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Sol com algumas 
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Pesquisa indica reeleição de Prado
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Atual prefeito de Lençóis Paulista tem 67% dos votos válidos contra 30% de Marise; Dé Mazzini soma 2% e Jottha Gonçalves aparece 1% A3

ESPETÁCULO ENCONTRO MARCADO DESOBEDIÊNCIA ATROPELAMENTOLIVES

Cirque du Soleil exibe 
vídeos on-line

Viagem Literária 
acontece dia 17

Motociclista anda 
pela contramão

Motociclista atropela 
pedestre e foge

“RioWindsFestival” 
terá edição on-line A4 A4 A5 A5A4

67%

PRÊMIO FURTO UNIDAS PELA VIDA

Companhia 
Atos & Cenas 
sorteia livro

Bandidos levam 
mais de R$ 80 mil 
de correspondente

Os bebês arco-
íris de Lençóis 
Paulista

A Cia Teatral Atos & Cenas 
sorteia no próximo dia 30, às 19h, 
com a presença da atriz Leda Fer-
nandes, um exemplar do livro in-
fantil “O fantástico mundo do Hip 
Hop”. Concorrerão aqueles que se 
inscreveram no canal da compa-
nhia no YouTube, onde os vídeos 
do projeto “Porquê Ler Escritos e 
Escritores Lençoenses” são divul-
gados. O livro foi escrito pela jor-
nalista Juliana Diegoli.

Uma loja de eletrodomésticos na 
Rua Quinze de Novembro, no Cen-
tro de Lençóis Paulista, foi furtada 
durante a madrugada do domingo 
(8). De acordo com a Polícia Mili-
tar, os criminosos arrombaram uma 
janela nos fundos da loja e subtra-
íram aproximadamente R$ 80 mil 
de um cofre do correspondente 
bancário do local e mais a quantia 
de R$ 600 que estavam nas gavetas 
do caixa da loja.

Às vezes, eventos inexplicáveis 
acontecem. Alguns chamam de 
destino, outros de coincidência, 
mas sete mães de Lençóis Paulis-
ta, que engravidaram praticamen-
te na mesma época após um lon-
go histórico de dificuldades para 
gerar filhos, acreditam que suas 
histórias são de fé. E elas deno-
minam seus filhos, que nasceram 
depois de períodos difíceis, de 
“bebês arco-íris”.A4 A5 B1
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FRASE
 “Nós temos a nossa família do nosso lado, mas ter pessoas que 

vivenciaram o que você vivenciou e que entendem a sua dor é diferente”,
Carolina Vieira, sobre a vivência com outras mães que consideram seus filhos 

como 'bebês arco-íris'.

PARA PENSAR
 “O castigo dos bons que 

não fazem política é serem 
governados pelos maus”,

Platão.
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Há dois dias das eleições munici-
pais, O ECO publica uma pesquisa de 
intenção de voto acerca da corrida 
eleitoral em Lençóis Paulista, dispu-
tada pelo atual prefeito Anderson 
Prado de Lima (DEM), que concorre à 
reeleição, pelo ex-prefeito José Anto-
nio Marise (PSDB), pelo ex-vereador 
Celso Angelo Mazzini, o Dé Mazzini 
(PTB), e pelo jornalista Expedito José 
Gonçalves, o Jottha Gonçalves (PT).

AMOSTRA
A coleta de dados, feita nesta 

semana, mais precisamente entre 
a segunda-feira (9) e a terça-feira 
(10), indica a reeleição do prefei-
to Prado, que tem ao seu lado na 
chapa da coligação “Lençóis de to-
dos nós” o vereador Manoel dos 
Santos Silva, o Manezinho (PSL). 
Ao todo, foram entrevistados 950 
eleitores com domicílio eleitoral 
em Lençóis Paulista, residentes em 
regiões distintas da cidade.

DOIS PARA UM
De acordo com a pesquisa, con-

tratada pela Editora e Jornal Folha 
Popular, responsável pela publica-
ção de O ECO, realizada pela Ideal 
Pesquisa e Desenvolvimento Estra-
tégico, e registrada sob o número 
SP-05938/2020, Prado tem 25 pon-
tos percentuais de vantagem, com 
46% das intenções de voto, contra 
21% de Marise, 1% de Dé Mazzini e 
menos de 1% de Jottha Gonçalves.

