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FISCALIZAÇÃO

Operação Natal tem 
início nas rodovias A5

INDUTO

Lençóis deve receber 
mais de 50 presos A4

O coronavírus não
esqueceu de você.
E você, lembra?

Saiu de casa? Use
sempre sua máscara,

É obrigatório.

PM evita feminicídio após 
homem dar três tiros em ex
Autor do crime foi preso em � agrante na tarde dessa quarta-feira (23), sob acusação de ameaça, violência doméstica e disparo de arma de fogo A4

BENEFICENTE
Casa Abrigo Amorada 
realiza sorteio de carro 
zero quilometro A6

SOLIDARIEDADE
Campanha “Faça 
uma Criança Feliz” 
entrega de brinquedos A6

ESPECIAL
Conheça história do 
Papai Noel 2.0 de 
Lençóis Paulista B1

Integrantes da Soulspell 
Metal Opera encerraram no 
domingo (20) a campanha de 
Natal em prol da Casa Abrigo 
Amorada. Para cada 1 mil 
visualizações de um vídeo 
tributo ao Iron Maiden, um 
presente foi doado à entidade. 
Na entrega, o baterista Heleno 
Vale, idealizador do projeto, 
foi a caráter, fantasiado de 
Eddie, mascote da banda.

Em virtude do feriado do Natal, 
o cronograma de serviços 
públicos e privados de Lençóis 
Paulista sofre alteração nos 
próximos dias. A coleta de lixo 
acontece normalmente hoje, 
mas será interrompida entre a 
sexta-feira e o sábado. Con� ra 
os detalhes nesta edição.

Heavy Metal 
do Bem

Serviço

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Prefeitura mantém 
intervenção na 
UPA até fevereiro

Devido ao descumprimento das 
obrigações assumidas pela Irmanda-
de Santa Casa de Birigui, responsável 
pela administração dos serviços de 
urgência e emergência em Lençóis, 
a Prefeitura Municipal precisou ini-
ciar um processo de intervenção na 
gestão da UPA. A medida foi tomada 
com o objetivo de manter os servi-
ços essenciais à população e garantir 
o emprego dos colaboradores. A7A3

TERCEIRA COLUNA

Anderson Ferreira 
de� ne secretários 
da próxima gestão

Depois de conseguir viabilizar 
a reforma administrativa que re-
duziu o número de secretarias da 
Prefeitura Municipal de Macatuba 
de 14 para oito, Anderson Ferreira 
(PODE), prefeito eleito, de� niu os 
nomes dos pro� ssionais que assumi-
rão as pastas a partir de janeiro, com 
a missão de promover as pretendi-
das mudanças no per� l de gestão. 
Con� ra na Terceira Coluna.

PLANO SÃO PAULO

Governo coloca todo o 
estado na Fase Vermelha

A5
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Boas Festas!

A Bracell deseja que
em 2021 possamos,

juntos, fazer do mundo
um lugar mais justo,

próspero e sustentável.

www.bracell.com /Somosbracell           /Company/bracell           /Somosbracell
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FRASE
 “A orientação da Acilpa é para que as regras sejam cumpridas, 

mas não temos poder de intervir na decisão de cada um”,
José Antonio Silva, o Neno, presidente da Acilpa, sobre rebaixamento 

de todo o estado para a Fase Vermelha do Plano São Paulo.

PARA PENSAR
 “Tudo que nós 

temos é Deus, fé e 
uns aos outros”,

Emicida.
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Os bastidores da política regio-
nal seguem movimentados por 
conta das disputas pelas presi-
dências das Câmaras Municipais. 
Os vereadores de Lençóis Paulista, 
Macatuba, Areiópolis e Borebi cum-
priram seus últimos compromissos 
nas respectivas Casas de Leis no 
último dia 14, data das últimas ses-
sões ordinárias da atual legislatura. 
Todos estão em recesso, mas as 
conversas seguem afiadas.

TENDÊNCIA
Diante do cenário de renovação, 

a tendência é que a chefia dos Pode-
res Legislativos pelos próximos dois 
anos fique com parlamentares que 
já estão em exercício e conseguiram 
se reeleger para mais um mandato. 
Segundo fontes consultadas, ne-
nhum dos que assumem - ou reas-
sumem - o cargo a partir do dia 1 de 
janeiro teria demonstrado interesse 
em concorrer nas eleições internas.

QUEM VAI?
Em Lençóis Paulista, conforme 

adiantado pela Terceira Coluna, 
fontes indicam que pelo menos três 
vereadores estão no páreo, todos 
integrantes da atual Mesa Diretora. 
Além do presidente Nardeli da Silva 
(DEM), que estaria tentando viabi-
lizar sua permanência no posto, ha-
veria interesse do vice-presidente 
Francisco de Assis Naves, o Chico 
(MDB), e do primeiro-secretário 
Jucimário Cerqueira dos Santos, o 
Bibaia (PODE).

BOREBI
Também conforme adiantado há 

duas semanas, na pequena Borebi, 
a tendência é que Roger Martins 
(MDB), que já ocupou a presidência 
da Casa de Leis no início deste man-
dato, seja reconduzido ao cargo, atu-
almente ocupado por Marcos Pontes 
do Santos (MDB). Outro interessado 
seria João Lima de Souza (PSDB), 
que é do mesmo grupo político, mas 
não deve avançar no projeto.

AREIÓPOLIS
O cenário mais indefinido é na 

cidade de Areiópolis. Alguns apos-
tam na permanência do atual pre-
sidente, Michel Henrique Augusto 
(CIDA). Outros, porém, revelam que 
o ex-presidente, Lucas Evandro Fiel 
Benedito, o Lucão (PSD), também 
estaria tentando apoio para garan-
tir o seu retorno. Também haveria 
interesse da parte de Marildo Alves, 
o Marildinho do Teto (MDB).

MACATUBA
Na vizinha Macatuba, ao que 

tudo indica, não deve haver muita 
novidade, já que existiria um con-
senso entre vereadores eleitos e 
reeleitos pela continuidade do pre-
sidente Júlio Cesar Saes, o Julinho 
(PTB), no cargo. Mesmo que isso 
não impeça o surgimento de outra 
chapa, o apoio da maioria dos edis 
macatubenses é suficiente para as-
segurar a vitória.

EXECUTIVO
Mudando de Poder, mas seguin-

do em Macatuba, a novidade da vez 
fica por conta de Anderson Ferreira 
(PODE), prefeito eleito. Depois de 
conseguir viabilizar a reforma ad-
ministrativa que reduziu o número 
de secretarias de 14 para oito, ele 
definiu os nomes dos profissionais 
que assumirão as pastas a partir de 
janeiro, com a missão de promover 
as pretendidas mudanças no perfil 
de gestão.

NOMES 1
Para a Secretaria de Controla-

doria e Transparência, foi escolhido 
Agnaldo Paixão de Oliveira. Na pasta 
de Processos, Planejamento e Ges-
tão, foi convidado Antonio Rogério 
Cardoso Oliveira. A Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, Inovação 
e Sustentabilidade ficará com Maril-
da Aparecida Ferreira. Já a pasta de 
Desenvolvimento Social e Promoção 
da Qualidade de Vida será chefiada 
por Marcel Andrade.

NOMES 2
Juciana Aparecida da Silva será 

a secretária de Saúde e Bem-Estar. 
Já Adriano Aparecido Queiroz co-
mandará a pasta de Educação e 
Juventude. A Secretaria de Infraes-
trutura, Desenvolvimento Urbano, 
Serviços e Zeladoria terá Armando 
Soares de Oliveira Junior no con-
trole. Por fim, a pasta de Relações 
Institucionais e Comunicação ficará 
sob a responsabilidade de Fúlvio 
Hercos Venâncio Pires.

AOS POUCOS
Os nomes foram confirmados 

pelo próprio Anderson Ferreira, que 
reiterou, como já havia dito em en-
trevista concedida na semana passa-
da ao Jornal O ECO, que pretende ba-
ter o martelo em relação aos cargos 
do segundo escalão nas primeiras 
semanas de seu governo. Por con-
ta do orçamento de 2021 considerar 
a estrutura atual, o primeiro ano de 
administração será de transição.
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E se não houvesse o natal?

O Natal da esperança

Nelson Faillace
é escritor

Ah, se não houvesse o Natal! Cer-
tamente você não teria as esperan-
ças renovadas, de que novos tempos 
surgirão para si e todos os seus, que 
tudo será melhor em futuro bem pró-
ximo, que seus sonhos serão alcan-
çados e os melhores desejos poderão 
ser realizados.

Ah, se não houvesse o Natal! O que 
seria dos seus tempos de criança, ansio-
sos pelo presente querido, pela boneca 
recém lançada no mercado, por aquela 
bicicleta de marca, novinha em folha, 
culpada de seus primeiros e recordados 
tombos, nesses tempos em estágio de 
pura magia e deslumbramento?

