmente e viu sua 
vida mudar completamente.

“Por volta de 2006, quando 
procurei um oftalmologista, 
ele deu o diagnóstico. No iní-
cio fiquei perdido, mas logo 
encontrei uma instituição em 
Bauru, o Lar Santa Luzia, onde 
encontrei um respaldo”, expli-
ca Wesley, que revela que na 
instituição aprendeu diversas 
coisas, como ler em braile. 
Também reaprendeu a andar 
sozinho, agora sem enxergar. 

Wesley acredita que a 
maior dificuldade de conviver 
com a deficiência é a manei-
ra que as pessoas o enxergam 
por isso. “As pessoas pergun-
tam ‘como ele faz as coisas?’, 
‘como ele se vira sozinho?’. E a 
resposta é que não há segredo: 
é só deixar os outros sentidos 
tomarem conta. Tato, audição, 

olfato. Para me locomover, faço 
um mapeamento mental do lo-
cal onde estou”, conta.

Ele ressalta que a tecnolo-
gia é muito importante para 
a inclusão nos dias atuais, 
e uma ferramenta excelente 
para os deficientes visuais. Foi 
com o auxílio dela que Wes-
ley se formou na faculdade de 
Administração e hoje trabalha 
na Unimed de Lençóis Pau-
lista. “A tecnologia veio para 
somar. Ela te dá plenas condi-
ções de estudar e, se não fosse 
por isso, eu não teria chegado 
onde cheguei”, comenta.

A sociedade, segundo ele, 
pode ser um empecilho na in-
clusão das pessoas com defici-
ência, mas os cidadãos lenço-
enses são muito acolhedores e 
gentis. Wesley conta que sem-
pre que está no ônibus, sozi-
nho, pessoas se aproximam 

para tentar ajudá-lo a chegar 
ao seu destino. Por mais que 
ele saiba o caminho, é im-
portante ter esse apoio. “O 
preconceito é algo intrínseco 
do ser humano, mas sempre 
há pessoas boas e dispostas a 
ajudar”, garante.

Ele afirma que gostaria 
que houvesse mais incentivo 
educacional, e comenta sobre 
a importância de se buscar 
o conhecimento. “Isso é es-
sencial, principalmente para 
uma pessoa com deficiência: 
se ela deixar a vida estagnar, 
não buscar um estudo e o me-
lhoramento constante, ela vai 

sofrer muito mais do que uma 
pessoa que não possui nenhu-
ma deficiência”, explica.

Wesley completa afirman-
do que as pessoas com defici-
ência devem se erguer e lutar 
para conquistar seu espaço na 
sociedade. “A deficiência pode 
chegar de repente, seja por um 
acidente ou por consequência 
de uma doença como a diabe-
tes, que acaba acometendo a 
pessoa de uma hora para outra. 
Em um primeiro momento, 

podemos nos sentir perdidos e 
achar que a nossa vida acabou, 
mas nós temos que olhar para 
a frente e sermos positivos 
constantemente. Devemos bus-
car sempre o melhor e, com 
isso, há uma certeza de que a 
vida vai mostrar que é possível 
vencer e ter uma qualidade de 
vida boa mesmo com a defici-
ência, que é só uma limitação 
que não pode te impedir de fa-
zer as coisas que todo mundo 
faz”, finaliza.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Classificados

VENDE-SE IPHONE 4, 
cor rosa, bem conservado, 
valor R$ 2.000,00. Tratar 
(14) 3264-9269.

ESTOU A procura de 
cadeira de rodas e banho, 
alguém que possa estar 
doando / emprestando. 
Que Deus venha te 
abençoar. Tratar (14) 
99738-0536.

VENDE-SE FILHOTES 
de Rottweiler macho e 
fêmea. Tratar (14) 99662-
3047.

VENDE-SE APOIO para 
cadeirante (banho e sa-
nitário) em ótimo estado. 
Tratar (14) 99686-7382 ou 
(14) 99890-6650

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

ENGENHO EVENTOS 
- Salão de festas. Local 
para casamento- aniver-
sários e confraternização. 
Com área externa e 
interna para casamentos. 
Tratar (14) 98175-0076 e 
whatsapp.

OVELHAS E Borregas 
- Vende-se lote com 17 
borregas e ovelhas Texel 
valor R$ 8,00 o quilo (pv). 
Tratar (14) 99694-7889 
Luiz Carlos.

VENDE-SE BERÇO de 
viagem desmontável da 
marca Galzerano, semi-
-novo, valor R$ 180,00. 
Tratar (14) 99812-0998 / 
3263-1722.

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

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

VENDO IMPERMEABI-
LIZANTE para telhas e 
tijolos 50 litros R# 500,00 
à vista. Tratar (14) 98175-
0076 e whatsapp.

CONSÓRCIO CONTEM-
PLADO crédito R$ 302 mil 
para comprar imóvel cons-
tr./ capital giro - quero 
R$30 mil + transf. div. (14) 
99879-7478 (partic.)

VENDE-SE APARELHO 
de som Philips. Tratar (14) 
98822-1372 / 3263-2793.

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

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

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

LAVACAR SÃO Judas 
- Serviço de lavadas 
completas, polimentos, 
higienização interna, na 
Rua Jalisco 147. Tratar 
(14) 3263-2680 / (14) 
99130-2153.

ROCHA SERRALHERIA 
- Portões basculantes, 
portas, vitrôs, esquadrias 
metálicas em geral, faça 
um orçamento. Tratar na 
Rua Paraná, s/n, Jd. Cru-
zeiro ou no telefone (14) 
3263-5428 / 99724-0188 
com João Sérgio Rocha. 

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

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

SERRALHERIA CONE-
GLIAN Lençóis - seu 
portão está com algum 
problema? Fazemos 
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 vitrôs 
e portas / qualquer tipo 
de esquadria metálicas. 
Ligue: (14) 3263-1148 ou 
99758-3585 / 99633-7516.

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

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

RL CAÇAMBA - Faz ser-
viços de limpeza com ca-
çamba para entulho (para 
empresas e particulares). 
Tratar (14) 99789-2210 / 
99777-2218.

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

VENDE-SE PRISMA LT 
branco, 2019, automático, 
valor R$ 59.000,00, não 
aceita troca. Tratar (14) 
99746-0449.

COBALT LTZ ano 2017, 
modelo novo, cor metálica, 
completo, único dono, 
21 km, valor a combinar. 
Tratar (14) 99709-5659 
com Lima.

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

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

VENDE-SE AGILE, 2011, 
� ex, preto. Tratar (14) 
99674-7626

VENDE-SE FORD 
EcoSport 2018, branca, 
automática, com apenas 
40mil km, com câmera de 
ré, completa. Tratar: (14) 
99785-7829

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

VENDE-SE ESTERCO 
bovino sem agrotóxico, 
embalagem de 5kg, 
faço entrega a domicílio 
somente em Lençóis 
Paulista, para pedidos 
acima de 10 unidades. Ele 
é composto de estrume 
puro bovino, urina (uréia) 
e 20% de serragem (pó de 
serra), e ensacado direta-
mente da esterqueira, não 
é peneirado e o processo 
de curtimento é natural. 
OBS: Para lojistas preços 
e frete a combinar. Os 
pedidos serão entregues 
com 2 dias úteis mediante 
identi� cação clara do inte-
ressado pelo WhatsApp. 
Tratar com Andrade (14) 
99721-7534.

VENDO LOTE com 18 
matrizes de ovelha Ile 
de 99613. R$ 8.000,00. 
Tratar (14) 99661-8289 e 
99694-7889

CASA TRINCADA? Faça 
um orçamento grátis com 
o Engenheiro. Tratar: 
0800-118023 ou (14) 
99650- 3279

O MELHOR atendimento 
e o melhor pra você...Corre 
pra cá...Rua Alexandre 
Raimundo Paccola, 186, 
Rondon, fone (14) 3263-
2125. 

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. 
Edifício Luiz Paccola, 3o 
andar, sala 32. Lençóis 
Paulista. 

VENDE-SE FURADEIRA 
a bateria. Tratar (14) 
3263-2793

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

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. 

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

DIVERSOS

RUBINHO ESTOFADOS 
- 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.

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

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

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

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

SERRALHERIA MARIM-
BONDO - 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. Prima-
vera ou no telefone (14) 
3264-8827.

SERVIÇOS

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

GLÓRIA BERNARDINI 
Escritório de Engenharia. 
email: gloria.esceng@
yahoo. com.br. (14) 3281-
4900

ELETRICISTA/ANTE-
NISTA - instalação e 
manutenção em elétrica 
residencial e comercial, 
alarme, cerca elétrica e 
� xação de antenas para-
bólicas e digital. Fone: (14) 
99834-9986 Eduardo.

GUINCHO - 24 horas, 
tratar (14) 99693-1478

FISIOTERAPEUTA - Victor 
Lopes Quadrado - Cre� to - 
301604-F. Atendimento do-
miciliar e na clínica Priscila 
Sanches. Endereço: Rua 
Dr. Antonio Tedesco, 859 
- Centro - Lençóis Paulista 
- SP. Email - vlquadrado@
hotmail.com. Contato - (14) 
99725-2601 (whatsapp) ou 
3264-7658 (� xo).