DÚVIDA CRUEL
O que chama bastante atenção 

é o alto número de indecisos, que 
contabiliza 23%. Considerando a 
média de 86% de comparecimento 
das últimas cinco eleições munici-
pais e o eleitorado de 50.506 pes-
soas, Lençóis Paulista deve registrar 
algo perto de 43.435 votos no do-
mingo (15). Desse total projetado, 
9.990 ainda não saberiam em quem 
votar para prefeito, número superior 
ao eleitorado de Areiópolis: 8.532.

EM CASA
Esta, ao que parece, não vem 

sendo uma particularidade local. 
Muitas pesquisas registradas e divul-
gadas ao longo destas eleições vêm 
demonstrando que os eleitores de 
diversas cidades têm se sentido cada 
vez mais carentes de opções. É pos-
sível que boa parte, até por conta da 
pandemia do novo coronavírus (Co-
vid-19), opte por sequer comparecer 
às urnas, com a possibilidade de jus-
tificar a ausência posteriormente.

NOVO ALVO
Entretanto, não resta dúvida que 

são esses eleitores indecisos os al-
vos dos candidatos nos próximos 
dias. Alguns candidatos e seu es-
quadrões de cabos eleitorais bus-
carão convencê-los com propostas. 
Outros, conhecidos por discursos 
prontos e sem muito de factível a 
oferecer, apostarão nas velhas ar-
timanhas de sempre, justificando a 
imagem negativa criada no entorno 
das figuras políticas.

O JOGO
Como no jogo político, para mui-

tos, vale tudo em prol da materiali-
zação de projetos de poder, não tem 
sido incomum a retórica descons-
trucionista, que, além dos ataques 
aos adversários, visam descredibili-
zar o trabalho da imprensa, sempre 
acusada de não agir com imparciali-
dade quando algo publicado fere as 
pretensões e até mesmo os egos de 
determinados candidatos.

CONVENIENTE
Tudo que não beneficia fulano, 

cicrano ou beltrano é taxado de 
parcial. Na política tem sido assim 
há muito tempo. O Sujeito A só con-
sidera imparcial o que for tratado de 
forma parcial em seu favor. O Sujeito 
B, o C, o D o E....., também. Corre nos 
bastidores que até a pesquisa pu-
blicada na edição desta sexta-feira 
(13) já tem sido alvo de ataques por 
parte de membros de grupos políti-
cos temerosos com o resultado.

ESPELHO
Que culpa tem o jornal? Que cul-

pa tem a empresa responsável pela 
pesquisa? Que culpa têm os núme-
ros revelados? Que culpa têm os 
pobres eleitores que se manifestam 
favoráveis a um candidato diferen-
te do desejado pelo Sujeito A?  Até 
pode dar resultado algum tipo de 
investida para enganar os mais ino-
centes, mas onde está a vantagem 
disso tudo se não é possível enga-
nar a si mesmo?

VÍCIO
Quem perde tempo com ata-

ques, perde muito mais do que o 
tempo. Perde uma grande oportuni-
dade de dizer a que veio e por qual 
motivo quer ficar. Só quem tiver a 
sensibilidade de falar com o povo 
com verdade no olhar será capaz de 
entender. O resto, é apenas resto, 
vestígios dos velhos vícios de um 
jogo político que, há tempos, vem 
caindo em desuso.
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o O Negacionismo

Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular 
da USP, consultor político e de 
comunicação

“A história se repete, a primeira vez 
como tragédia e a segunda como farsa”. 
A frase do velho Karl Marx tornou-se 
um resistente refrão para ancorar tex-
tos, análises e comentários de pales-
trantes e analistas políticos. Muitos não 
concordam com a expressão, preferindo 
o conhecido pensamento de Herácli-
to de Éfeso, desenvolvido há mais de 
2.500 anos: “Ninguém pode entrar duas 
vezes no mesmo rio”. A razão: tudo se 
transforma de maneira constante e per-
manente. Na segunda tentativa, o ho-
mem está modificado e as águas não 
serão as mesmas.