Ah, se não houvesse o Natal! O que 
seria das crianças abandonadas, sem-
pre lembradas nessa época do ano em 
que os corações se abrem, a bondade 
flui mais levemente nas mentes de 
toda a humanidade? O que seria da 
vontade de ajudar, de ser caridoso, de 
minorar um pouco as aflições dessas 
crianças, que nada fizeram de mal para 
terem a infelicidade tão cedo junto de 
suas vidas? É a oportunidade de alivia-

rem um pouco as suas consciências!
Ah, se não existisse o Natal! Tal-

vez fossem as cruentas guerras mais 
cruentas ainda, sem qualquer espe-
rança longínqua de paz, de abraços 
amigos entre povos, cujas mãos po-
dem se entrelaçar neste momento tão 
vivo na história da humanidade.

É ele o instante único que acalma 
os mais sedentos espíritos. Momen-
to de comunhão universal, de paz, de 
perdão, de abrir os corações e deixar 
fluir a caridade e a bondade de que 
nós todos somos possuidores.

Deixemos de lado o dinheiro, o co-
mércio, apesar de serem excitantes es-
ses dias que o antecedem, da busca do 
presente, de agradar os entes queridos, 
de afagar o ego das pessoas amigas. 
Mas tudo flui em torno dessa data má-
gica, que a todos inebria e engrandece.

Mas, afortunadamente, existe o 
Natal! Assim, podemos desejar a todos 
vocês, sua gente, seus amigos e fami-
liares, a felicidade de ainda conhecer 
uma humanidade mais humana, a uma 
sociedade mais dedicada ao verdadei-
ro espírito social e que cristãos bus-
quem cada vez mais se colocar muito 
próximo da verdadeira cristandade!

José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente 
da Uninove e presidente da 
Academia Paulista de Letras 

Em 2020, o Natal será diferente de 
todos os outros. O ano que está pres-
tes a se encerrar surpreendeu a pre-
tensiosa humanidade e mostrou a ela 
que planejar, programar, contar com 
resultados previsíveis, pode se con-
verter em frustração. 

Poucos haviam prestado atenção 
à possibilidade de novas epidemias, 
resultantes de inúmeras causas, mas 
todas intrincadas com a devastação da 
natureza. A Covid-19 chegou e mostrou 
sua cara. Entrou em inúmeros lares e 
não houve espaço terreno a ela imune. 

Estados Unidos e Brasil são os 
campeões na letalidade causada pela 
peste. Não é por acaso que se espera 
deles uma reação compatível com o 
grau da calamidade. 

Essa reação pode estar numa cele-
bração natalina que recupere o verda-
deiro sentido dessa festa da cristan-
dade. Queira-se ou não, o Natal é a 
comemoração do aniversário de Jesus 
Cristo, o judeu que nasceu em Belém 

e que mudou a história com sua men-
sagem de amor, de paz e de confiança 
num Criador de infinita bondade.

O Natal de 2020 deve observar as 
cautelas dos ainda não imunizados, 
que são praticamente todos os hu-
manos. Pouca proximidade física, uso 
de máscara e higienização constante, 
principalmente das mãos. 

Atitudes que fazem o vivente re-
fletir sobre sua fragilidade, sua pe-
quenez, sua insignificância diante dos 
mistérios que envolvem esta aventu-
ra que um dia se encerrará, pois todos 
estamos rumo ao desconhecido.

Um Natal de meditação, de re-
flexão, de oração. De sentimentos 
fraternos, de gratidão pelo dom da 
vida, nossa e daqueles que já foram 
levados para o etéreo. Lembrar que o 
aniversariante nos fez todos irmãos, 
filhos do mesmo Pai, e que nos quer 
unidos, em abraço virtual despido de 
ódio, de ira, de ressentimento ou de 
qualquer outra pequenez humana.

Natal de esperança em 2021, com 
o legítimo anseio de que, debelada a 
pandemia, voltemos a nos alegrar, a 
nos abraçar e a nos dizermos, recipro-
camente, o quanto nos amamos.
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l É Natal, mas com responsabilidade

Depois de um ano totalmente atí-
pico, fora da curva, em que a humani-
dade enfrentou - e ainda enfrenta - a 
maior crise sanitária de sua história, o 
período de festas de final de ano che-
ga para renovar as esperanças nos 
corações de todos nós. Independen-
temente das crenças e religiões, este 
é o tempo para cada um dar um novo 
significado à própria vida.

Não é exagero dizer que nem 
mesmo os mais pessimistas pode-
riam imaginar, em janeiro, que 2020 

traria tanta apreensão e incerteza. 
Na mesma medida, entretanto, nem 
mesmo os mais otimistas acredita-
riam, em março, que seria possível 
vencer todas as adversidades - ou 
a maioria delas - para chegar mais 

forte ao presente dia. 2020 foi o ano 
da superação.

O ano foi, sim, marcado por 
muitas perdas, algumas delas ir-

reparáveis. Muitos tiveram suas vi-
das interrompidas por um inimigo 
invisível chamado novo coronavírus 

(Covid-19). Muitos perderam seus 
empregos, outros tantos viram seus 
pequenos negócios sucumbindo 
diante das restrições impostas pela 
pandemia. Muitos perderam o rumo, 
perderam o chão.

Mas os últimos meses também fo-
ram de muitas conquistas protagoni-
zadas, principalmente, por cada uma 
das pessoas que mostraram que sem-
pre é possível se reinventar. Não que 
tenha sido fácil, pelo contrário, mas 
com coragem, determinação e resi-
liência aqui estamos, mais uma vez, 
fazendo planos para um novo ano que 
está prestes a se iniciar. 

Que o Natal, que representa o nas-
cimento de Jesus, traga esperança e 
força para que possamos seguir em 
frente. Que todos aproveitem os dias 
de festa, mas com responsabilidade 
e respeito às regras. Enquanto todos 
aguardam pela chegada de uma va-
cina que permita a imunização em 
massa, apenas o cuidado de cada um 
pode fazer a diferença.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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TENTATIVA DE ROUBO
Na manhã da sexta-feira (18), por volta das 11h30, a Polícia Militar 
registrou uma tentativa de roubo no Parque Residencial São José. 
O acusado, E.M.F., de 24 anos, e a suposta vítima, A.P.G., de 42 
anos, foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil, porém, como 
não houve crime consumado, ambas as partes foram liberadas.
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Polícia

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

INDUTO

PERSEGUIÇÃO

Polícia Militar registra tentativa 
de feminicídio em Lençóis Paulista

Lençóis deve receber 
mais de 50 presos na 
‘saidinha’ de Natal

Jovens tentam fugir de policiais e sofrem acidente

Autor do crime foi preso em flagrante 
por ameaça, violência doméstica, 
disparo de arma de fogo e agressão

Detentos do regime semiaberto têm primeira 
saída temporária autorizada em 2020

Registro foi feito na sexta-feira (18) após indivíduos não respeitarem ordem de parada da PM

Flávia Placideli

Um homem de 33 anos 
foi preso em flagrante 
no início da tarde dessa 

quarta-feira (23) acusado de 
violência doméstica, ameaça, 
agressão e por disparar com 
uma arma de fogo na direção 
de sua ex-companheira. O caso 
poderia ter entrado para as 
estatísticas de feminicídios re-
gistrados todos os dias no país, 
mas o crime foi evitado pelo 
trabalho rápido dos policiais 
militares de Lençóis Paulista, 
que conseguiram chegar a tem-
po de evitar uma tragédia.

Segundo informações obti-
das pela reportagem de O ECO 
junto ao comandante da 5ª Cia 
da Polícia Militar, Capitão Mar-
celo Paes, que esteve presente na 
ação policial, o caso aconteceu 
no início da tarde dessa quarta-
-feira, quando uma mulher, 
vítima de violência doméstica, 
estava no interior de um estabe-
lecimento comercial na Avenida 
Padre Salústio Rodrigues Macha-
do, no Centro, conseguiu acio-
nar a PM e denunciar a ameaça.

“A gente sabe quantas mu-

Flávia Placideli

Depois de um ano sem ne-
nhum tipo de regalia, no 
que se refere às usuais 

‘saidinhas’ de presos de seu 
encarceramento em datas festi-
vas, com retorno pré-determi-
nado ao presídio, neste ano foi 
concedida a saída temporária 
de mais de 33 mil detentos em 
São Paulo. O benefício de Na-
tal, em 2020, é o único do ano, 

Flávia Placideli

A Polícia Militar registrou, 
na noite da sexta-feira 
(18), um acidente de 

trânsito após uma perseguição 
policial a uma motocicleta. A co-
lisão aconteceu na Avenida Ma-
racatins, no Jardim Itamaraty. 
De acordo com as informações, 
o motociclista, que não possuía 
CNH (Carteira Nacional de Ha-
bilitação), tentou fugir dos poli-
ciais, mas acabou colidindo em 
outro veículo. Por conta das le-
sões, ele foi encaminhado à UPA.