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

Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro, Lençóis Paulista - SP
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:

 
APARECIDO DONIZETI DA SILVA e PRISCILA APARE-

CIDA MARTINS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, 
solteiro, convivente em união estável, encanador, nascido em Lençóis 
Paulista - SP, aos 22/12/1980, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, fi lho de APARECIDA DA SILVA; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteiro, convivente em união estável, fun-
cionária pública municipal, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 
28/12/1984, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de 
DONIZETE APARECIDO MARTINS e de MARIA DE LOURDES 
BUENO MARTINS.

IRAN CARLOS DE MELO e LUCIANA RODRIGUES 
DE SOUZA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, soltei-
ro, convive em união estável, frentista, nascido em Recife - PE, aos 
09/11/1968, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho 
de JOSÉ SEVERINO DE MELO e de MARIA DE LOURDES DE 
MELO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convive 
em união estável, servente escolar, nascida em Presidente Prudente 
- SP, aos 22/11/1970, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - 
SP, fi lha de PEDRO RODRIGUES DE SOUZA e de IZAURA DOS 
SANTOS RODRIGUES.

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

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

Lençóis Paulista,10 de dezembro de 2020.
O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

INSTITUTO PRÓ-TERRA

Nota de Divulgação de Licitação
O Instituto Pró-Terra abre licitação para a contratação de con-

sultores em Restauração Florestal - Técnico Nível Superior, Técnico 
Nível Superior de Campo, Consultor em SIG, Estagiário de Nível 
Superior, Consultor Organizador de Eventos e empresas especializa-
das – combustível para deslocamento automotor, materiais de infor-
mática, Imagem de Satélite, Plotagem de Mapas e alimentação - para 
atuar no projeto “Elaboração de Programa de Restauração Florestal 
de APPs Hídricas na Microbacia do Córrego São Mateus”, aprovado 
por recursos do Fundo Estadual dos Recursos Hídricos - FEHIDRO 
(contrato 175/2019) a ser realizado em 2021/2022. A modalidade de 
concorrência será tipo menor preço e qualifi cação de currículos, sen-
do a data limite de entrega até 12/01/2021. As regras da licitação es-
tão disponíveis no site www.institutoproterra.org.br Edital 4 de 2020.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Por meio desta nota, prestamos os devidos esclarecimento à po-
pulação que participou da Campanha em Prol do Guerreiro Jonathan, 
que precisa fazer um transplante de intestino no EUA. Jonathan fez 
um transplante de múltiplos órgãos em abril de 2018, mas, infeliz-
mente, teve uma rejeição grave e perdeu novamente o intestino. Há 
mais de três anos está internado no Hospital Albert Einstein, em São 
Paulo, dependendo de alimentação na veia e aguardando um novo 
transplante. Ele vem sendo mantido neste hospital pelo Plano Bra-
desco Saúde, do qual o pai é benefi ciário por ser funcionário da 
empresa Lwart. A família ganhou na Justiça o direito de mantê-lo 
no hospital e está aguardando decisão judicial acerca do custeio do 
transplante em Miami, no valor de R$ 12 milhões. Tínhamos progra-
mado um Show de Prêmios para o dia 20/03/2020 e recebemos R$ 
34 mil em patrocínio de empresas da cidade, mas, em função da pan-
demia, o evento precisou ser adiado duas vezes. Sem vislumbrar uma 
nova data para a realização, teríamos a opção de promover um Bingo 
Virtual, porém, como a expectativa também era arrecadar recursos 
com rodadas extras e leilões realizados no dia do evento, além da 
própria receita do bar, avaliamos que o resultado obtido com o Bingo 
Virtual não seria o esperado, difi cultando, inclusive, que arcássemos 
com os custos das premiações. Como o grande objetivo do evento 
era levantar recursos para ajudar no custeio da UTI Aérea necessária 
para a locomoção de Jonathan aos EUA (ainda faltam R$ 50 mil dos 
R$ 350 mil necessários), e diante dos problemas expostos, optamos 
pela não realização do Show de Prêmios. A todos que adquiriram as 
adesões, comunicamos que, caso optem por não converter o dinheiro 
em doação para campanha do menino Jonathan, o mesmo será devol-
vido. Quem quiser reaver a quantia paga terá 15 dias para procurar a 
pessoa que vendeu. Contamos com a compreensão, a solidariedade e 
as orações de todos, por se tratar de uma causa de suma importância 
na busca de salvar a vida do guerreiro Jonathan.

 
Equipe de apoiadores da campanha e família do Jonathan
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CNS: 12.440-4
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Fz. São João do Lageado - Gleba A6
Matricula: 23.578
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CNS: 12.440-4
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MONQ-M-0586
MONQ-M-0587

MONQ-M-0588

MONQ-P-0501

MONQ-M-0589

MONQ-P-0502

MONQ-P-0503

MONQ-P-0504

MONQ-M-0590

MONQ-M-0591

MONQ-V-0100

MONQ-V-0104
MONQ-V-0105

MONQ-V-0106
MONQ-V-0107

MONQ-V-0109
MONQ-V-0110MONQ-V-0111

MONQ-V-0112
MONQ-V-0113

MONQ-V-0114
MONQ-V-0115MONQ-V-0116

M
O

NQ
-V

-0
11

7

MONQ-V
-01

18

MONQ-V-0119

MONQ-V-0120

MONQ-V-0121

MONQ-V
-01

22

MONQ-V
-01

23

M
ONQ

-V
-0

12
4

M
O

NQ
-V

-0
12

5

M
O

N
Q

-V
-0

12
6

M
O

N
Q

-V
-0

12
7

M
O

N
Q

-V-0128M
O

N
Q

-V
-0

12
9

M
O

N
Q

-V-0130

M
O

NQ
-V-0131

M
O

NQ
-V-0132

MONQ-V-0134

MONQ-V-0135
MONQ-V-0136

MONQ-V-0137

MONQ-V-0138
MONQ-V-0139MONQ-V-0140

MONQ-M-0578

MONQ-M-0579

MONQ-M-0580

MONQ-M-0581

MONQ-M-0582

MONQ-M-0583

MONQ-P-0506

MONQ-M-0584
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CNS: 12.440-4
SNCR: 950.165.026.794-1
Matricula: 23.575
Fz. Corvo Branco Gleba A3
FABIANO JOSÉ BATISTA

FAZ. CORVO BRANCO Gleba A1
MATRÍCULA: 23573

Matricula: 7.031
SNCR: 617.156.001.520-9

SNCR: 617.156.001.520-9
CNS: 12.440-4

ESPÓLIO de ANTONIO TADEU ANDREOLI

ESPÓLIO de ANTONIO TADEU ANDREOLI

CNS: 12.440-4

Fz. Campinho - Gleba 5B

SNCR: 000.035.040.541-0
Matricula: 16.437

Matricula: 16.437
SNCR: 000.035.040.541-0

Fz. Campinho - Gleba 5B

CNS: 12.440-4

ESPÓLIO de ANTONIO TADEU ANDREOLI

Fz. Campinho - Gleba 6
Matricula: 16.323
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VÉRTICES TIPO V
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VÉRTICES TIPO P
XXX-P-0001
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Única

Folha:

PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADO

Propriedade:

Proprietário(s):

Cartório:

Mat. / Transc.:

Área Total:

Data: Escala:

Quadro de Áreas e Perímetros:

Perímetro:

Estado UF:

Quadro de Assinaturas:

Resp. Téc.:

Prop.:

Prop.:

Município(s):

ART n°:
COD. CREDENCIADO -

PLANTA DE SITUAÇÃO Sem Escala

RIO

VALA

CONVENÇÕES INFORMAÇÕES DE COORDENADAS

CREA - 

Código INCRA:23.573

01/03/2020

SP

950.130.951.307-1

4.250,04

1:2500

MAURILIO

28027230191711096
MONQ

ENG.AGRÔNOMO 0601186493

NQ NGNM

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA
DE MERCATOR - UTM
SGR:
MC:

VÉRTICE:
Lat:
Long:
K:
CM:
Declinação Magnética de:
na data:
com variação anual de:

51° W
SIRGAS 2000

BASE
 22°33'40,4672" S
 48°47'26,2533" W
1.00023757
  -0°50'52,9323"

  -0°08'38"
06/02/20
 -20°50'07"

23573
TOTAL

107.0792 ha
107.0792 Ha

4250.04 m
4250.04 m

Tabela de Coordenadas - Azimutes - Distâncias
Código

MONQ-M-0586
MONQ-M-0587
MONQ-M-0588
MONQ-P-0501
MONQ-M-0589
MONQ-P-0502
MONQ-P-0503
MONQ-P-0504
MONQ-M-0590
MONQ-M-0591
MONQ-P-0505
MONQ-V-0100
MONQ-V-0101
MONQ-V-0102
MONQ-V-0103
MONQ-V-0104
MONQ-V-0105
MONQ-V-0106
MONQ-V-0107
MONQ-V-0108
MONQ-V-0109
MONQ-V-0110
MONQ-V-0111
MONQ-V-0112
MONQ-V-0113
MONQ-V-0114
MONQ-V-0115
MONQ-V-0116
MONQ-V-0117
MONQ-V-0118
MONQ-V-0119