O que pode se registrar, em determi-
nado ciclo, principalmente na esfera da 
política, é a ocorrência de um fato, um 
incidente, uma confissão de cunho ide-
ológico que conserva semelhanças com 
casos ou ditos do passado. Exemplo que 
sobe à tona: a revolta da vacina.

O caso ocorreu em meados de 1904, 
quando 1.800 internados no hospital 
São Sebastião, no Rio de Janeiro, levan-
taram o ânimo da população pobre para 
evitar tomar a vacina contra a varíola, 
produzida na época com o líquido de 
pústulas de vacas doentes. O uso para 
crianças tornou-se obrigatório em 1837 
e para adultos em 1846. Oswaldo Cruz, 
nosso cientista, teve de lutar para mo-
tivar o governo a enviar ao Congresso o 
projeto de obrigatoriedade.

E o que estava também por trás da 
revolta? Questões políticas. Arrumava-
-se um pretexto para as forças políticas 
(principalmente monarquistas, milita-
res, republicanos radicais e operários) 
forçarem a deposição do presidente Ro-
drigues Alves. Dito isto, pulemos para 
os dias de hoje.

A revolta contra a obrigatoriedade 
da vacina, patrocinada pelo presidente 
da República, mais parece uma jogada 
no tabuleiro do xadrez político. A cono-
tação é clara: trata-se de um remédio 
chinês, ou em tradução que agrada as 
bases bolsonaristas, é uma “vacina co-
munista”. Se chegarmos a esmiuçar o 
argumento, emergirá o complô do QA-
non, aquela maluquice difundida nos 
EUA, que embala o pacote de domínio 
comunista: pedofilia, tráfico de crianças 
e outras coisas estapafúrdias.

O que diz a lógica em um mundo 
que enfrenta a pandemia? Que vacina 
não tem cor ideológica e qualquer uma 
das 130 vacinas que estão sendo tes-
tadas pode ser aplicada, contanto que 
seja eficaz e aprovada pelos organis-
mos de controle dos países. É incrível 

que alguns políticos e governantes (e 
até astronautas), vestindo-se de mé-
dicos, continuem a receitar a hidroxi-
cloroquina e até vermífugos, quando 
organismos da ciência mundial batem 
na tecla: essas drogas não são eficazes 
contra o Covid-19.

O fato é que o negacionismo, que 
tanto resistiu no passado, tenta reapare-
cer sob o véu da ignorância. Mas, agora, 
em nosso planeta a ciência é bem mais 
avançada que no passado. Existe um 
núcleo forte no governo que tenta pu-
xar o cabo de guerra para os tempos de 
Galileu Galilei. Condenado à prisão por 
defender a tese de Copérnico de que a 
terra não ficava no centro do universo, e 
sim orbitava em torno do sol, Galileu foi 
obrigado a negar sua pregação e a viver 
confinado em prisão domiciliar.

Até que, em 31 de outubro de 1992, 
o papa João Paulo II reconheceu os en-
ganos cometidos pelo tribunal eclesi-
ástico que condenou Galileu à prisão. 
Essa revisão de posicionamento, por-
tanto, ocorreu 350 anos após a morte 
do cientista italiano.

Os olhos dos negacionistas, a par-
tir do presidente Jair, parecem tapados. 
Para eles, o isolamento social é bestei-
ra. Não enxergam uma segunda onda 
do vírus na Europa, espalhando-se pela 
Itália, França, Inglaterra e Alemanha, 
entre outros. Nos EUA, a maior de-
mocracia do planeta, os negacionistas 
também espalham versões, mas mor-
rem às pencas.

Trump, que (ainda) comanda a maior 
democracia do mundo, e Bolsonaro, que 
não perde a oportunidade de fazer loas 
ao magnata de uma cadeia de negócios, 
eles e seus assessores foram pegos 
pelo bicho. Mas se acham super-heróis. 
E parcela de seu eleitorado também 
assim se considera. Há como mudar a 
mente de um radical empedernido? 
Como fazê-los acreditar que, se uma 
parcela da população não tomar a vaci-
na, poderá contaminar outras pessoas? 
Como provar a eles que a ciência não 
tem ideologia?