O acidente ocorreu por volta 
das 23h. De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, uma equi-
pe da RPM (Rádio Patrulha com 

TENTATIVA - Homem foi preso em flagrante após 
tentativa de feminicídio contra ex-companheira

AUTORIZADO - Benefício que será concedido a 33 mil presos do sistema 
carcerário paulista traz insegurança fora e, devido ao coronavírus, dentro 
das cadeias

Obituário
DATA: 18/12/2020 a 23/12/2020

Murilo Martins Tangerino faleceu na quarta-feira (23) aos 39 anos em Len-
çóis Paulista
Ignes Pasqualinoto do Prado faleceu na terça-feira (22) aos 79 anos em Len-

çóis Paulista
Dorival Aparecido Sutil faleceu na segunda-feira (21) aos 64 anos em Macatuba
Angelo Ferrarezi faleceu no domingo (19) aos 78 anos em Lençóis Paulista
Benedito da Silva faleceu no domingo (19) aos 69 anos em Lençóis Paulista
Maria Rodrigues faleceu no domingo (19) aos 92 anos em Lençóis Paulista
Antonio Vargas Galves faleceu no sábado (18) aos 88 anos em Lençóis Paulista

IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL SALVA NAÇÃO

CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados todos os membros da IGRE-

JA EVANGÉLICA PENTECOSTAL SALVA NAÇÃO, para participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 13 de janeiro de 
2021, às 19 horas, na Avenida Domingos Giovanetti, nº 335, Conjunto Ha-
bitacional Maestro Júlio Ferrari, nesta cidade, quando serão deliberados os 
seguintes assuntos:

a) Renovação da diretoria e conselho fiscal;
b) Prestação de contas do exercício de 2020;
c) Assuntos de interesse social.

Aparecido Donizete Gomes
Presidente

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA
RUA VER. IGNÁCIO LEITE Nº800 - AREIÓPOLIS

FONE/FAX: 3846-9808 RAMAL 26
Email: visaareiopolis@yahoo.com.br

Areiópolis - SP

1-COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE 
FUNCIONAMENTO

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓ-
POLIS CONCEDE LICENÇA ANUAL DE FUNCIONAMENTO DE:

RAZÃO SOCIAL: PM AREIÓPOLIS – SAMU DE AREIÓPOLIS
END: RUA VEREADOR IGNÁCIO LEITE, 1811
CEVS: 350360401-862-000002-1-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANA CAROLINA MANUEL ALVES 

DAGLIO
CPF: 34493624884
DATA DE VALIDADE: 03/12/2021

RAZÃO SOCIAL: BRUNO LEONARDO BERNARDES DE SIQUEIRA
END: RUA VEREADOR IGNÁCIO LEITE, 238 SALA 2
CEVS: 350360401-863-000081-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO LEONARDO BERNARDES 

DE SIQUEIRA
CPF: 298998718-50
DATA DE VALIDADE: 10/09/2021

RAZÃO SOCIAL: BRUNO LEONARDO BERNARDES DE SIQUEI-
RA – APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO

END: RUA VEREADOR IGNÁCIO LEITE, 238
CEVS: 350360401-863-000080-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO LEONARDO BERNARDES 

DE SIQUEIRA
CPF: 298998718-50
DATA DE VALIDADE: 10/09/2021

RAZÃO SOCIAL: BRUNO LEONARDO BERNARDES DE SIQUEIRA
END: RUA VEREADOR IGNÁCIO LEITE, 238
CEVS: 350360401-863-000080-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO LEONARDO BERNARDES 

DE SIQUEIRA
CPF: 298998718-50
DATA DE VALIDADE: 10/09/2021

SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUM-
PRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS 
REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RES-
PONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO 
DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO CANCE-
LAMENTO DESTE DOCUMENTO. 

2 - COMUNICADO DE CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUN-
CIONAMENTO:

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓ-
POLIS CONCEDE O CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONA-
MENTO ABAIXO CITADO:

RAZÃO SOCIA: LBEATRIZ DE CASSIA ANDRADE DOS SANTOS 
39037464874

END: UM Nº 89 PLINIO TARGA
CEVS: 350360401-472-000047-1-5

RAZÃO SOCIAL: VANESSA DE SOUZA MELO 338246368-75
END: VICE - PREFEITO RICIERI MONTOVANI, 135
CEVS: 350360401-472-000046-1-8

3 - COMUNICADO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREI-
ÓPOLIS CONCEDE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
ABAIXO CITADO:

RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS – ESF INTEGRAÇÃO
END: EMELIANO AUGUSTO BARRETO, 145
CEVS: 350360401-863-000004-1-8
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCINE RUBIN GONÇALVES

RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS – ESF INTEGRAÇÃO –
SALA DE VACINA

END: EMELIANO AUGUSTO BARRETO, 145
CEVS: 350360401-863-000072-1-8
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCINE RUBIN GONÇALVES

4 - COMUNICADO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA:

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓ-
POLIS CONCEDE A ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
ABAIXO CITADO:

RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS – ESF INTEGRAÇÃO
END: EMELIANO AUGUSTO BARRETO, 145
CEVS: 350360401-863-000004-1-8
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAQUEL DE ASSIS BALTAZAR DA SILVA
CPF: 412527948-94

RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS – ESF INTEGRAÇÃO –
SALA DE VACINA

END: EMELIANO AUGUSTO BARRETO, 145
CEVS: 350360401-863-000072-1-8
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAQUEL DE ASSIS BALTAZAR DA SILVA
CPF: 412527948-94

SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUM-
PRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS 
REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RES-
PONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO 
DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO CANCE-
LAMENTO DESTE DOCUMENTO. 

5- CONCEDENDO LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO:
Nº LTA: 001/2020
RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS
NOME FANTASIA: EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA INTEGRAÇÃO
END: RUA MANOEL MARIA CONTENTE, 100
CEVS: 350360401-863-000021-1-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO: PAULA ALENCAR AU-

GUSTO
CREA: 5069827420

Nº LTA: 002/2020
RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS
NOME FANTASIA: EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RENOVAÇÃO
END: RUA OCTAVIO RAMOS DA SILVA, 75
CEVS: 350360401-863-000022-1-6
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO: PAULA ALENCAR AU-

GUSTO
CREA: 5069827420

AREIÓPOLIS, 23 DE DEZEMBRO DE 2020

VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE AREIÓPOLIS

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Motocicletas) realizava um patru-
lhamento de rotina pela Avenida 
dos Estudantes, no Jardim Bela 
Vista, quando dois ocupantes em 
uma motocicleta, ao perceberem 
a presença dos policiais, acelera-
ram o veículo, fugindo do local.

Diante disso, a equipe ini-
ciou um acompanhamento dos 
indivíduos, que só terminou no 
cruzamento da Avenida Mara-
catins com a Rua Guaianum-
bis, no Jardim Itamaraty, após 
a motocicleta não respeitar a 
sinalização de parada obrigató-
ria da via e colidir com outro 
veículo que transitava no local.

O condutor da moto, uma 
Honda/CG 125 Fan, L.V.A., de 
18 anos, alegou que tentou fugir 

dos policiais por não possui ha-
bilitação. Tanto ele quanto o pas-
sageiro, um adolescente de 17 
anos, precisaram ser socorridos 

à UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento) por conta dos ferimen-
tos. O estado de saúde de ambos 
não foi informado à reportagem.

em razão da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

Em março, o benefício ha-
via sido suspenso por causa 
da pandemia no país. A saída 
temporária dos presos em da-
tas especiais está prevista na 
lei de execução penal, porém, 
neste ano, com a intensifica-
ção dos casos e mortes pelo 
vírus, foi determinada a sus-
pensão do benefício, temendo 
que o retorno dos detentos oca-

sionasse uma série de contami-
nações nos presídios. 

Por decisão dos juízes do 
Deecrim (Departamento Esta-
dual de Execuções Criminais), 
a saída foi autorizada. No fim 
de ano, a saída tem prazo de 
dez dias, mas segundo a porta-
ria, de forma excepcional, nes-
te ano o período foi ampliado 
para 15 dias. A saída temporá-
ria será a primeira e única para 
presos do semiaberto do estado 

de São Paulo neste ano. 
Segundo a 5ª Companhia 

da Polícia Militar, em Lençóis 
Paulista pouco mais de 50 
presos devem retornar às suas 
casas e por isso o efetivo deve 
reforçar o trabalho neste final 
de ano. “Pretendemos continu-
ar com os índices criminais bai-
xos. Esperamos um final de ano 
tranquilo em Lençóis Paulista. 
Vamos trabalhar para isso”, res-
salta o Capitão Marcelo Paes.

lheres sofrem nas mãos de seus 
esposos, companheiros que são 
violentos e têm comportamen-
tos agressivos. Hoje, eu posso 
afirmar com certeza, como eu 
participei diretamente dessa 
ocorrência, que um feminicídio 
foi evitado, pois esse sujeito que 
foi preso pela nossa equipe esta-
va totalmente transtornado e de-
sequilibrado, a ponto de cometer 

uma tragédia. Então, a atuação 
rápida foi fundamental para evi-
tar o assassinato dessa mulher, 
que iria virar estatística”, decla-
rou o Capitão Marcelo Paes. 