MONQ-V-0120
MONQ-V-0121
MONQ-V-0122
MONQ-V-0123
MONQ-V-0124
MONQ-V-0125
MONQ-V-0126
MONQ-V-0127
MONQ-V-0128
MONQ-V-0129
MONQ-V-0130
MONQ-V-0131
MONQ-V-0132
MONQ-V-0133
MONQ-V-0134
MONQ-V-0135
MONQ-V-0136
MONQ-V-0137
MONQ-V-0138
MONQ-V-0139
MONQ-V-0140
MONQ-M-0578
MONQ-M-0579
MONQ-M-0580
MONQ-M-0581
MONQ-M-0582
MONQ-M-0583
MONQ-P-0506
MONQ-M-0584
MONQ-M-0585
MONQ-M-0593

Longitude
48°47'15,979" W
48°47'14,952" W
48°47'10,284" W
48°47'08,768" W
48°47'03,409" W
48°46'59,739" W
48°46'58,155" W
48°46'57,419" W
48°46'53,397" W
48°46'49,769" W
48°47'05,893" W
48°47'07,770" W
48°47'07,817" W
48°47'07,813" W
48°47'07,809" W
48°47'08,534" W
48°47'08,761" W
48°47'09,051" W
48°47'09,345" W
48°47'09,486" W
48°47'09,931" W
48°47'10,203" W
48°47'10,531" W
48°47'10,920" W
48°47'11,158" W
48°47'11,517" W
48°47'12,008" W
48°47'12,256" W
48°47'13,912" W
48°47'14,185" W
48°47'14,512" W

48°47'14,773" W
48°47'15,116" W
48°47'15,386" W
48°47'15,613" W
48°47'16,009" W
48°47'16,452" W
48°47'16,911" W
48°47'17,338" W
48°47'17,883" W
48°47'18,394" W
48°47'19,010" W
48°47'19,801" W
48°47'20,337" W
48°47'21,163" W
48°47'21,641" W
48°47'22,280" W
48°47'23,325" W
48°47'23,942" W
48°47'24,676" W
48°47'25,260" W
48°47'25,348" W
48°47'25,973" W
48°47'32,132" W
48°47'41,555" W
48°47'47,008" W
48°47'48,040" W
48°47'42,574" W
48°47'33,973" W
48°47'32,365" W
48°47'30,286" W
48°47'24,483" W

Latitude
22°33'21,638" S
22°33'21,887" S
22°33'23,422" S
22°33'24,361" S
22°33'27,372" S
22°33'29,398" S
22°33'30,295" S
22°33'30,730" S
22°33'32,921" S
22°33'34,967" S
22°33'56,023" S
22°33'58,468" S
22°33'58,429" S
22°33'58,222" S
22°33'57,978" S
22°33'57,741" S
22°33'57,477" S
22°33'57,316" S
22°33'57,260" S
22°33'57,165" S
22°33'57,081" S
22°33'56,951" S
22°33'56,794" S
22°33'56,621" S
22°33'56,508" S
22°33'56,260" S
22°33'56,228" S
22°33'56,165" S
22°33'55,719" S
22°33'55,591" S
22°33'55,464" S

22°33'55,349" S
22°33'55,204" S
22°33'55,096" S
22°33'54,995" S
22°33'54,810" S
22°33'54,625" S
22°33'54,485" S
22°33'54,364" S
22°33'54,220" S
22°33'54,146" S
22°33'54,049" S
22°33'53,954" S
22°33'53,926" S
22°33'53,843" S
22°33'53,844" S
22°33'53,836" S
22°33'54,104" S
22°33'54,332" S
22°33'54,705" S
22°33'54,969" S
22°33'55,022" S
22°33'54,336" S
22°33'47,574" S
22°33'37,297" S
22°33'31,410" S
22°33'30,305" S
22°33'28,808" S
22°33'26,478" S
22°33'26,046" S
22°33'25,539" S
22°33'23,957" S

Altitude(m)
603,29
603,17
603,55
603,69
604,57
604,65
604,72
604,86
605,78
607,63
585,45
577,67
577,67
577,67
577,67
577,55
577,49
577,48
577,44
577,44
577,42
577,41
577,36
577,39
577,47
577,57
577,59
579,04
578,99
578,64
578,44

578,19
577,94
577,75
577,65
577,53
577,18
576,98
576,97
576,54
576,39
576,28
576,23
576,02
575,80
575,32
575,33
574,38
573,88
573,71
573,50
567,25
573,64
595,51
597,49
602,38
602,52
602,33
599,73
599,36
599,21
600,86

Código
MONQ-M-0587
MONQ-M-0588
MONQ-P-0501
MONQ-M-0589
MONQ-P-0502
MONQ-P-0503
MONQ-P-0504
MONQ-M-0590
MONQ-M-0591
MONQ-P-0505
MONQ-V-0100
MONQ-V-0101
MONQ-V-0102
MONQ-V-0103
MONQ-V-0104
MONQ-V-0105
MONQ-V-0106
MONQ-V-0107
MONQ-V-0108
MONQ-V-0109
MONQ-V-0110
MONQ-V-0111
MONQ-V-0112
MONQ-V-0113
MONQ-V-0114
MONQ-V-0115
MONQ-V-0116
MONQ-V-0117
MONQ-V-0118
MONQ-V-0119
MONQ-V-0120

MONQ-V-0121
MONQ-V-0122
MONQ-V-0123
MONQ-V-0124
MONQ-V-0125
MONQ-V-0126
MONQ-V-0127
MONQ-V-0128
MONQ-V-0129
MONQ-V-0130
MONQ-V-0131
MONQ-V-0132
MONQ-V-0133
MONQ-V-0134
MONQ-V-0135
MONQ-V-0136
MONQ-V-0137
MONQ-V-0138
MONQ-V-0139
MONQ-V-0140
MONQ-M-0578
MONQ-M-0579
MONQ-M-0580
MONQ-M-0581
MONQ-M-0582
MONQ-M-0583
MONQ-P-0506
MONQ-M-0584
MONQ-M-0585
MONQ-M-0593
MONQ-M-0586

Azimute
 104°37'
 109°29'
 123°41'
 121°10'
 120°43'
 121°22'
 122°28'
 120°23'
 121°15'
 215°25'
 215°29'
 311°46'
   1°01'
   0°52'

 289°23'
 321°23'
 300°52'
 281°35'
 305°57'
 281°29'
 297°13'
 297°15'
 295°35'
 297°04'
 306°38'
 274°00'
 285°17'
 286°10'
 296°47'
 292°41'
 295°23'

 294°28'
 293°18'
 295°35'
 296°42'
 294°12'
 288°10'
 286°58'
 285°52'
 278°51'
 279°37'
 277°22'
 273°13'
 276°10'
 269°52'
 270°46'
 254°33'
 248°18'
 241°18'
 244°02'
 237°02'
 319°45'
 319°46'
 319°34'
 319°17'
 319°03'
  73°34'
  73°44'
  73°52'
  75°17'
  73°38'
  73°38'

Dist. (m)
30.33

141.49
52.07

178.96
121.99
53.01
24.93

133.23
121.28
794.87
92.38
1.80
6.37
7.51

21.96
10.39
9.65
8.58
4.98

12.97
8.74

10.54
12.32
7.64

12.78
14.06
7.35

49.26
8.74

10.13
8.25

10.77
8.40
7.19

12.67
13.88
13.80
12.76
16.19
14.78
17.85
22.79
15.34
23.74
13.66
18.26
30.97
18.97
23.91
18.56
3.00

27.65
272.47
415.26
238.90
45.00

162.83
256.00
47.83
61.42

172.81
253.24

Confrontações
Fz. Campinho - Gleba 5B
Fz. Campinho - Gleba 5B
Fz. Corvo Branco
Fz. Corvo Branco
Fz. Corvo Branco
Fz. Corvo Branco
Fz. Corvo Branco
Fz. Corvo Branco
Fz. Campinho
Fz. Corvo Branco SJL Gleba A
Fz. Corvo Branco SJL Gleba A
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco

Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Fz. Retiro dos Patos
Fz. Retiro dos Patos
Fz. Retiro dos Patos
Fz. Retiro dos Patos
Fz. Retiro dos Patos
Fz. Campinho
Fz. Campinho
Fz. Campinho
Fz. Campinho
Fz. Campinho - Gleba 6
Fz. Campinho - Gleba 5B

USO

Luisa Adelia Brollo Martins

Faz Corvo Branco - gleba 1

Luisa Adélia Brollo Martins e outro

Lençóis Paulista

1o. CNS: 12.440-4

107,0792 ha

Tabela de Coordenadas - Azimutes - Distâncias
Código Longitude Latitude Altitude(m) Código Azimute Dist. (m) Confrontações

Nelson José Brollo
CPF: 100.216.668-84

CPF: 037.166.558-21

MONQ-V-0101
MONQ-V-0102

MONQ-V-0108

MONQ-V-0103

N=7503000

N=7503500

N=7504000

ELIANKA EMP. IMOB. LTDA - ME
Fz. Corvo Branco SJL Gleba A
Matricula: 29.398
SNCR: 999.970.085.472-8
CNS: 12.440-4

JOSÉ CARLOS GIGLIOLI
Fz. São João do Lageado - Gleba A6
Matricula: 23.578
SNCR: 999.911.161.012-6
CNS: 12.440-4

Córrego Corvo Branco

ANTONIO CARLOS BORIN
Fz. Retiro dos Patos
Matricula: 23.574
SNCR: 638.013.007.650-4
CNS: 12.440-4