Governantes, governem para todos. 
Não apenas para apoiadores e simpa-
tizantes. Sejam justos e magnânimos. 
Querem saber o que é isso? Eis a ex-
plicação de Platão: “o homem justo é 
aquele cuja alma racional impõe à alma 
desejante (prazeres e leviandade) a vir-
tude da temperança e à alma colérica, a 
virtude da coragem, que deve controlar 
a raiva.” Eleitores radicais de qualquer 
lado: aceitem o jogo dos contrários, que 
faz parte da democracia.

Tentem aliviar o verbo cheio de ódio, 
a cara enfezada, a atitude de quem está 
sempre chamando para a briga. Levan-
tem a bandeira branca da Paz.

E
d

it
o

ri
a

l Saber escolher é uma obrigação

Domingo é dia de todo eleitor ir 
às urnas para exercer o direito de 
escolher quais devem ser seus re-
presentantes pelos próximos quatro 
anos. As eleições municipais deste 
ano, adiadas em mais de um mês em 
decorrência da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19), repetem um rito 
de outros tempos, colocando o poder 
nas mãos dos cidadãos em uma data 
muito simbólica, em que se come-
mora a Proclamação da República do 
Brasil, ocorrida em 15 de novembro 
de 1989.

A importância da coincidência, po-
rém, não está tanto ligada ao fato 
ocorrido há 131 anos, mas sim ao 
ocorrido 100 anos mais tarde. En-
quanto que em 15 de novembro de 
1889 um golpe de estado destituía 
o Imperador Dom Pedro II do poder 

(diga-se, por razões controversas 
questionadas ao longo da história), 
em 15 de novembro de 1989, de-

pois de décadas sombrias e amargas 
de ditadura militar, os brasileiros vol-
tavam às urnas para a escolha de um 
presidente por voto direto.

O 15 de novembro de 2020 talvez 
não fique marcado com tanta intensi-
dade, mesmo que este seja o ano que 
o mundo enfrentou - e ainda enfrenta 
- a pior crise sanitária de sua histó-
ria. Mas a liberdade conquistada por 
todos sempre terá que ser comemo-
rada. Então, que o mesmo sentimen-
to que cada cidadão carregou consigo 
até as urnas há 31 anos esteja no-
vamente presente. Que o desejo de 
construir um lugar melhor para viver 
guie a escolha que cada um fará.

A democracia, exercida em sua 
plenitude, permite até que se faça 
a escolha errada, mas a história não 
costuma perdoar os equívocos come-
tidos por nós. Mais do que um direito, 
o voto é um grande dever. Saber es-
colher é uma obrigação.
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Eleições 2020

PESQUISA

Prado lidera com 46% das intenções de voto
Concorrendo à reeleição, atual prefeito tem 25 pontos percentuais de vantagem sobre Marise, que soma 21%; Dé Mazzini é o terceiro com 1%

Elton Laud

Às vésperas das eleições 
municipais que definem 
os representantes dos 

poderes Executivo e Legislativo 
para os próximos quatro anos, 
o prefeito Anderson Prado de 
Lima (DEM), que concorre à re-
eleição em Lençóis Paulista, ten-
do o vereador Manoel dos Santos 
Silva, o Manezinho (PSL), como 
candidato a vice, lidera a corrida 
eleitoral com ampla vantagem 
sobre seus três adversários. É o 
que indica a pesquisa de inten-
ção de voto Ideal/O ECO, reali-
zada nesta semana.

Na pesquisa, feita entre a 
segunda-feira (9) e a terça-feira 
(10), foram ouvidos 950 eleito-
res com domicílio eleitoral em 
Lençóis Paulista. Para saber 
em quem o eleitor local votaria 
para o cargo máximo do Poder 
Executivo, 10 entrevistadores 
apresentaram um disco com os 
nomes dos quatro candidatos a 
prefeito, acompanhados de seus 
respectivos vices. A todos, foi 
feita a seguinte pergunta: “Se as 
eleições fossem hoje, qual seria 

seu voto para prefeito?”.
Além de Prado e Manezinho, 

da coligação “Lençóis de todos 
nós”, disputam as eleições ma-
joritárias em Lençóis Paulista as 
chapas compostas pelos respecti-
vos candidatos a prefeito e vice: 
José Antonio Marise (PSDB) 
e Marcelo Fernando Ranzani 
(PROS), da coligação “O melhor 
para Lençóis”; Celso Angelo 
Mazzini, o Dé Mazzini (PTB), e 
Cleuza de Fátima Ribeiro Spiran-
delli (PTB), sem coligação; Ex-
pedito José Gonçalves, o Jottha 
Gonçalves (PT), e Celso Eduardo 
Jacon (PT), sem coligação.