Segundo o relato da vítima, 
que terá sua identidade pre-
servada, seu ex-companheiro, 
C.A.P., de 33 anos, a abordou 
na cidade de Bauru e a obrigou 
a entrar no veículo e vir até Len-

çóis Paulista, onde seus familia-
res residem. Durante o trajeto, 
o homem fez diversas ameaças 
e, ao chegarem na cidade, ele a 
levou até um canavial e fez três 
disparos com uma pistola.

Temendo pela vida, a vítima 
alegou estar grávida e o homem 
a levou até uma farmácia, locali-
zada na Avenida Padre Salústio 
Rodrigues Machado, para fazer o 
exame. Nesse momento, ela pe-
diu ajuda aos funcionários do lo-
cal, porém, foi negado. Passado 
um tempo, conseguiu convencer 
um funcionário a acionar o 190, 
já que seu ex-companheiro a 
aguardava do lado de fora.

Policiais militares realizaram 
um cerco no local e encontra-
ram o autor do crime, que havia 
deixado a arma de fogo em uma 
mata no Jardim Village. A equi-
pe foi até o local e, após buscas, 
encontrou a pistola calibre 380 
com cinco cartuchos intactos e 
três deflagrados. O homem foi 
preso em flagrante por violência 
doméstica, ameaça, disparo de 
arma de fogo e agressão e foi en-
caminhado à uma penitenciária 
da região. A pistola ficou apreen-
dida e passaria por perícia.

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Cotidiano RADARES FIXOS
A empresa vencedora do processo licitatório iniciou na segunda-feira (21) a instalação 
dos radares fixos para início dos testes, que seguem até o dia 12 de janeiro, em Lençóis 
Paulista. O início efetivo do sistema depende da aprovação da comissão designada 
pela Prefeitura Municipal, que explica que nesta fase, nenhum veículo será autuado e 
que os pontos onde eles serão instalados serão sinalizados e amplamente divulgados.
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PLANO SÃO PAULO

FERIADO

FISCALIZAÇÃO

Governo de São Paulo rebaixa todo 
o estado para a Fase Vermelha

Natal altera cronograma de 
serviços em Lençóis Paulista

Operação Natal 
2020 tem início 
nas rodovias

Apenas serviços essenciais podem funcionar no Natal e Réveillon

Pessoas que 
apresentarem 
sintomas gripais 
devem procurar 
o PAC-19

Ação da Polícia Militar Rodoviária 
começa hoje e segue até domingo

Elton Laud

Com todas as regiões na 
Fase Amarela do Plano 
São Paulo, o Governo 

do Estado tomou uma medida 
drástica na terça-feira (22), ao 
anunciar o rebaixamento geral 
para a Fase Vermelha entre o 
Natal e o Réveillon. Com novo 
aumento de casos de infecção, 
internação e mortes causadas 
pelo novo coronavírus (Co-
vid-19), a medida busca frear o 
avanço no período de festas.

Em coletiva de imprensa re-
alizada na sede do Instituto Bu-
tantan, os integrantes do Centro 
de Contingência da Covid-19 
revelaram que apenas os servi-

Flávia Placideli

Em virtude do feriado do 
Natal, celebrado nesta 
sexta-feira (25), o crono-

grama de serviços públicos e 
privados de Lençóis Paulista so-
fre alteração nos próximos dias. 
O expediente nas repartições 
internas e externas da Prefeitu-
ra Municipal e suas autarquias 
será suspenso entre hoje (24) e 
amanhã (25), mas o atendimen-
to será retomado normalmente 
na segunda-feira (28).

Para evitar acúmulo nos 
contentores do Programa Coleta 
Certa, a Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente mantém 
a coleta de lixo nesta véspera de 
Natal, de acordo com o crono-
grama habitual de cada bairro. 
Entre amanhã e sábado (26), o 
serviço será suspenso, sendo 
retomado na segunda-feira. A 
mesma programação será segui-
da pelas equipes que atuam na 
coleta seletiva. 

O expediente administrati-
vo do SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos) também será 
suspenso entre hoje e amanhã, 

Flávia Placideli

Tem início nesta quinta-
-feira (24) em toda a ma-
lha rodoviária do estado 

de São Paulo, a Operação Natal 
2020. A ação, desencadeada 
pelo Comando de Policiamento 
Rodoviário da Polícia Militar, 
segue até a meia noite do do-
mingo (27) e emprega todo o 
efetivo da corporação na fisca-
lização com o objetivo de coibir 
infrações e delitos e garantir a 
segurança dos usuários.

A Operação Natal 2020 con-
templa os mais de 22 mil qui-
lômetros de rodovias estaduais, 
mas os focos das ações de fisca-
lização são os pontos de maior 
probabilidade de acidentes. Já 
o policiamento ostensivo está 
direcionado às áreas de maior 
incidência criminal, de forma a 
aumentar a percepção de segu-
rança de todos os usuários que 
necessitem fazer deslocamentos 

entre municípios e estados.
Segundo a assessoria de 

imprensa da Secretaria de Se-
gurança Pública do Governo do 
Estado de são Paulo, a atuação 
do Policiamento Rodoviário 
visa assegurar condições segu-
ras de trafegabilidade, coibindo 
práticas como embriaguez ao 
volante, excesso de velocidade, 
ultrapassagens proibidas, uso 
indevido de celular, não uso de 
cintos de segurança e dispositi-
vos de retenção para crianças.

A Operação Natal 2020 é re-
alizada em conjunto com o DER 
(Departamento de Estradas e 
Rodagens), Artesp (Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo) e concessionárias res-
ponsáveis pelas rodovias paulis-
tas.  Com estimativa de grande 
fluxo de veículos, apesar da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), a corporação dá al-
gumas orientações aos conduto-
res. Confira abaixo:

NÃO PODE - Por determinação do Governo do Estado, apenas serviços essenciais poderão funcionar

SÓ HOJE - Coleta de lixo funciona hoje, mas será suspensa entre amanhã e sábado

- Faça uma revisão no veículo
- Esteja com a documentação em dia
- Evite os horários de pico
- Pesquise o melhor caminho
- Identifique os postos de abastecimento
- Faça pausas a cada 400 km percorridos
- Calibre os pneus do veículo
- Use sempre o cinto de segurança
- Viaje de dia
- Não pare no acostamento e procure locais seguros para 
acionar apoio
- Respeite os limites de velocidade
- Mantenha distância de outros veículos para prevenir acidentes
- Na hora de dirigir, evite distrações
- Se for dirigir, não consuma bebida alcoólica

Dicas de segurança para quem vai viajar

mas a autarquia mantém equi-
pes de plantão nos setores de 
obras, tratamento e distribui-
ção de água, coleta e tratamen-
to de esgotos. Para eventuais 
emergências relacionadas a 
vazamentos, os usuários devem 
entrar em contato pelo telefone 
0800 772 31 15. 

SAÚDE
Por conta das comemora-

ções do Natal, a Central Covid, 
responsável pelas orientações 
e encaminhamentos dos casos 
relacionados ao novo corona-
vírus, vai suspender o atendi-
mento entre hoje e domingo 
(27). Neste período, pessoas 
que apresentarem sintomas gri-
pais, devem procurar o PAC-19 
(Pronto Atendimento Covid-19), 

responsável pelo atendimento.
Os serviços de urgência e 

emergência prestados pela UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento), RI (Resgate Integrado) 
e SAMU (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) não 
sofrem interrupção. As demais 
unidades de saúde, inclusive o 
Pronto Atendimento do Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, sus-
pendem o atendimento entre 
hoje e domingo, retomando o 
expediente em horário habitual 
na segunda-feira.

COMÉRCIO
O comércio local, que nas 

últimas semanas atendeu em 
horário estendido, funciona 
hoje (24), véspera de Natal, das 
10h às 18h. As lojas não abrem 

amanhã (25) e, conforme citado 
na matéria acima, dependem 
das determinações do Gover-
no do Estado de São Paulo 
para definir o funcionamento 
ou não no sábado (26). Entre 
a segunda-feira (28) e a quinta-
-feira (31), o funcionamento é 
em horário habitual.

Os principais supermerca-
dos têm horários diferenciados, 
alguns funcionam até às 20h 
na quinta-feira (24), outros en-
cerram o atendimento às 18h 
e às 19h. Todos permanecem 
fechados no dia 25, retornan-
do ao horário habitual no dia 
26. Nesta quinta-feira, os ban-
cos abrem para atendimento 
ao público das 9h às 11h. Na 
segunda-feira (28), as agências 
funcionam em horário normal.

ços essenciais estão autorizados 
a funcionar nos dias 25, 26 e 27 
de dezembro e 1, 2 e 3 de janei-
ro, o que inclui mercados, pa-
darias, postos de combustíveis, 
transporte coletivo, serviços de 
hotelaria, entre outros.

Sem as regras de flexibiliza-
ção adotadas na Fase Amarela, 
os demais estabelecimentos não 
podem abrir suas portas, como 
lojas, cinemas, bares, restau-
rantes, academias, salões de be-
leza, entre outros. Nos demais 
dias do período, valem as regras 
atuais, que permitem o funcio-
namento com restrições de 
horário e capacidade, além de 
atenção às barreiras sanitárias.