ESPÓLIO de ANTONIO TADEU ANDREOLI
Fz. Campinho

CNS: 12.440-4

JÚLIO ANGELO ANDREOLLI

Matricula: 10.790
SNCR: 638.013.007.706-3
CNS: 12.440-4

Fz. Santa Rosa do Corvo Branco II

LUIZ CLAUDINEI PAVANELLI
Fz. Campinho
Matricula: 6.477
SNCR: 638.013.007.790-0
CNS: 12.440-4
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MONQ-V-0137

MONQ-V-0138
MONQ-V-0139MONQ-V-0140

MONQ-M-0578

MONQ-M-0579

MONQ-M-0580

MONQ-M-0581

MONQ-M-0582

MONQ-M-0583

MONQ-P-0506

MONQ-M-0584

Córrego Corvo Branco

CNS: 12.440-4
SNCR: 950.165.026.794-1
Matricula: 23.575
Fz. Corvo Branco Gleba A3
FABIANO JOSÉ BATISTA

FAZ. CORVO BRANCO Gleba A1
MATRÍCULA: 23573

Matricula: 7.031
SNCR: 617.156.001.520-9

SNCR: 617.156.001.520-9
CNS: 12.440-4

ESPÓLIO de ANTONIO TADEU ANDREOLI

ESPÓLIO de ANTONIO TADEU ANDREOLI

CNS: 12.440-4

Fz. Campinho - Gleba 5B

SNCR: 000.035.040.541-0
Matricula: 16.437

Matricula: 16.437
SNCR: 000.035.040.541-0

Fz. Campinho - Gleba 5B

CNS: 12.440-4

ESPÓLIO de ANTONIO TADEU ANDREOLI

Fz. Campinho - Gleba 6
Matricula: 16.323

MONQ-M-0585

MONQ-M-0593
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MONQ-P-0505

Perimetro (m)Area (ha)Matricula

VÉRTICES TIPO M

VÉRTICES TIPO O
XXX-O-0001

VÉRTICES TIPO V
XXX-V-0001

VÉRTICES TIPO P
XXX-P-0001

XXX-M-0001

Única

Folha:

PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADO

Propriedade:

Proprietário(s):

Cartório:

Mat. / Transc.:

Área Total:

Data: Escala:

Quadro de Áreas e Perímetros:

Perímetro:

Estado UF:

Quadro de Assinaturas:

Resp. Téc.:

Prop.:

Prop.:

Município(s):

ART n°:
COD. CREDENCIADO -

PLANTA DE SITUAÇÃO Sem Escala

RIO

VALA

CONVENÇÕES INFORMAÇÕES DE COORDENADAS

CREA - 

Código INCRA:23.573

01/03/2020

SP

950.130.951.307-1

4.250,04

1:2500

MAURILIO

28027230191711096
MONQ

ENG.AGRÔNOMO 0601186493

NQ NGNM

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA
DE MERCATOR - UTM
SGR:
MC:

VÉRTICE:
Lat:
Long:
K:
CM:
Declinação Magnética de:
na data:
com variação anual de:

51° W
SIRGAS 2000

BASE
 22°33'40,4672" S
 48°47'26,2533" W
1.00023757
  -0°50'52,9323"

  -0°08'38"
06/02/20
 -20°50'07"

23573
TOTAL

107.0792 ha
107.0792 Ha

4250.04 m
4250.04 m

Tabela de Coordenadas - Azimutes - Distâncias
Código

MONQ-M-0586
MONQ-M-0587
MONQ-M-0588
MONQ-P-0501
MONQ-M-0589
MONQ-P-0502
MONQ-P-0503
MONQ-P-0504
MONQ-M-0590
MONQ-M-0591
MONQ-P-0505
MONQ-V-0100
MONQ-V-0101
MONQ-V-0102
MONQ-V-0103
MONQ-V-0104
MONQ-V-0105
MONQ-V-0106
MONQ-V-0107
MONQ-V-0108
MONQ-V-0109
MONQ-V-0110
MONQ-V-0111
MONQ-V-0112
MONQ-V-0113
MONQ-V-0114
MONQ-V-0115
MONQ-V-0116
MONQ-V-0117
MONQ-V-0118
MONQ-V-0119

MONQ-V-0120
MONQ-V-0121
MONQ-V-0122
MONQ-V-0123
MONQ-V-0124
MONQ-V-0125
MONQ-V-0126
MONQ-V-0127
MONQ-V-0128
MONQ-V-0129
MONQ-V-0130
MONQ-V-0131
MONQ-V-0132
MONQ-V-0133
MONQ-V-0134
MONQ-V-0135
MONQ-V-0136
MONQ-V-0137
MONQ-V-0138
MONQ-V-0139
MONQ-V-0140
MONQ-M-0578
MONQ-M-0579
MONQ-M-0580
MONQ-M-0581
MONQ-M-0582
MONQ-M-0583
MONQ-P-0506
MONQ-M-0584
MONQ-M-0585
MONQ-M-0593

Longitude
48°47'15,979" W
48°47'14,952" W
48°47'10,284" W
48°47'08,768" W
48°47'03,409" W
48°46'59,739" W
48°46'58,155" W
48°46'57,419" W
48°46'53,397" W
48°46'49,769" W
48°47'05,893" W
48°47'07,770" W
48°47'07,817" W
48°47'07,813" W
48°47'07,809" W
48°47'08,534" W
48°47'08,761" W
48°47'09,051" W
48°47'09,345" W
48°47'09,486" W
48°47'09,931" W
48°47'10,203" W
48°47'10,531" W
48°47'10,920" W
48°47'11,158" W
48°47'11,517" W
48°47'12,008" W
48°47'12,256" W
48°47'13,912" W
48°47'14,185" W
48°47'14,512" W

48°47'14,773" W
48°47'15,116" W
48°47'15,386" W
48°47'15,613" W
48°47'16,009" W
48°47'16,452" W
48°47'16,911" W
48°47'17,338" W
48°47'17,883" W
48°47'18,394" W
48°47'19,010" W
48°47'19,801" W
48°47'20,337" W
48°47'21,163" W
48°47'21,641" W
48°47'22,280" W
48°47'23,325" W
48°47'23,942" W
48°47'24,676" W
48°47'25,260" W
48°47'25,348" W
48°47'25,973" W
48°47'32,132" W
48°47'41,555" W
48°47'47,008" W
48°47'48,040" W
48°47'42,574" W
48°47'33,973" W
48°47'32,365" W
48°47'30,286" W
48°47'24,483" W

Latitude
22°33'21,638" S
22°33'21,887" S
22°33'23,422" S
22°33'24,361" S
22°33'27,372" S
22°33'29,398" S
22°33'30,295" S
22°33'30,730" S
22°33'32,921" S
22°33'34,967" S
22°33'56,023" S
22°33'58,468" S
22°33'58,429" S
22°33'58,222" S
22°33'57,978" S
22°33'57,741" S
22°33'57,477" S
22°33'57,316" S
22°33'57,260" S
22°33'57,165" S
22°33'57,081" S
22°33'56,951" S
22°33'56,794" S
22°33'56,621" S
22°33'56,508" S
22°33'56,260" S
22°33'56,228" S
22°33'56,165" S
22°33'55,719" S
22°33'55,591" S
22°33'55,464" S

22°33'55,349" S
22°33'55,204" S
22°33'55,096" S
22°33'54,995" S
22°33'54,810" S
22°33'54,625" S
22°33'54,485" S
22°33'54,364" S
22°33'54,220" S
22°33'54,146" S
22°33'54,049" S
22°33'53,954" S
22°33'53,926" S
22°33'53,843" S
22°33'53,844" S
22°33'53,836" S
22°33'54,104" S
22°33'54,332" S
22°33'54,705" S
22°33'54,969" S
22°33'55,022" S
22°33'54,336" S
22°33'47,574" S
22°33'37,297" S
22°33'31,410" S
22°33'30,305" S
22°33'28,808" S
22°33'26,478" S
22°33'26,046" S
22°33'25,539" S
22°33'23,957" S

Altitude(m)
603,29
603,17
603,55
603,69
604,57
604,65
604,72
604,86
605,78
607,63
585,45
577,67
577,67
577,67
577,67
577,55
577,49
577,48
577,44
577,44
577,42
577,41
577,36
577,39
577,47
577,57
577,59
579,04
578,99
578,64
578,44

578,19
577,94
577,75
577,65
577,53
577,18
576,98
576,97
576,54
576,39
576,28
576,23
576,02
575,80
575,32
575,33
574,38
573,88
573,71
573,50
567,25
573,64
595,51
597,49
602,38
602,52
602,33
599,73
599,36
599,21
600,86

Código
MONQ-M-0587
MONQ-M-0588
MONQ-P-0501
MONQ-M-0589
MONQ-P-0502
MONQ-P-0503
MONQ-P-0504
MONQ-M-0590
MONQ-M-0591
MONQ-P-0505
MONQ-V-0100
MONQ-V-0101
MONQ-V-0102
MONQ-V-0103
MONQ-V-0104
MONQ-V-0105
MONQ-V-0106
MONQ-V-0107
MONQ-V-0108
MONQ-V-0109
MONQ-V-0110
MONQ-V-0111
MONQ-V-0112
MONQ-V-0113
MONQ-V-0114
MONQ-V-0115
MONQ-V-0116
MONQ-V-0117
MONQ-V-0118
MONQ-V-0119
MONQ-V-0120