Entre os quatro candidatos 
a prefeito, Prado é o que apre-
senta o maior percentual na pes-
quisa, contabilizando 46% das 
intenções de voto. Marise sur-
ge na segunda colocação, com 
apoio de 21% do eleitorado. Dé 
Mazzini, terceiro mais indicado 
pelos entrevistados, tem a pre-
ferência de 1% dos cidadãos 
que votam na cidade. Jottha 
Gonçalves, por sua vez, aparece 
com 0%, já que não obteve na 
pesquisa votação suficiente para 
atingir um ponto percentual.
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DADOS DA PESQUISA
A pesquisa, registrada sob 

o número SP-05938/2020, foi 
contratada pela Editora e Jor-
nal Folha Popular, responsável 
pela publicação de O ECO, e 
realizada pela Ideal Pesquisa e 
Desenvolvimento Estratégico. 

Foram realizadas 950 entrevis-
tas pessoais domiciliares entre a 
segunda-feira (9) e a terça-feira 
(10), de acordo com divisão se-
torial censitária definida pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), bem 
como o perfil do eleitorado local 

informado pelo TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral).

Para assegurar a representa-
tividade da amostragem foram 
considerados parâmetros per-
centuais específicos para cada 
grupo, no que diz respeito à loca-
lização geográfica, gênero, faixa 

etária, nível econômico e grau de 
instrução dos eleitores entrevis-
tados. Os padrões se baseiam em 
informações oficiais dos órgãos 
citados. A margem de erro para 
o total da amostra é de 3,1% para 
mais ou para menos, para um 
coeficiente de confiança de 95%.

Em relação à idade, o can-
didato Prado leva vantagem 
em todas as faixas etárias da 
pesquisa, com os maiores 
percentuais entre os eleitores 
de 16 a 17 (67%), de 35 a 44 
(56%) e de 25 a 34 anos (48%). 
Nas mesmas faixas etárias, o 
candidato Marise soma 0%, 
18% e 23%, respectivamente.

Dé Mazzini e Jottha Gon-
çalves contabilizam os mes-
mos percentuais, de 0%, 
1% e 1%, respectivamente. 
Ainda entre os eleitores das 
faixas etárias citadas, 33%, 

16% e 19% não souberam 
responder ou se disseram 
indecisos. Já 0%, 9% e 8% 
responderam que votariam 
em branco ou nulo.

A menor diferença entre 
os candidatos aparece entre os 
eleitores de 60 a 69 anos, com 
37% das intenções de voto para 
Prado, 22% para Marise, 1% 
para Dé Mazzini e 0% para 
Jottha Gonçalves. Nesta faixa, 
32% não souberam responder 
ou se disseram indecisos. Ou-
tros 9% votariam em branco ou 
anulariam o voto.

De acordo com a pesquisa, 
tanto entre as eleitoras do sexo 
feminino, quanto entre os elei-
tores do sexo masculino, a pre-
ferência é pelo atual chefe do 
Poder Executivo.

Entre as mulheres, 46% res-
ponderam que votariam em Pra-
do; 20% escolheriam Marise; 
1% optariam por Dé Mazzini e 
Jottha Gonçalves. 25% não sou-

beram responder ou se disseram 
indecisos. Outros 8% votariam 
em branco ou anulariam o voto.

Entre os homens, o resultado 
é bem parecido, com 46% das in-
tenções de voto para Prado, 21% 
para Marise, 2% para Dé Mazzini 
e 0% para Jottha Gonçalves. 21% 
não souberam responder ou se 
disseram indecisos. Outros 10% 
votariam em branco ou nulo.