Diante de muitos ques-

tionamentos recebidos da po-
pulação, principalmente dos 
comerciantes das áreas afeta-
das, a Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista emitiu um co-
municado oficial na tarde dessa 
quarta-feira (23), informando 
que, como o Governo do Estado 
ainda não havia feito a publica-
ção das medidas anunciadas no 
Diário Oficial, as regras atuais 
seguem valendo.

Porém, a mesma nota expli-
ca que, como a legislação estadu-
al se sobrepõe aos municípios, a 
adoção de regras mais restritivas 
pelo Palácio dos Bandeirantes 
impossibilita a manutenção das 
flexibilizações. A orientação é 
para que as determinações se-
jam cumpridas a partir do mo-
mento em que as medidas anun-
ciadas sejam oficializadas.

“A Prefeitura Municipal 
orienta à população ao cumpri-
mento da normativa após a sua 
publicação, seguindo as orien-
tações da coletiva de imprensa 
do Centro de Contingência do 
Coronavírus do Estado de São 
Paulo, de ontem, dia 22, que 
colocou todo o Estado na fase 
vermelha entre os dias 25 e 27 
de dezembro e 1 e 3 de janeiro. 
Nesta fase, somente serviços 

essenciais podem funcionar”, 
diz a nota.

Em relação ao cumprimento 
efetivo da determinação, a nota 
cita que a fiscalização não é de 
responsabilidade exclusiva do 
município, mas volta a frisar 
que apenas os serviços essen-
ciais terão autorização de funcio-
namento a partir da publicação 
do Decreto Estadual. “Informa-
mos que o Governo do Estado 
detém mecanismos de fiscaliza-
ção, assim como os sindicatos e 
outras instituições, não possuin-
do o município exclusividade 

de competência fiscalizatória. 
Estarão autorizados ao funcio-
namento os setores considerados 
essenciais, dentro dos parâme-
tros sanitários vigentes”, cita.

Procurado pela reportagem 
de O ECO, José Antonio Silva, o 
Neno, presidente da Acilpa (As-
sociação Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista) revela que 
a notícia foi recebida com sur-
presa e descontentamento pelos 
comerciantes locais. Também 
afirma que a entidade tem cum-
prido seu papel de orientar os 
associados ao cumprimento das 

determinações, mas que não 
pode impedir a abertura.

“A classe discorda de tal 
medida, principalmente em 
um período em que todos es-
tão tentando se recuperar dos 
prejuízos. Os comerciantes não 
veem o funcionamento dos es-
tabelecimentos como o maior 
problema, pois todos seguem as 
recomendações das autoridades 
sanitárias. De qualquer modo, a 
orientação da Acilpa é para que 
as regras sejam cumpridas, mas 
não temos poder de intervir na 
decisão de cada um”, destaca.

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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MEIO AMBIENTE
Na terça-feira (22), por meio de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e 
a Unimed, foi feita a revitalização do Piloto de Floresta Urbana de Lençóis Paulista, na 
Avenida Nações Unidas, no Núcleo Habitacional Luiz Zillo. A ação, desenvolvida dentro 
do Projeto Plantar, da Unimed, contemplou o plantio de árvores dos dois lados da via e 
canteiro central, com calçada ecológica e grama, aproveitamento árvores já existentes.
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BENEFICENTE

SOLIDARIEDADE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC

Casa Abrigo sorteia carro zero

Campanha “Faça uma 
Criança Feliz” realiza 
entrega de brinquedos

Resultado sai na segunda (28)

Com cerca de 650 rifas vendidas, foram arrecadados 
quase R$ 65 mil; ganhador foi Pedro Lorenzetti

A ação ocorreu nos dias 16 e 17 de dezembro; 
destinos foram Jaú e Lençóis Paulista

Comissão avaliará documentos de 48 projetos apresentados até ontem

Rafaela Damasceno

A Casa Abrigo Amorada, 
entidade que presta 
serviço de acolhimento 

institucional, assegurando o 
conforto e bem-estar a crianças 
e adolescentes sob medida de 
proteção judicial em Lençóis 
Paulista, sorteou na última 
segunda-feira (21) um Renault 
Kwid zero quilômetro. Duran-
te o ano foram vendidas cerca 
de 650 rifas pelo valor de R$ 
100. O ganhador do veículo, 
doado pelo empresário José 
Antonio Foganholi, o Pardal, 
foi Pedro Lorenzetti.

“Conseguimos arrecadar 
aproximadamente R$ 65 mil. O 
montante foi bem maior que o 
valor do carro, avaliado em R$ 
35 mil. Considerando que o ve-
ículo foi uma doação do Grupo 
Proeste, não tivemos custos. O 
valor da venda entra integral-

Rafaela Damasceno

Em sua sexta edição conse-
cutiva, a campanha “Faça 
uma Criança Feliz” arre-

cadou brinquedos para alegrar 
o Natal de crianças carentes. O 
destino principal das doações 
foi a Casa Ronald McDonald, 
casa de apoio do Hospital 
Amaral Carvalho, de Jaú, que 
atende crianças e adolescentes 
com câncer vindos de todas as 
regiões do Brasil, mas também 
foram presenteadas crianças de 
Lençóis Paulista.

Lucíola Parella, de 52 anos, 
iniciou o projeto de maneira 
independente e se surpreende 
com as proporções das doa-
ções, que aumentam a cada 
ano. “Eu acreditava que neste 
ano, por influência da pande-

Flávia Placideli

Terminou nessa quarta-
-feira (23), o prazo para 
o protocolo de recursos 

da Lei Aldir Blanc (Lei Federal 
14.017/2020). Dos proponen-
tes que foram inabilitados na 
primeira análise dos projetos, 
48 procuraram a Secretaria de 
Cultura. O novo julgamento 
deve ser publicado na próxima 
segunda-feira (28).

Além de profissionais de di-
versos segmentos da cultura, os 
editais contemplam subsídios 
para espaços culturais afetados 
pela pandemia do novo coro-

navírus (Covid-19). Lençóis 
Paulista conta com uma verba 
de cerca de R$ 500 mil, dis-
tribuída aos contemplados em 
diversas categorias.

Segundo o secretário de 
Cultura, Marcelo Maganha, 
o objetivo é atender ao máxi-
mo de pessoas possível, mas é 
necessário atender aos requi-
sitos. “Todos os projetos pre-
cisam estar de acordo com as 
normas que foram estabeleci-
das nos editais, com a apresen-
tação de toda documentação 
comprobatória”, diz.

Após a primeira avaliação 
das propostas, foram habili-

tados 20 projetos, das 73 ins-
crições. 12 com prêmios de 
fomento à cultura, para pessoas 
físicas, e oito de subsídio, para 
pessoas jurídicas. O resultado 
do julgamento dos 48 recursos 
apresentados será divulgado na 
segunda-feira (28).

Os pagamentos devem 
ser executados até a quinta-
-feira (31), após a assinatura 
dos contratos para realização 
dos projetos. Os beneficiados 
ficam obrigados a garantir a 
realização de atividades. Os 
valores destinados aos propo-
nentes variam de acordo com 
a proposta apresentada.

RIFA - Sorteio contou com a participação de representantes da entidade, 
do Grupo Proeste e do vereador Jucimário Cerqueira dos Santos, o Bibaia

O AUTO DO ANUNCIADO - Peça está disponível no 
canal da Companhia de Teatro Chafariz no do Youtube

mente para a Casa Abrigo”, 
explica Gabriela Serrano, co-
ordenadora da Casa Abrigo 
Amorada, que acrescenta que, 
apesar da arrecadação ter sido 
satisfatória, não se aproximou 
do valor estimado.

“Considerando o período 
difícil de pandemia pelo qual 
estamos passando, a venda 
das rifas atingiu um número 
satisfatório. Esperávamos, no 
início, vender 1 mil unidades, 
mas, no mês de março, com a 
chegada do novo coronavírus 
(Covid-19), tivemos que cessar 
as vendas presenciais. Devido 
à necessidade da Casa Abri-
go, gostaríamos que o número 
tivesse sido maior, mas, como 
este ano foi atípico, dentro do 
possível, conseguimos atingir 
um resultado positivo”, afirma.

A Casa Abrigo recebe uma 
verba municipal, que financia 
parte de seus custos. O valor, 

no entanto, não é o suficiente, 
e a entidade precisa realizar 
eventos para arrecadar o res-
tante. Infelizmente, no ano de 
2020, todas as ações tiveram 
que ser canceladas e as doa-
ções caíram significativamente. 
Gabriela Serrano acredita que, 
por conta disso, o sorteio do 
carro veio em uma boa hora. 