MONQ-V-0121
MONQ-V-0122
MONQ-V-0123
MONQ-V-0124
MONQ-V-0125
MONQ-V-0126
MONQ-V-0127
MONQ-V-0128
MONQ-V-0129
MONQ-V-0130
MONQ-V-0131
MONQ-V-0132
MONQ-V-0133
MONQ-V-0134
MONQ-V-0135
MONQ-V-0136
MONQ-V-0137
MONQ-V-0138
MONQ-V-0139
MONQ-V-0140
MONQ-M-0578
MONQ-M-0579
MONQ-M-0580
MONQ-M-0581
MONQ-M-0582
MONQ-M-0583
MONQ-P-0506
MONQ-M-0584
MONQ-M-0585
MONQ-M-0593
MONQ-M-0586

Azimute
 104°37'
 109°29'
 123°41'
 121°10'
 120°43'
 121°22'
 122°28'
 120°23'
 121°15'
 215°25'
 215°29'
 311°46'
   1°01'
   0°52'

 289°23'
 321°23'
 300°52'
 281°35'
 305°57'
 281°29'
 297°13'
 297°15'
 295°35'
 297°04'
 306°38'
 274°00'
 285°17'
 286°10'
 296°47'
 292°41'
 295°23'

 294°28'
 293°18'
 295°35'
 296°42'
 294°12'
 288°10'
 286°58'
 285°52'
 278°51'
 279°37'
 277°22'
 273°13'
 276°10'
 269°52'
 270°46'
 254°33'
 248°18'
 241°18'
 244°02'
 237°02'
 319°45'
 319°46'
 319°34'
 319°17'
 319°03'
  73°34'
  73°44'
  73°52'
  75°17'
  73°38'
  73°38'

Dist. (m)
30.33

141.49
52.07

178.96
121.99
53.01
24.93

133.23
121.28
794.87
92.38
1.80
6.37
7.51

21.96
10.39
9.65
8.58
4.98

12.97
8.74

10.54
12.32
7.64

12.78
14.06
7.35

49.26
8.74

10.13
8.25

10.77
8.40
7.19
12.67
13.88
13.80
12.76
16.19
14.78
17.85
22.79
15.34
23.74
13.66
18.26
30.97
18.97
23.91
18.56
3.00
27.65
272.47
415.26
238.90
45.00
162.83
256.00
47.83
61.42
172.81
253.24

Confrontações
Fz. Campinho - Gleba 5B
Fz. Campinho - Gleba 5B
Fz. Corvo Branco
Fz. Corvo Branco
Fz. Corvo Branco
Fz. Corvo Branco
Fz. Corvo Branco
Fz. Corvo Branco
Fz. Campinho
Fz. Corvo Branco SJL Gleba A
Fz. Corvo Branco SJL Gleba A
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco

Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Fz. Retiro dos Patos
Fz. Retiro dos Patos
Fz. Retiro dos Patos
Fz. Retiro dos Patos
Fz. Retiro dos Patos
Fz. Campinho
Fz. Campinho
Fz. Campinho
Fz. Campinho
Fz. Campinho - Gleba 6
Fz. Campinho - Gleba 5B

USO

Luisa Adelia Brollo Martins

Faz Corvo Branco - gleba 1

Luisa Adélia Brollo Martins e outro

Lençóis Paulista

1o. CNS: 12.440-4

107,0792 ha

Tabela de Coordenadas - Azimutes - Distâncias
Código Longitude Latitude Altitude(m) Código Azimute Dist. (m) Confrontações

Nelson José Brollo
CPF: 100.216.668-84

CPF: 037.166.558-21

REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E 
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE LENÇOIS 

PAULISTA - SP.
ROSELY RODRIGUES - OFICIALA

PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
IMÓVEL DE MATRÍCULA 23.573

PROTOCOLO 109.618
Reinaldo José Franco, Escrevente Autorizado do Registro de Imóveis, Tí-

tulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Lençóis Paulis-
ta, SP, serviço extrajudicial situado na Rua Sete de Setembro, 1033, nesta cida-
de, FAZ SABER que LUISA ADÉLIA BROLLO MARTINS e NELSO JOSÉ 
BROLLO, requereram a retifi cação da descrição tabular do imóvel de matrícula 
nº 23.573, deste Registro, de sua titularidade a saber: UMA GLEBA DE TER-
RAS, com a área de 44,2394 alqueires ou 107,0593 ha, situado na FAZENDA 
CORVO BRANCO ou SÃO JOÃO DO LAJEADO, neste município e comarca 
de Lençóis Paulista, SP,  processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei 
dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa 
na planta e no memorial descritivo e a tentativa de notifi cação frustrada do 
titular do imóvel confrontante-Matrícula 6.477, fi ca o seu titular tabular, LUIZ 
CLAUDINEI PAVANELLI, RG.6.904.689-SSP/SP, NOTIFICADO do inteiro 
teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço regis-
tral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar fundamentadamente 
os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retifi cação foi 
instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros 
Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário 
para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da 
LRP, a falta de impugnação no prazo da notifi cação resulta na presunção legal 
de anuência do confrontante ao pedido de retifi cação de registro. Portanto, as 
opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentada-
mente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os tra-
balhos tacitamente. Esclarece-se, fi nalmente, que eventuais falhas que venham 
a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retifi catório nem 
vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados 
seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião 
(artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado 
da primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser 
deferida a retifi cação pretendida. Segue abaixo croqui de localização da área. 

Lençóis Paulista, SP, 09 de dezembro de 2020.
REINALDO JOSÉ FRANCO - Escrevente Autorizado 

MONQ-V-0101
MONQ-V-0102

MONQ-V-0108

MONQ-V-0103

N=7503000

N=7503500

N=7504000

ELIANKA EMP. IMOB. LTDA - ME
Fz. Corvo Branco SJL Gleba A
Matricula: 29.398
SNCR: 999.970.085.472-8
CNS: 12.440-4

JOSÉ CARLOS GIGLIOLI
Fz. São João do Lageado - Gleba A6
Matricula: 23.578
SNCR: 999.911.161.012-6
CNS: 12.440-4

Córrego Corvo Branco

ANTONIO CARLOS BORIN
Fz. Retiro dos Patos
Matricula: 23.574
SNCR: 638.013.007.650-4
CNS: 12.440-4

ESPÓLIO de ANTONIO TADEU ANDREOLI
Fz. Campinho

CNS: 12.440-4

JÚLIO ANGELO ANDREOLLI

Matricula: 10.790
SNCR: 638.013.007.706-3
CNS: 12.440-4

Fz. Santa Rosa do Corvo Branco II

LUIZ CLAUDINEI PAVANELLI
Fz. Campinho
Matricula: 6.477
SNCR: 638.013.007.790-0
CNS: 12.440-4
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MONQ-V-0139MONQ-V-0140

MONQ-M-0578

MONQ-M-0579

MONQ-M-0580

MONQ-M-0581

MONQ-M-0582

MONQ-M-0583

MONQ-P-0506

MONQ-M-0584

Córrego Corvo Branco

CNS: 12.440-4
SNCR: 950.165.026.794-1
Matricula: 23.575
Fz. Corvo Branco Gleba A3
FABIANO JOSÉ BATISTA

FAZ. CORVO BRANCO Gleba A1
MATRÍCULA: 23573

Matricula: 7.031
SNCR: 617.156.001.520-9

SNCR: 617.156.001.520-9
CNS: 12.440-4

ESPÓLIO de ANTONIO TADEU ANDREOLI

ESPÓLIO de ANTONIO TADEU ANDREOLI

CNS: 12.440-4

Fz. Campinho - Gleba 5B

SNCR: 000.035.040.541-0
Matricula: 16.437

Matricula: 16.437
SNCR: 000.035.040.541-0

Fz. Campinho - Gleba 5B

CNS: 12.440-4

ESPÓLIO de ANTONIO TADEU ANDREOLI

Fz. Campinho - Gleba 6
Matricula: 16.323

MONQ-M-0585

MONQ-M-0593
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MONQ-P-0505

Perimetro (m)Area (ha)Matricula

VÉRTICES TIPO M

VÉRTICES TIPO O
XXX-O-0001

VÉRTICES TIPO V
XXX-V-0001

VÉRTICES TIPO P
XXX-P-0001

XXX-M-0001

Única

Folha:

PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADO

Propriedade:

Proprietário(s):

Cartório:

Mat. / Transc.:

Área Total:

Data: Escala:

Quadro de Áreas e Perímetros:

Perímetro:

Estado UF:

Quadro de Assinaturas:

Resp. Téc.:

Prop.:

Prop.:

Município(s):

ART n°:
COD. CREDENCIADO -

PLANTA DE SITUAÇÃO Sem Escala

RIO

VALA

CONVENÇÕES INFORMAÇÕES DE COORDENADAS

CREA - 

Código INCRA:23.573

01/03/2020

SP

950.130.951.307-1

4.250,04

1:2500

MAURILIO

28027230191711096
MONQ

ENG.AGRÔNOMO 0601186493

NQ NGNM

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA
DE MERCATOR - UTM
SGR:
MC:

VÉRTICE:
Lat:
Long:
K:
CM:
Declinação Magnética de:
na data:
com variação anual de:

51° W
SIRGAS 2000

BASE
 22°33'40,4672" S
 48°47'26,2533" W
1.00023757
  -0°50'52,9323"

  -0°08'38"
06/02/20
 -20°50'07"

23573
TOTAL

107.0792 ha
107.0792 Ha

4250.04 m
4250.04 m

Tabela de Coordenadas - Azimutes - Distâncias
Código

MONQ-M-0586
MONQ-M-0587
MONQ-M-0588
MONQ-P-0501
MONQ-M-0589
MONQ-P-0502
MONQ-P-0503
MONQ-P-0504
MONQ-M-0590
MONQ-M-0591
MONQ-P-0505
MONQ-V-0100
MONQ-V-0101
MONQ-V-0102
MONQ-V-0103
MONQ-V-0104
MONQ-V-0105
MONQ-V-0106
MONQ-V-0107
MONQ-V-0108
MONQ-V-0109
MONQ-V-0110
MONQ-V-0111
MONQ-V-0112
MONQ-V-0113
MONQ-V-0114
MONQ-V-0115
MONQ-V-0116
MONQ-V-0117
MONQ-V-0118
MONQ-V-0119

MONQ-V-0120
MONQ-V-0121
MONQ-V-0122
MONQ-V-0123
MONQ-V-0124
MONQ-V-0125
MONQ-V-0126
MONQ-V-0127
MONQ-V-0128
MONQ-V-0129
MONQ-V-0130
MONQ-V-0131
MONQ-V-0132
MONQ-V-0133
MONQ-V-0134
MONQ-V-0135
MONQ-V-0136
MONQ-V-0137
MONQ-V-0138
MONQ-V-0139
MONQ-V-0140
MONQ-M-0578
MONQ-M-0579
MONQ-M-0580
MONQ-M-0581
MONQ-M-0582
MONQ-M-0583
MONQ-P-0506
MONQ-M-0584
MONQ-M-0585
MONQ-M-0593

Longitude
48°47'15,979" W
48°47'14,952" W
48°47'10,284" W
48°47'08,768" W
48°47'03,409" W
48°46'59,739" W
48°46'58,155" W
48°46'57,419" W
48°46'53,397" W
48°46'49,769" W
48°47'05,893" W
48°47'07,770" W
48°47'07,817" W
48°47'07,813" W
48°47'07,809" W
48°47'08,534" W
48°47'08,761" W
48°47'09,051" W
48°47'09,345" W
48°47'09,486" W
48°47'09,931" W
48°47'10,203" W
48°47'10,531" W
48°47'10,920" W
48°47'11,158" W
48°47'11,517" W
48°47'12,008" W
48°47'12,256" W
48°47'13,912" W
48°47'14,185" W
48°47'14,512" W

48°47'14,773" W
48°47'15,116" W
48°47'15,386" W
48°47'15,613" W
48°47'16,009" W
48°47'16,452" W
48°47'16,911" W
48°47'17,338" W
48°47'17,883" W
48°47'18,394" W
48°47'19,010" W
48°47'19,801" W
48°47'20,337" W
48°47'21,163" W
48°47'21,641" W
48°47'22,280" W
48°47'23,325" W
48°47'23,942" W
48°47'24,676" W
48°47'25,260" W
48°47'25,348" W
48°47'25,973" W
48°47'32,132" W
48°47'41,555" W
48°47'47,008" W
48°47'48,040" W
48°47'42,574" W
48°47'33,973" W
48°47'32,365" W
48°47'30,286" W
48°47'24,483" W

Latitude
22°33'21,638" S
22°33'21,887" S
22°33'23,422" S
22°33'24,361" S
22°33'27,372" S
22°33'29,398" S
22°33'30,295" S
22°33'30,730" S
22°33'32,921" S
22°33'34,967" S
22°33'56,023" S
22°33'58,468" S
22°33'58,429" S
22°33'58,222" S
22°33'57,978" S
22°33'57,741" S
22°33'57,477" S
22°33'57,316" S
22°33'57,260" S
22°33'57,165" S
22°33'57,081" S
22°33'56,951" S
22°33'56,794" S
22°33'56,621" S
22°33'56,508" S
22°33'56,260" S
22°33'56,228" S
22°33'56,165" S
22°33'55,719" S
22°33'55,591" S
22°33'55,464" S

22°33'55,349" S
22°33'55,204" S
22°33'55,096" S
22°33'54,995" S
22°33'54,810" S
22°33'54,625" S
22°33'54,485" S
22°33'54,364" S
22°33'54,220" S
22°33'54,146" S
22°33'54,049" S
22°33'53,954" S
22°33'53,926" S
22°33'53,843" S
22°33'53,844" S
22°33'53,836" S
22°33'54,104" S
22°33'54,332" S
22°33'54,705" S
22°33'54,969" S
22°33'55,022" S
22°33'54,336" S
22°33'47,574" S
22°33'37,297" S
22°33'31,410" S
22°33'30,305" S
22°33'28,808" S
22°33'26,478" S
22°33'26,046" S
22°33'25,539" S
22°33'23,957" S

Altitude(m)
603,29
603,17
603,55
603,69
604,57
604,65
604,72
604,86
605,78
607,63
585,45
577,67
577,67
577,67
577,67
577,55
577,49
577,48
577,44
577,44
577,42
577,41
577,36
577,39
577,47
577,57
577,59
579,04
578,99
578,64
578,44

578,19
577,94
577,75
577,65
577,53
577,18
576,98
576,97
576,54
576,39
576,28
576,23
576,02
575,80
575,32
575,33
574,38
573,88
573,71
573,50
567,25
573,64
595,51
597,49
602,38
602,52
602,33
599,73
599,36
599,21
600,86

Código
MONQ-M-0587
MONQ-M-0588
MONQ-P-0501
MONQ-M-0589
MONQ-P-0502
MONQ-P-0503
MONQ-P-0504
MONQ-M-0590
MONQ-M-0591
MONQ-P-0505
MONQ-V-0100
MONQ-V-0101
MONQ-V-0102
MONQ-V-0103
MONQ-V-0104
MONQ-V-0105
MONQ-V-0106
MONQ-V-0107
MONQ-V-0108
MONQ-V-0109
MONQ-V-0110
MONQ-V-0111
MONQ-V-0112
MONQ-V-0113
MONQ-V-0114
MONQ-V-0115
MONQ-V-0116
MONQ-V-0117
MONQ-V-0118
MONQ-V-0119
MONQ-V-0120

MONQ-V-0121
MONQ-V-0122
MONQ-V-0123
MONQ-V-0124
MONQ-V-0125
MONQ-V-0126
MONQ-V-0127
MONQ-V-0128
MONQ-V-0129
MONQ-V-0130
MONQ-V-0131
MONQ-V-0132
MONQ-V-0133
MONQ-V-0134
MONQ-V-0135
MONQ-V-0136
MONQ-V-0137
MONQ-V-0138
MONQ-V-0139
MONQ-V-0140
MONQ-M-0578
MONQ-M-0579
MONQ-M-0580
MONQ-M-0581
MONQ-M-0582
MONQ-M-0583
MONQ-P-0506
MONQ-M-0584
MONQ-M-0585
MONQ-M-0593
MONQ-M-0586

Azimute
 104°37'
 109°29'
 123°41'
 121°10'
 120°43'
 121°22'
 122°28'
 120°23'
 121°15'
 215°25'
 215°29'
 311°46'
   1°01'
   0°52'

 289°23'
 321°23'
 300°52'
 281°35'
 305°57'
 281°29'
 297°13'
 297°15'
 295°35'
 297°04'
 306°38'
 274°00'
 285°17'
 286°10'
 296°47'
 292°41'
 295°23'

 294°28'
 293°18'
 295°35'
 296°42'
 294°12'
 288°10'
 286°58'
 285°52'
 278°51'
 279°37'
 277°22'
 273°13'
 276°10'
 269°52'
 270°46'
 254°33'
 248°18'
 241°18'
 244°02'
 237°02'
 319°45'
 319°46'
 319°34'
 319°17'
 319°03'
  73°34'
  73°44'
  73°52'
  75°17'
  73°38'
  73°38'

Dist. (m)
30.33

141.49
52.07

178.96
121.99
53.01
24.93

133.23
121.28
794.87
92.38
1.80
6.37
7.51

21.96
10.39
9.65
8.58
4.98

12.97
8.74

10.54
12.32
7.64

12.78
14.06
7.35

49.26
8.74

10.13
8.25

10.77
8.40
7.19
12.67
13.88
13.80
12.76
16.19
14.78
17.85
22.79
15.34
23.74
13.66
18.26
30.97
18.97
23.91
18.56
3.00
27.65
272.47
415.26
238.90
45.00
162.83
256.00
47.83
61.42
172.81
253.24

Confrontações
Fz. Campinho - Gleba 5B
Fz. Campinho - Gleba 5B
Fz. Corvo Branco
Fz. Corvo Branco
Fz. Corvo Branco
Fz. Corvo Branco
Fz. Corvo Branco
Fz. Corvo Branco
Fz. Campinho
Fz. Corvo Branco SJL Gleba A
Fz. Corvo Branco SJL Gleba A
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco

Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Natural - Córrego Corvo Branco
Fz. Retiro dos Patos
Fz. Retiro dos Patos
Fz. Retiro dos Patos
Fz. Retiro dos Patos
Fz. Retiro dos Patos
Fz. Campinho
Fz. Campinho
Fz. Campinho
Fz. Campinho
Fz. Campinho - Gleba 6
Fz. Campinho - Gleba 5B

USO

Luisa Adelia Brollo Martins

Faz Corvo Branco - gleba 1

Luisa Adélia Brollo Martins e outro

Lençóis Paulista

1o. CNS: 12.440-4

107,0792 ha

Tabela de Coordenadas - Azimutes - Distâncias
Código Longitude Latitude Altitude(m) Código Azimute Dist. (m) Confrontações

Nelson José Brollo
CPF: 100.216.668-84

CPF: 037.166.558-21

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

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

SERRALHERIA PORTAL 
- portões basculantes 
revestido em chapas de 
alumínio - estruturas e 
esquadrilhas metálica 
em geral. Pontualidade, 
e� ciência e qualidade em 
primeiro lugar. Tratar (14) 
3264-4313. e-mail serralhe-
riaportaljc@hotmail.com 

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

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

ALONSO CABELEIREIRO. 
Av. Hermínio Jacó, no 622 
no bairro Nova Lençóis, 
atendimento de segunda a 
sábado e aos domingos e 
feriados até às 12:00h. Es-
tamos com ótimos preços. 
Tratar (14) 99728-5999.