Na separação da amostra-
gem por nível de escolarida-
de, mais uma vez o candidato 
Prado, surge com ampla van-
tagem sobre os adversários, 
com os percentuais mais ele-
vados entre os eleitores com 
Ensino Superior completo 
(49%), Ensino Superior in-
completo (49%) Ensino Fun-
damental completo (47%).

Nos mesmos grupos, Ma-
rise aparece com 25%, 20% 
e 20%, respectivamente. Dé 
Mazzini tem 2%, 0% e 0%. 
Jottha Gonçalves, 1%, 0% e 

0%. 13%, 20% e 22% dos elei-
tores não souberam responder 
ou se disseram indecisos. 
10%, 11% e 10% votariam em 
branco ou nulo.

A menor diferença entre 
os candidatos surge entre os 
eleitores sem escolarização, 
com 39% das intenções de 
voto para Prado, 28% para 
Marise, 0% para Dé Mazzini 
e Jottha Gonçalves. 24% não 
souberam responder ou se 
disseram indecisos. Outros 
9% votariam em branco ou 
anulariam o voto.

Dividindo a amostragem pela 
renda familiar, Prado vence com 
folga em cinco das seis faixas. O 
percentual mais expressivo apa-
rece entre os eleitores com renda 
familiar acima de 10 salários mí-
nimos (a partir de R$ 10.451,00). 
80% dos participantes manifesta-
ram intenção de votar no atual pre-
feito, enquanto que 20% se mostra-
ram dispostos a apoiar Marise nas 
urnas. Os candidatos Dé Mazzini e 
Jottha Gonçalves ficaram com 0% 
nesta faixa de renda familiar, assim 
como os eleitores indecisos e os 
votos brancos e nulos.

Considerando todos os pa-
râmetros da pesquisa, a única 
subdivisão da amostragem que 
não indica vitória de Prado é a 
que reúne os eleitores com ren-
da familiar de cinco a 10 salários 
mínimos (de R$ 5.226,00 a R$ 
10.450,00). Nesta faixa, o levanta-
mento mostra empate com o can-
didato Marise. Ambos somaram 
30% dos votos, contra 9% de Dé 
Mazzini e 0% de Jottha Gonçal-
ves. 22% dos eleitores não soube-
ram responder ou se disseram in-
decisos. Outros 9% responderam 
que votariam em branco ou nulo.

POR FAIXA ETÁRIA

POR GÊNERO

POR ESCOLARIDADE POR RENDA FAMILIAR

A linha pontilhada indica a margem de erro, que é de 3,1% para mais ou para menos; a representação 
de 0% indica que o candidato não obteve votação para atingir no mínimo um ponto percentual

23%

17%

24% 24%

13%18% 18%

7%
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CINEMA NEGRO
O programa do MIS (Museu da Imagem e do Som) iniciou ontem a exibição do fi lme “Vaga carne”. 
Dirigido por Grace Passô e Ricardo Alves Jr., ele foi lançado em 2020 e é indicado para maiores 
de 16 anos. O média-metragem fi cará disponível até amanhã, e às 18h terá um bate-papo ao 
vivo com o curador Celso Luiz Prudente e a curadora Luciara Ribeiro, com mediação de Eduardo 
Bordinhon. Para assistir, basta se inscrever no link: https://forms.gle/74nG5THdrZ3w6D1q7
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Cultura

PRÊMIO

Companhia Atos & Cenas 
sorteia livro “O fantástico 
mundo do Hip Hop”
Ação faz parte do projeto “Porquê Ler Escritos e Escritores Lençoenses”, que incentiva a leitura

Rafaela Damasceno

A Cia Teatral Atos & Cenas 
sorteia no próximo dia 
30, às 19h, com a presen-

ça da atriz Leda Fernandes, um 
exemplar do livro infantil “O 
fantástico mundo do Hip Hop”. 
Concorrerão aqueles que se 
inscreveram no canal da com-
panhia no YouTube, onde os 
vídeos do projeto “Porquê Ler 
Escritos e Escritores Lençoen-
ses” são divulgados.