“Aceitamos todo o tipo de 
ajuda, desde roupas, brinque-
dos, calçados, produtos de 
higiene. Atualmente, temos 
19 acolhidos, então, precisa-
mos de quantidades grandes”, 
explica a coordenadora, que 
revela que para ajudar basta 
levar a doação (em dinheiro 
ou itens de consumo) até a en-
tidade, que fica na Rua Pedro 
Natálio Lorenzetti, 950, ou en-
trar em contato pelo telefone 
(14) 3264-2058. Doações em 
dinheiro também podem ser 
feitas pela conta corrente: Ban-

co do Brasil, agência 05738, 
conta 420174.

No mês de janeiro, a enti-
dade realiza uma campanha de 
arrecadação de material esco-
lar. “Como temos 18 crianças 

e adolescentes em idade esco-
lar, precisamos adquirir todos 
os materiais de estudo, como 
mochilas, lancheiras, cadernos, 
canetas, etc.”, explica a coor-
denadora, que espera poder 

voltar a realizar os eventos de 
arrecadação em 2021. “Temos 
esperança que tudo se norma-
lize. Dependemos dos eventos 
para fecharmos as contas no 
final do mês”, finaliza.

mia do novo coronavírus (Co-
vid-19), o número de brinque-
dos seria menor. Mas, graças a 
Deus, a campanha foi maravi-
lhosa, um sucesso. Recebi mui-
tas doações”, conta.

A entrega dos brinquedos 
foi feita entre os dias 16 e 17. 
Com a quantidade de doações 
recebida, foi possível distribuir 
brinquedos para várias insti-
tuições e voluntários de Len-
çóis Paulista, em bairros como 
os jardins Carolina, Ibaté e Pri-
mavera, paróquias locais, além 
da Rede do Câncer, Projeto Ca-
sinha, Casa Abrigo Amorada 
e Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais). 

Todos os anos, a voluntá-
ria recebe brinquedos novos e 
usados - aqueles que precisam 
de reparos são separados, arru-

mados e lavados antes de se-
rem entregues às crianças. Em 
2020, também foram recebidas 
doações em dinheiro, que fo-
ram revertidas em alimentos 
para a Casa Ronald. “Também 
recebi algumas toucas de cro-
chê e confeccionei, por conta 
própria, algumas toalhinhas 
para as crianças”, acrescenta.

A campanha, que cres-
ce mais a cada ano, não tem 
previsão para acabar. “Para 
o ano que vem, espero que 
o número de itens continue 
sendo superado e que mais 
pessoas participem da campa-
nha. Desejo que a população 
se conscientize e doe cada vez 
mais, para que eu possa ajudar 
ainda mais lugares de Lençóis 
Paulista, além de Jaú”, finaliza 
Lucíola Parella.

COOPERAÇÃO - Com a 
ajuda da população, Lucíola 

conseguiu arrecadar mais 
brinquedos neste ano

ON-LINE

Cia Chafariz apresenta peça
“O Auto do Anunciado” tem direção do lençoense Nilceu Bernardo

Flávia Placideli

A Cia Chafariz, de Botu-
catu, apresentou nesta 
quarta-feira (23), de for-

ma on-line, o álbum especial de 
Natal “O Auto do Anunciado”. 
Contemplada pela Lei Aldir 
Blanc, a peça é fruto da vivên-
cia e experiência do agente cul-
tural e diretor de teatro de Len-
çóis Paulista, Nilceu Bernardo.

“Com muita alegria fui convi-
dado por essa companhia teatral 
botucatuense para assinar a dire-
ção do espetáculo. Além da dire-
ção também assino os figurinos 
que contrastam com a fantástica 
arquitetura do edifício da Pinaco-
teca de Botucatu, aonde foi filma-
do o vídeo”, conta Bernardo.

O elenco conta com os ato-
res Ana Rivas, Arnaldo Silva, 
Joaquim Rivas Romero, Kaká 
Floriano, Lucca Mulford Costa, 
Marina Lino, Regina Blanco, 

Sérgio Camargo, Vini Alves e o 
lençoense Rodolfo Braga. A edi-
ção e filmagem do espetáculo 
foi feita por Thiago Cardinali.

“Falar do Natal é reviver a 
esperança do renascimento da 
fé em nossos corações. É o acre-
ditar em novos dias, em pessoas 
melhores, a começar de nós mes-
mos. É ter presente o afeto pela 
criança que renascer. É fazer do 

coração manjedoura”, destaca 
Solange Rivas, autora do projeto.

Segundo a Secretaria de 
Cultura de Botucatu, o municí-
pio utilizou todo o valor desti-
nado aos artistas pela Lei Aldir 
Blanc. “O Auto do Anunciado” 
está disponível desde a noite de 
ontem (23) e pode ser visto pelo 
canal da Companhia de Teatro 
Chafariz no Youtube.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

A6



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUINTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 2020 •

INVESTIGAÇÃO
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a Polícia Federal 
investigam a suposta venda de vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19) 
em Madureira, no Rio de Janeiro. O produto estaria sendo ofertado por cerca 
de R$ 50, com R$ 10 adicionais para aplicação. Na terça-feira (22), diversas 
postagens circularam pelas redes sociais relatando o caso.
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Saúde

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Prefeitura mantém 
intervenção na UPA para 
garantir atendimento
Medida vale até fevereiro, mas pode ser prorrogada por mais 
90 dias; novo chamamento público deve ser realizado até abril

Rafaela Damasceno

Devido ao descumprimento 
das obrigações assumidas 
pela Irmandade Santa 

Casa de Birigui, OS (Organiza-
ção Social) responsável pela ad-
ministração dos serviços de ur-
gência e emergência em Lençóis 
Paulista, a Prefeitura Municipal 
precisou iniciar um processo de 
intervenção na gestão da UPA 
(Unidade de Pronto Atendimen-
to). A medida foi tomada com o 
objetivo de manter os serviços 
essenciais à população e garantir 
o emprego dos colaboradores.

Segundo Murilo Santiago de 
Freitas Picarelli, coordenador de 
Administração e Gestão da Saú-
de, designado como interventor, 
a maior dificuldade está sendo 
lidar com o descumprimento de 
decisões judiciais por parte da 
OS. “Isso prejudica o acesso às 
informações gerais, necessárias 
para cumprir as obrigações para 
com os colaboradores, no geren-
ciamento de Recursos Humanos 
e demais implicações resul-
tantes. Deste modo, buscamos 

EXPECTATIVA - Prefeitura Municipal espera realizar um novo chamamento 
público até abril para a contratação de outra gestora para a UPA

A UNIMED AGRADECE
SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO NO

ENFRENTAMENTO À COVID-19.

PROFISSIONAL
     DA SAÚDE,Obrigado! GRATIDÃO.

ESSE É O PLANO.

Responsável pela ad-
ministração dos serviços 
de urgência e emergência 
de Lençóis Paulista até o 
mês passado, a Irmandade 
Santa Casa de Birigui tinha 
contrato firmado com a 
Prefeitura Municipal desde 
fevereiro de 2018, quando 
foi concluído o processo 
de chamamento público 
iniciado no ano anterior, 
depois que a parceria com 
a OCAS (Organização Cristã 
de Ação Social) precisou ser 
desfeita em razão da perda 
do Cebas (Certificação de 

outras soluções, frente ao nosso 
compromisso”, afirma.

A intervenção teve início no 
dia 11 de novembro, por força do 
Decreto Executivo 658/2020, que 
estipulou vigência de 90 dias. O 
prazo está previsto para se encer-
rar no dia 9 de fevereiro de 2021, 
mas pode ser prorrogado por 
igual período caso as tratativas 
necessárias para o início do novo 
modelo de prestação de serviços 
não sejam concluídas. A expec-
tativa da Prefeitura Municipal é 
realizar um novo chamamento 
público até o mês de abril.

Questionado sobre a iden-
tificação de possíveis irregula-
ridades cometidas pela OS no 
cumprimento do contrato com 
a Prefeitura Municipal, Pica-
relli cita que o trabalho sempre 
foi acompanhado de perto por 
uma comissão de fiscalização 
responsável pela avaliação dos 
serviços, bem como seus res-
pectivos custos. Segundo ele, 
sempre que alguma irregulari-
dade foi apontada na prestação 
de contas, as devidas providên-
cias foram tomadas.

O coordenador reitera que a 
equipe responsável pela interven-
ção está atenta às necessidades 
de manutenção, abastecimento 
de medicamentos, insumos, 
materiais, serviços médicos e 
de enfermagem, segurança, lim-
peza e administração, visando a 
qualidade do atendimento à po-
pulação não só da UPA como do 
Pronto Atendimento do Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência), RI (Resgate Inte-
grado) e o Pronto Atendimento 
Covid (PA Covid).

Sobre boatos de uma pos-
sível paralização dos serviços, 
que chegaram a circular pelas 
redes sociais, Picarelli assegura 
que a população pode perma-
necer tranquila. “A intervenção 
visa garantir a continuidade dos 
serviços de urgência e emergên-
cia prestados com qualidade e 
eficiência, sem prejuízos à 
população. Nossa missão tem 
sido atuar em todos os aspec-
tos necessários que garantam o 
cumprimento deste objetivo”, 
finaliza o interventor.