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

GALERIA MARIA “Mistu-
ra do Brasil”. A loja que fal-
tava em Lençóis Paulista, 
conta espaço natura, moda 
indiana, decorações de 
várias regiões do brasil, 
acessórios com muito 
requinte e bom gosto, além 
de vinhos, doces � nos 
em cachepôs de madeira 
e a famosa bagaceira, a 
cachaça. Localiza na Rua 
Raul Gonçalves de Oliveira, 
113, descendo o Banco do 
Brasil, @galeriamarialp. 
Tratar: (14) 3264-2645 ou 
(14) 99689-3939.

MOTOCICLETAS
VENDA

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

VENDE-SE MOTO Honda 
CB 250F Twister, cor prata, 
ano 2018. Tratar (14) 
99735-1396 com Elaine.

VEÍCULOS
VENDA

APLICAM-SE HERBI-
CIDAS mata-mato em 
terrenos e quintais. Tratar 
99127-0004

GRAFITE PARA fachada, 
pinturas artísticas com 
desenhos para fachadas 
comerciais e residências. 
Studio Paccola (14) 99832-
3243.

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

SHOPCAR VEÍCULOS - 
compro seu carro, moto, 
pago à vista. Tratar (14) 
98175-0076 com Paulo.

B2



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 12 DE DEZEMBRO DE 2020 •

Classificados

CHÁCARAS
VENDA

TERRENO - Grajaú - 
Terreno plano amplo 
de 275m² com muro de 
arrimo. R$ 115.000,00. 
Código 02975. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

TERRENO - Águas de 
Santa Bárbara - Lote 09: 
Quadra 4Z. R$ 53.000,00. 
Código 02649. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

TERRENO - Lote: 09, Qua-
dra: 4Z, amplo terreno. R$ 
53.000,00. Código 02649. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

TERRENO - Terreno 
com 660 metros, (2 
lotes), portão basculante, 
totalmente fechado, 
excelente localização. R$ 
630.000,00. Código 02500. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

VENDE-SE 2 terrenos no 
Spazio Verde condomínio 
fechado. Tratar (14) 99617-
4371.

TERRENO - Jardim Ita-
maraty - Terreno murado 
com 420,18 m², valor R$ 
220.000,00. Tratar (14) 
99791-3666 / 98206-3296. 
CRECI 64827.

VENDE-SE TERRENO no 
Jardim Planalto, quitado, 
documentado e dá � nan-
ciamento. Tratar (14) 3264-
4451 com Rubens.

VENDE-SE 2 terrenos 
no Jardim Grajau 275 m² 
cada, valor R$ 100.000,00 
cada, não aceita � nancia-
mento. Tratar (14) 99791-
3666 / 98206-3296.

IMÓVEIS
COMERCIAIS

VENDE-SE BARRACÃO 
comercial, terreno 230m², 
área construída 207m², es-
critura e averbação 100%, 
climatizado, entrada para 
caminhões, 2 banheiros 
com acessibilidade, en-
trada de energia trifásica, 
ventilação e iluminação 
natural em avenida de 
maior circulação, anel 
viário de Lençóis Paulista, 
até 50% do valor estudo 
permuta com terreno ou 
área rural, localização e 
infra-estrutura, próximo 
ao comércio. Tratar (14) 
99721-7534 whats.

ALUGA-SE/VENDA 
SALA no Ed. Luiz Paccola 
com 40 m², dois banheiros 
e divisórias. Tratar (14) 
99116-1977 com Paulo.

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

ALUGA-SE SALA 
comercial na Avenida José 
Antônio Lorenzetti 897. 
Tratar (14) 99677-1099.

ALUGA-SE BARRACÃO 
com 140 m² com laje, pé 
direito de 4.50, cozinha e 
banheiro acessível. Jardim 
Monte Azul, valor a 
combinar. Magno Ferreira 
(14) 99752-2449 Cresci 
194142F.

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

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

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

RESIDÊNCIAS
VENDA

CASA - Jardim Itamaraty 
- 2 dormitórios, 2 suítes, 2 
salas de visita e 1 sala de 
jantar, 1 cozinha planejada, 
1 banheiro, 1 lavanderia, 
garagem coberta. R$ 
848.000,00. Código 02577. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CASA - Centro - Casa: 
3 dormitórios, 1 sala, 1 
cozinha, 1 lavanderia, 2 
banheiros e 2 garagens. 
Sala Comercial: 1 sala 
60m² com depósito e 1 
banheiro. R$ 265.000,00. 
Código 02446. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

VENDE-SE CASA Jardim 
Príncipe com 3 dormitórios, 
sala, copa, cozinha e ba-
nheiro azulejado, banheiro, 
área de serviço, garagem 
para 2 carros, valor R$ 
320.000,00, Creci 64827. 
Tratar (14) 98206-3296 / 
99791-3666.

VENDE-SE CASA na 
Travessa Rua Padre Salo-
mão Vieira, R$ 260.000,00. 
Tratar (14) 3263-2105 CRECI 
41388.

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

VENDE-SE CASA em 
Borebi, 3 quartos, sala, 
cozinha, área de serviço, ga-
ragem coberta, aquecedor 
solar, edícula semi- acaba-
da. Tratar (14) 99788-8269.

VENDE-SE CASA no 
Júlio Ferrari com 3 quartos, 
cozinha, copa, 2 banheiros, 
dispensa e garagem 
para 2 carros. Tratar (14) 
98806-7115 Alzira / (14) 
98820-2667 celso.

VENDE-SE CASA Santa 
Terezinha, edícula em L, 
3 dormitórios, sendo 1 
suíte, copa, cozinha, área 
de lazer e garagem para 2 
carros, valor R$ 260.000,00. 
Tratar (14) 98206-3666 / (14) 
99791-3666.

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

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

TERRENOS
VENDA

VENDE-SE DOIS lotes 
no Condomínio Fechado 
Spazio Verde, vende-se 
também separado. Terre-
nos com ótima localização 
D12 e D13, área de cada 
lote 336 m², portaria, 
salão de festas, quadras 
poliesportivas e de tênis, 
academia e playground. 
Tratar (14) 98182-5998.

VENDE/TROCA TERRE-
NO 300m² no condomínio 
fechado Spazio em Len-
çóis, por chácara. Tratar 
(14) 99682-8837.

VENDE-SE ÁREA de 
terra em Alfredo Guedes 
de 7.912 m², 10.577 m². 
Tratar (14) 98822-1372 / 
3263-2793.

VENDE-SE TERRENO 
400 m², murado na Maria 
Luiza 4. Tratar (14) 99712-
2211.

ITAMARATY: TERRENO 
topogra� a plana, excelen-
te localização 501,74 m² 
- R$ 230.000 baixou para 
R$ 213.000. Adriano Cian 
Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

GREENVILLE RESIDEN-
CIAL: Terreno topogra� a 
plana, excelente localiza-
ção 1056 m2 R$ 650.000 
Adriano Cian Consultor 
de Imóvel Tel. (14) 99126-
5928.

VENDE-SE OU troca 
por casa, 3 alqueires de 
terra no Rio Claro, vendo 
separados também. Tratar 
(14) 99868-9731.

VENDE-SE TERRENO 
Jardim Itapuã, na Rua 
Wiliam Orsi, n° 47. Valor 
100mil. Tratar (14) 99816-
4387 ou 3436-1926 falar 
com Didi.

ITAMARATY: TERRENO 
02 Juntos Total 856 
m² Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. 
(14)99126 5928.

TERRENO LOCALIZADO 
no Jardim Village, na 
Avenida dos Estudantes. 
Interessados tratar (14) 
99725-2619.

VENDE-SE 2 terrenos 
no Itamaraty com 517 m² 
cada. Tratar (14) 3263-
1280 / (14) 99734-1280.

LOTEAMENTO SAINT 
Raphael - Macatuba. 
Lotes com 200 m2 dispo-
níveis para venda! Preços 
especiais! Infos: (14) 
3264-5165 e (14) 99820-
0872 José Carlos.

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

EXCURSÕES

PARATY RJ. Janeiro de 
2021 - passeio de escuna, 
café da manhã, transporte, 
jantar, passeio em praias 
com van e pousada. São 
4 dias. De 5 a 9/01. Fone 
99724-8206 3264-8558

EXCURSÕES PARA Com-
pras (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.

ALIMENTAÇÃO

PROCURO TRABALHO 
de cuidadora de idosos, 
tenho experiencia. Tratar 
(14) 99623-5176.

FERRARI DIESEL - 
Contrata-se mecânico 
com experiencia a Diesel. 
Tratar (14) 99812-0393 
Jean.

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

LAVA SECO Cavazzotti - 
Empresa especializada em 
limpeza e higienização de 
estofados em geral, tam-
bém com lava Car na Rua 
vinte e Cinco de Janeiro 
780, agora com o serviço 
de sanitização. Tratar (14) 
99701-3523.

SE VOCÊ está buscando 
um cuidador de idoso 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.

ATENÇÃO PATROAS! 
Se você precisa de em-
pregada doméstica com 
experiência ligue para o 
Sindicato das Domésticas: 
(14) 3263-1923 das 14h 
às 17h30

SOU CUIDADORA, tenho 
experiência, tenho 15 
anos de hospital (enfer-
meira) possuo carta de 
habilitação, tenho vários 
horários dispo- níveis. 
Tratar: (14) 3263-0509 ou 
(14) 99770-0265

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

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

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

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

BAURU - Vende-se 
apartamento na Rua Maria 
Nogueira / Jd. América, 
R$ 230.000,00. Tratar (14) 
3263-2105 CRECI 41388.

VENDE-SE CASA frente 
e fundo na Rondon, casa 
frente sendo 3 quartos, 
sala, copa, cozinha, lavan-
deria, 2 banheiros, casa 
fundo 2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, lavanderia 
e garagem para 3 carros. 
Tratar (14) 99710-7993 ou 
(14) 99830-3079.

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

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

RUA 15 de Novembro, 
1.242. Vende-se casa com 
190.00m2. R$ 270mil. 
Tratar (14) 99897-6444.

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

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

VENDE-SE CASA na 
Rua Cel. Álvaro Martins, 
R$ 650.000,00. Tratar (14) 
3263-2105 CRECI 41388.

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

VENDE-SE CASA em 
Alfredo Guedes. Tratar (14) 
98822-1372 / 3263-2793.

VENDE-SE CASA no 
Villacittà em fase de 
acabamento. Tratar (14) 
99617-4371.

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

ALUGO APARTAMENTO 
Praia Grande - tempora-
da - 8 andar - em frente 
ao mar - Guilhermina. 3 
dormitórios. Tratar (14) 
98175-0076 e whatsapp.

AP. ILHA Comprida, 
frente para o mar, preço 
imperdível, condomínio 
fechado, para ate 12 pes-
soas. Tratar com Edna (14) 
3264-8064 / 99632-3811 
envio fotos pelo whats.

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

GUARUJÁ PARA tempo-
rada - Praia Pitangueiras 
- quitinet (4 pessoas), 
apartamento (8 pessoas), 
1 quadra da praia e 2 
quadras dos shopping. 
Ligue (14) 99772-7315

CHÁCARA PARA 
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 

EDÍCULA ALDEIA - para 
confraternizações - “am-
biente familiar”. Lugar am-
plo com cobertura, quarto, 
banheiro interno, sala, 
copa com churrasqueira, 
quadra, piscina, banheiro 
externo masculino, mesa 
de bilhar e, acessórios 
(Freezer, TV). Tenho mesas 
e cadeiras para alugar. 
Tratar (14) 99768-0518 
Vivo whats.

ALUGA-SE CASA com 
6 cômodos e outra com 
4 cômodos na Chácara 
Corvo Branco. Tratar (14) 
99712-2211.

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

CASA - Agudos - 3 quartos, 
sala, copa / cozinha, banhei-
ro, lavanderia, garagem, 
mobiliada. R$ 580.000,00. 
Código 02972. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CASA - Centro - 2 dormi-
tórios, 1 sala, 2 cozinhas, 
1 lavanderia, 1 banheiro, 
2 garagens cobertas. R$ 
402.800,00. Código 02398. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CASA - Nova Lençóis - 4 
dormitórios, 1 suíte, 1 sala, 
4 banheiros, 1 cozinha com 
armários embutidos, 1 
lavanderia, churrasqueira, 
quintal grande e garagem 
coberta. R$ 583.000,00. 
Código 02694. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CASA - Centro - 5 
dormitórios, 4 suítes, 1 sala, 
1 cozinha, 1 copa, 1 lavan-
deria, 2 banheiros, garagem, 
churrasqueira e piscina. R$ 
683.000,00. Código 02001. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Centro - 4 dormi-
tórios sendo 2 suítes (com 
banheira com hidromas-
sagem), 1 sala de visita, 1 
sala de jantar, 1 cozinha, 
1 lavanderia, garagem 
coberta e descoberta para 4 
carros. Edícula: 1 quarto, 1 
banheiro, 1 churrasqueira, 1 
pia, 1 salão. R$ 689.000,00. 
Código 02610. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CASA - Bela Vista - 2 
dormitórios com armários 
embutidos e ar, 1 suíte com 
closet e hidro, 3 salas, 1 
escritório, 1 cozinha com 
dispensa, garagem. Edícula: 
Churrasqueira, piscina aque-
cida, aquecedor solar. R$ 
770.000,00. Código 02151. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Vila Santa Cecília 
- 2 quartos, 1 suíte, 1 sala 
de jantar, 1 sala de visita, 
1 cozinha, lavanderia, ba-
nheiro social, garagem. R$ 
370.000,00. Código 02868. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

VENDE-SE SÍTIO Gleba 
A - Bairro Campinho. Área 
total de 3,3 alqueires 
paulista, ou seja, 8,06 
hectares, localiza- do 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.

PREOCUPADO SE as 
mudanças nas regras de 
aposentadoria 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 

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

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

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

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

CESTA BÁSICA Lopes 
Rua Willian Orsi, 76. 
Tratar (14) 3264-9745 / 
99751-2608. Email: fjgzlo-
pes@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

EMPREGOS

FESTAS

ALUGA-SE SALAS para 
escritório em prédio novo. 
Tratar (14) 98175-0076 e 
whatsapp.

ALUGA-SE BARRA-
CÃO Comercial 207 m², 
climatizado, entrada 
para caminhões, energia 
trifásica, banheiro com 
acessibilidade na Avenida 
Anel Viário da Cidade. 
Tratar (14) 99721-7534.

ALUGA-SE EDÍCULA na 
Cecap, excelente locali-
zação. Interessados tratar 
(14) 99806-7878.

ALUGA-SE CASA no 
Costa Azul represa de 
Avaré, para feriados e 
� nais de semana. Tratar 
(14) 3263-1722 / 99812-
0998.

ALUGA-SE CASA no 
Condomínio Costa Azul 
em Avaré, para domingos, 
feriados e Natal. Tratar 
(14) 99712-8759.

GUARUJÁ TEMPORA-
DA - Apartamento para 
8 pessoas, garagem, 
1 quadra da praia das 
Pitangueiras, 2 quadras 
do shopping. Tratar (14) 
99772-7315.

VENDO TERRENO no 
Condomínio Spazio Verde. 
Metragem total: 336m2. 
Valor: R$ 290.000,00. 
Particular. Contato: (14) 
98121-9398

TERRENO - Arandu - 
Terreno em condomínio fe-
chado. Lote 17: Quadra CH 
- 791 metros. R$ 44.000,00. 
Código 02310. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

TERRENO - Arandu - 
Terreno em condomínio 
fechado. LOTE 03: Quadra 
AI - 1.073 metros.  R$ 
68.000,00. Código 02310. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.
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FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Alisson José, quinta-feira (10) Antonio Carlos Taioque, segunda-feira (7)Adão Alex, quinta-feira (10)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Daniel Gregorio Golsalves, quarta-feira (9) Elaine Cristina Antonio, terça-feira (8)Bruno Laurindo, terça-feira (8)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Gabriel Moraes, terça-feira (8) Lorena Pascoalat, terça-feira (8)Fred Dallalana, quinta-feira (10)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Paulo Artur Pacheli, sábado (12) Renan Toniolo, sexta-feira (11)Natalia Carvalho, segunda-feira (14)

Amigos e familiares desejam muita saúde, paz e felicidade aos aniversariantes da semana. Parabéns a todos!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

K  OMBI ZERO KM - A foto desta semana mostra um baile 
realizado em 1959, no UTC (Ubirama Tênis Clube), para entrega 
das chaves de uma Kombi sorteada pelos fundadores do 
CEM (Clube Esportivo Marimbondo). O veículo foi doado pela 
empresa Zillo-Lorenzetti, que fazia campanha de lançamento 
do óleo de amendoim Zillo. Na imagem, o sorteado, Raphael 
Aiello Netto (ao microfone), recebe o prêmio de Dr. Paulo Zillo, 
Duilio Capoani e Ronaldo Egberto Cardoso Franco. O evento 
foi animado pela Orquestra Continental, de Jaú, regida pelo 
maestro Waldomiro de Oliveira.

RECORDANDO
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