OS foi um dos alvos da Operação Raio-X
cita identificada nas opera-
ções realizadas na cidade, a 
Organização Social é um dos 
principais alvos da Operação 
Raio-X, desencadeada no dia 
29 de setembro para apurar a 
existência de um esquema de 
desvio de recursos da Saúde 
em diversos estados do país. 
Segundo as investigações, o 
médico Cleudson Garcia Mon-
tali liderava um esquema que 
envolvia quatro entidades com 
atuação em 27 cidades de São 
Paulo, Pará, Paraíba, Paraná.

Na operação, liderada pelo 
Gaeco (Grupo de Atuação Es-

pecial de Combate ao Crime 
Organizado), com partici-
pação da Polícia Civil e do 
Ministério Público, além de 
Montali, foram presas mais 
de 50 pessoas por envolvi-
mento no esquema, entre 
elas o vereador agudense 
Glauco Luís Costa Tonon, o 
Batata (MDB). A estimativa 
é que pelo menos R$ 500 
milhões tenham sido des-
viados de contratos com di-
versos municípios, inclusive 
dinheiro destinado ao com-
bate à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

Entidades Beneficentes 
de Assistência Social).

Apesar de não ter 
nenhuma atividade ilí-
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Caderno BB
A história do Papai Noel 2.0

Bom Velhinho da Concha Acústica conta 
como foi sua trajetória como símbolo do Natal

Rafaela Damasceno

Ao pensar no Natal, as 
pessoas automatica-
mente se lembram das 

decorações verdes e verme-
lhas, da árvore ornamentada, 
da ceia, dos presentes e, cla-
ro, do Papai Noel. A figura 
do Bom Velhinho é símbolo 
da época natalina e essencial 
para as crianças, que ainda 
acreditam na magia e se en-
cantam com os presentes.

Roque Quadrado Filho, 
de 66 anos, é o Papai Noel 
‘oficial’ de Lençóis Paulista 
desde o ano de 2006. Influen-
ciado por um de seus primos, 
que se fantasiava nos finais 
de ano, ele decidiu aprovei-
tar sua aparência peculiar e 
vestir a famosa roupa verme-
lha, que já virou parte de seu 
guarda-roupas.

No início, Roque não ti-
nha um ponto fixo, aparecia 
em vários lugares da cidade. 
Quando foi criada a Casinha 

ON-LINE - Devido à 
pandemia, crianças foram 
atendidas de forma remota 
na Casinha do Papai Noel

#somoszilor #todosmaisconectados

Boas Festas!
Que, em 2021, estejamos mais

próximos e conectados, com todos!

Aprendemos a olhar para dentro 

de si e também para o mundo, e que  

juntos somos sempre  mais fortes
e que  e que  Um presenteUm presenteUm presente

especial!especial!
Acesse zilor.com.brAcesse zilor.com.brAcesse zilor.com.brAcesse zilor.com.brAcesse zilor.com.brAcesse zilor.com.brAcesse zilor.com.brAcesse zilor.com.br

e assista ume assista um
clipe com oclipe com o

   O ano de 
 2020 nos 
       ensinou...
   O ano de    O ano de    O ano de 
 2020 nos 

olhar para dentro

do Papai Noel, na Praça Co-
mendador José Zillo (Concha 
Acústica), o local virou um 
ponto de encontro para as 
crianças e ele foi convidado 
para assumir o posto. 

“É um trabalho voluntá-
rio, eu faço por amor. Para 
me ocupar e pelo prazer que 
tenho em ser o Papai Noel”, 
afirma ele. Há muitos anos 
no ramo, Roque teve que se 
adaptar para continuar a ale-
grar as crianças. Neste ano, 
a Casinha apresentou uma 
novidade: o Papai Noel Vir-
tual, que atendeu as crianças 
de forma remota, através de 
uma tela.

“Aprendemos a lidar com 
a pandemia causada pelo 
novo coronavírus (Covid-19) 
e tivemos essa oportunidade 
de conscientizar as crianças, 
porque o Bom Velhinho é do 
grupo de risco. Os pequenos 
receberam e aceitaram muito 
bem a ideia”, aponta. “Todas 
as noites ficamos on-line na 
Casinha, recebendo as crian-
ças e as famílias. Até alguns 

adultos vieram tirar uma 
foto do Papai Noel Virtual”, 
se diverte.

Apesar de a iniciativa ser 
boa, Roque sente falta de ver 
as crianças pessoalmente, e 
espera que nos próximos anos 
a situação se normalize. “Acho 
que falta calor humano, a ale-
gria da presença, a criança 
abraçando e cumprimentando 
pessoalmente. A experiência 
daquela criança de ficar cara 
a cara com o Papai Noel mar-
cava a vida dela”, explica.

A melhor parte de ser o 
Bom Velhinho, para ele, é o 
retorno e o carinho que re-
cebe das crianças. “Eu vejo 
a evolução delas através dos 
anos. Algumas são ativas, 
todos os anos estão na Ca-
sinha, faça chuva ou faça 
sol”, brinca.

Orgulhoso de seu traba-
lho voluntário, Roque possui 
um álbum de lembranças, no 
qual guarda recortes de todas 
as suas aparições nos jornais 
como o Papai Noel desde 
2006. É como um livro de 

memórias, que ele quer mos-
trar aos seus netos no futuro. 
Para ele, ser o Bom Velhinho 
é gratificante.

Além da participação na 
Casinha, ele visita algumas 
instituições, como hospitais. 
A experiência é sempre mui-
to marcante em sua vida. “Já 
fui para Jaú, Agudos e aqui 
mesmo, em Lençóis, em di-
versos hospitais que possuem 
ala pediátrica. Não existe di-
nheiro que pague essas visi-
tas. Quando eu vou, me sinto 
satisfeito”, admite.

Ele acredita que a figura 
do Papai Noel é importante 
para despertar, nas crianças, 
o espírito natalino. “É uma 
fantasia, mas uma fantasia 
saudável. Algo que vai ficar 
na mente da criança de uma 
maneira boa”, diz.

O Papai Noel Virtual foi 
muito bem recebido pelos ha-
bitantes de Lençóis. Atenden-
do as crianças desde o início 
deste mês, Roque encerrou 
sua jornada na noite de ontem 
(23). Segundo ele, em uma 
das noites chegou a conver-
sar com 258 crianças de for-
ma on-line. “O evento foi um 
grande sucesso”, completa.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Classificados

COMPRAMOS SEU 
carro e pagamos à 
vista. Tratar (14) 98175-
0015 whatsapp.

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

ESTOU A procura de 
cadeira de rodas e ba-
nho, alguém que possa 
estar doando / empres-
tando. 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 sanitário) em ótimo 
estado. Tratar (14) 
99686-7382 ou (14) 
99890-6650

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

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

VENDE-SE PRIS-
MA 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, flex, preto. Tratar 
(14) 99674-7626

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

ENGENHO EVEN-
TOS - Salão de festas. 
Local para casamen-
to- aniversários 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.

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

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

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

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

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

DIVERSOS

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

GRAFITE PARA facha-
da, 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.

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

AUTO ELÉTRICA Zam-
boni está trabalhando 
com serviços em 
bombas injetoras, bicos 
injetores e injeção 
eletrônica diesel, para 
maiores informações 
entrar em contato co-
nosco: (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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 - Aten-
dimento para toda a 
região!

FAÇO PULVERIZA-
ÇÃO 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 
orçamento sem com-
promisso, atendimento 
24 horas. Tratar (14) 
3264-3837 / 99864-
9769 

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

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

FERNANDO CABE-
LEIREIRO 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. 

VEÍCULOS
VENDA

EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE para escri-
tórios, 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 domicí-
lio 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 
identificação clara 
do interessado 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 Engenhei-
ro. Tratar: 0800-118023 
ou (14) 99650- 3279

O MELHOR aten-
dimento 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 FURADEI-
RA a bateria. Tratar 
(14) 3263-2793

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

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

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

FISIOTERAPEUTA - 
Victor Lopes Quadrado 
- Crefito - 301604-F. 
Atendimento domiciliar 
e na clínica Priscila 
Sanches. Endereço: 
Rua Dr. Antonio Tedes-
co, 859 - Centro - Len-
çóis Paulista - SP. Email 
- vlquadrado@hotmail.
com. Contato - (14) 
99725-2601 (whatsapp) 
ou 3264-7658 (fixo).

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

SERRALHERIA 
PORTAL - portões 
basculantes reves-
tido em chapas de 
alumínio - estruturas e 
esquadrilhas metálica 
em geral. Pontualidade, 
eficiência e qualidade 
em primeiro lugar. 
Tratar (14) 3264-4313. 
e-mail serralheriapor-
taljc@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 experi-
ências no ramo a mais 
de 50 anos. Tratar: (14) 
99191-0232

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

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

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

GALERIA MARIA 
“Mistura do Brasil”. 
A loja que faltava 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 finos 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.

PREOCUPADO SE as 
mudanças nas regras 
de aposentadoria afe-
tarão você? Faça uma 
consulta conosco e en-
tenda. sem compromis-
so. 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

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

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

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

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.

SERVIÇOS

EXCURSÕES

ALIMENTAÇÃO

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

RESTAURANTE VIA-
JANTES - 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 - Ver-
duras, 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: 
fjgzlopes@hotmail.com

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

CASA - Jardim Itama-
raty - 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 duas 
garagens. Sala comer-
cial: 1 sala 60m² com 
depósito e 1 banheiro. 
R$ 265.000,00. Código 
02446. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA + comercial 
- Centro - Hall de 
entrada, 2 quartos 
sendo uma suíte, sala 
de visita, sala de jantar, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço, garagem 
coberta + comercial 
com escritório, recep-
ção, banheiro, copa, 
depósito, 2 gabinetes 
dentários, porta 
blindex. R$ 700.000,00. 
Código 02924. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

VENDE-SE CASA 
em Borebi, 3 quartos, 
sala, cozinha, área de 
serviço, garagem co-
berta, aquecedor solar, 
edícula semi- acabada. 
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, edícu-
la 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

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

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

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

VENDE-SE CASA 
Jardim Príncipe com 3 
dormitórios, sala, copa, 
cozinha e banheiro 
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 
Salomão Vieira, R$ 
260.000,00. Tratar 
(14) 3263-2105 CRECI 
41388.

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

CASA - Vila da Prata 
- 1 quarto, 1 sala de 
visita, 1 cozinha co-
mum, 1 banheiro social, 
lavanderia + edícula 
/ 1 quarto, banheiro, 
cozinha. R$ 169.000,00. 
Código 02806. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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 Ron-
don, casa frente sendo 
3 quartos, sala, copa, 
cozinha, lavanderia, 2 
banheiros, casa fundo 2 
quartos, sala, cozinha, 
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, ter-
reno 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 Mar-
tins, R$ 650.000,00. 
Tratar (14) 3263-2105 
CRECI 41388.

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

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

CASA - Centro - 3 
dormitórios, 1 sala, 
1 cozinha, 1 lavan-
deria, 1 banheiro. 
Externo: 1 dormitório, 
cozinha e banheiro. 
R$ 212.200,00. Código 
02631. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Centro - 5 
dormitórios, 2 suítes, 
1 sala, 1 cozinha, 2 ba-
nheiros, 1 lavanderia, 1 
sacada, piscina, chur-
rasqueira e garagem 
coberta. R$ 318.000,00. 
Código 02701. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CASA - Nossa 
Senhora Aparecida - 2 
dormitórios, 2 salas, 1 
cozinha, 1 banheiro, 1 
lavanderia, 1 depósito, 
churrasqueira e 6 vagas 
de garagens sendo 
duas cobertas. R$ 
318.000,00. Código 
02685. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Centro - 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte, 
1 sala de visita, 1 sala 
de jantar, 1 cozinha, 1 
banheiro, 1 lavanderia, 
garagem coberta e 
descoberta. Edícula: 1 
dormitório, 1 banheiro, 
1 churrasqueira, 1 pia, 
1 salão. R$ 350.000,00. 
Código 02636. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CASA - Areiópolis - 3 
dormitórios, 1 sala, 1 
cozinha com armários 
embutidos, 1 banheiro 
social, 1 lavanderia, 
garagem coberta para 
1 veículo; edícula: 1 
dormitório, 1 banheiro, 
churrasqueira. R$ 
170.000,00. Código 
02573. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Rondon - 2 
dormitórios, 1 suíte, 1 
sala, 1 copa, 1 cozinha, 
1 dispensa, 1 banheiro, 
3 garagens cobertas e 1 
edícula. R$ 296.000,00. 
Código 02403. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CASA - Ubirama - 2 
suítes, 1 dormitório, 
sala, sala de jantar, 
cozinha, lavanderia, 
banheiro, garagem. 
R$ 600.000,00. Código 
02791-2. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

CONTRATA-SE 
MECÂNICO ou auxiliar 
com experiência me-
cânica linha leve, inte-
ressados tratar na Auto 
Mecânica Damico, na 
Rua São Paulo, nº 97, 
Mamedina (próximo 
a Caixa Econômica 
Federal). Salário a 
combinar.

PROCURO TRABA-
LHO 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 especializa-
da em limpeza e higie-
nização de estofados 
em geral, também com 
lava Car na Rua vinte e 
Cinco de Janeiro 780, 
agora com o serviço de 
sanitização. Tratar (14) 
99701-3523.

SE VOCÊ está bus-
cando 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 
empregada doméstica 
com experiência ligue 
para o Sindicato das 
Domésticas: (14) 3263-
1923 das 14h às 17h30

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

TERRENOS
VENDA

CHÁCARAS
VENDA

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, ener-
gia trifásica, banheiro 
com acessibilidade na 
Avenida Anel Viário 
da Cidade. Tratar (14) 
99721-7534.

VENDE-SE BARRA-
CÃO comercial, terreno 
230m², área construída 
207m², escritura e 
averbação 100%, cli-
matizado, entrada para 
caminhões, 2 banheiros 
com acessibilidade, 
entrada 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 Pac-
cola 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 BARRA-
CÃO com 140 m² com 
laje, pé direito de 4.50, 
cozinha e banheiro 
acessível. Jardim 
Monte Azul, valor a 
combinar. Magno Fer-
reira (14) 99752-2449 
Cresci 194142F.

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

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

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

ALUGO APARTA-
MENTO Praia Grande 
- temporada - 8 andar - 
em frente ao mar - Gui-
lhermina. 3 dormitórios. 
Tratar (14) 98175-0076 
e whatsapp.

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

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

GUARUJÁ PARA 
temporada - Praia 
Pitangueiras - quitinet 
(4 pessoas), apartamen-
to (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 
- “ambiente familiar”. 
Lugar amplo com cober-
tura, 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.

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

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

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

TERRENO - Santa 
Teresinha II - Área do 
terreno: 236.15 m2. R$ 
80.000,00 + parcelas. 
Código 02565. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

TERRENO - Ubirama 
- Terreno murado, Área 
275 m². R$ 210.000,00. 
Código 02790. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

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

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

ITAMARATY: TERRE-
NO topografia plana, 
excelente localização 
501,74 m² - R$ 230.000 
baixou para R$ 
213.000. Adriano Cian 
Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

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

VENDE/TROCA 
TERRENO 300m² no 
condomínio fechado 
Spazio em Lençóis, por 
chácara. Tratar (14) 
99682-8837.

VENDE-SE ÁREA de 
terra em Alfredo Gue-
des 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.

GREENVILLE 
RESIDENCIAL: Ter-
reno topografia plana, 
excelente localização 
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, ven-
do 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.

TERRENO LOCALIZA-
DO no Jardim Village, 
na Avenida dos Estu-
dantes. 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 
disponíveis para venda! 
Preços especiais! 
Infos: (14) 3264-5165 e 
(14) 99820-0872 José 
Carlos.

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

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

VENDE-SE SÍTIO 
Gleba A - Bairro Cam-
pinho. Área total de 3,3 
alqueires paulista, ou 
seja, 8,06 hectares, lo-
caliza- 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.

CHÁCARA - Terreno 
com 3.2 alqueires, 1 
casa com 4 dormitórios, 
2 salas, 2 cozinhas, 1 
lavanderia, 2 banheiros. 
Edícula: churrasqueira, 
piscina com sauna e 
canil. R$ 1.620.000,00. 
Código 02371. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

EMPREGOS

FESTAS

CARICATURAS DIGI-
TAL 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 final de 
ano chegando, venha 
ficar diva com uma 
super maquiagem. 
Vou até você!. Valor 
acessível. Contato: 
(14) 99814-8885 Bruna 
Santiss Makeup.

RESIDÊNCIAS
VENDA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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

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

ITAMARATY: TER-
RENO 02 Juntos Total 
856 m² Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel 
Tel. (14)99126 5928.
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Denice Souza, quarta-feira (23) Guto Hueb, quinta-feira (24)Cristiano Paccola, segunda-feira (21)
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Júlia Michelique, quarta-feira (23) Kelvin Silva, segunda-feira (21)Isadora Caversan, terça-feira (22)
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Letícia Suelen, sábado (26) Maísa Nascimento, segunda-feira (21)Larissa Bailo, sábado (26)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Marta Vieira, quinta-feira (24) Ofelia Prenhaca, quarta-feira (23)Marcos Vinicius, quarta-feira (23)

Na semana de Natal, aniversário de Jesus, muitos lençoenses também 
estão em festa por mais um ciclo que se inicia. Todos recebem os 

parabéns dos amigos e familiares. Felicidades e realizações!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

A família Paccola está em festa pela comemoração 
dos 65 anos de matrimônio do casal Uris Paccola 
e Veide Borin Paccola. Com 90 e 87 anos de idade, 
respectivamente, eles se casaram no dia 18 de 
dezembro de 1955. Os filhos, netos e bisnetos desejam 
os parabéns pela união abençoada. Tudo    de bom!

BODAS DE 
PLATINA
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