“O fantástico mundo do 
Hip Hop” conta a história de 
um menino de 12 anos que 
ama dançar, mas é desencora-
jado pela sociedade e por sua 
própria família. Após encontrar 
um par de tênis mágicos, o ga-

LENÇOENSE - “O fantástico mundo do Hip Hop” conta a 
história de um menino conhecendo a mágica da dança

LIVES

“RioWindsFestival” 
terá edição on-line 
no mês de novembro
Festival de sopros contará com instrumentistas 
de vários países, inclusive do Brasil

Rafaela Damasceno

O “RioWindsFestival” é 
um dos maiores festivais 
de sopro do mundo, e 

em novembro, terá uma edi-
ção on-line. Até o dia 27 de 
novembro, 25 concertos serão 
transmitidos no total. As lives 
vão ao ar na plataforma musi-
cal Cedro Rosa do Facebook, 
YouTube e Twitter, e contarão 
com instrumentistas do Brasil, 
Estados Unidos, Inglaterra, Ca-
nadá, México, Alemanha, No-
ruega, Itália, Bélgica, Uruguai, 
Venezuela e Cuba.

Em sua 11ª edição, o even-
to receberá flautistas, clarine-
tistas, saxofonistas, fagotistas 
etc. Entre os músicos brasilei-

ros está a orquestra “Amigos 
da Música” e o “Núcleo de So-
pros da Orquestra de Violões 
do Forte de Copacabana”, dois 
grupos musicais que promo-
vem a inclusão social através 
da música em comunidades 
de Teresina (PI) e do Rio de 
Janeiro (RJ).

O festival contará com a 
participação do consagrado 
oboísta italiano Omar Zoboli, 
que se apresentou na abertura 
do “RioWindsFestival” em con-
junto com a Orquestra Rio Ca-
merata, e também se apresenta-
rá no encerramento, dia 27.

Para aqueles que não conse-
guirem assistir ao vivo, as lives 
ficarão disponíveis nas plata-
formas indicadas acima.

Para concorrer ao prêmio, é necessário seguir algumas etapas:
- Inscrever-se no canal do YouTube “Espaço Atos&Cenas” (https://www.youtube.com/espaçoatoscenas)
- Curtir o 21° vídeo do projeto “Porquê Ler Escritos e Escritores Lençoenses”, no qual Leda Fernan-

des fala sobre Juliana Diegoli (https://youtu.be/chUfZcBF3UM)
- Compartilhar o post oficial do sorteio no Facebook da Cia Teatral Atos & Cenas (https://www.

facebook.com/atosecenas/posts/3644808962230135)
- Marcar três pessoas nos comentários do post

Já passaram pelo “Rio-
WindsFestival” os instru-
mentistas brasileiros Dani 
Spielman (sax/flauta), Ar-
tur Elias (flauta), Oziel Sil-
va (clarineta) e a Orquestra 
Música para Todos. Ao 
vivo, nos próximos dias, se 
apresentam:

14/11, às 13h - Harold 
Emert (oboé) e Geremias 
Cruz (violão) - Brasil

16/11, às 13h - Orques-
tra Rio Camerata. Solistas: 
Sandro Caldini, Ricard 
Meek e Lynn Hileman (fago-
te) - Brasil e EUA

17/11, às 13h - William 
Wielgus (oboé) - EUA, Nai-
pes de Sopros da Orquestra 

ESPETÁCULO

ENCONTRO MARCADO

Cirque du Soleil exibe vídeos on-line

Viagem Literária acontece dia 17

Companhia disponibilizou uma plataforma digital com conteúdo exclusivo de seus espetáculos

Com a presença do público, evento tem ofi cina e bate-papo com poeta Renato Negrão

Rafaela Damasceno

A Cirque du Soleil é, atual-
mente, a maior compa-
nhia circense do mundo. 

Devido à pandemia causada pelo 
novo coronavírus (Covid-19) no 
ano de 2020, diversos artistas 
decidiram disponibilizar con-
teúdo gratuito na internet. A 
companhia canadense também 
aderiu à prática, criando a pla-
taforma digital Cirque Connect 
(https://www.cirquedusoleil.
com/cirqueconnect).

Além de poder assistir aos 

Flávia Placideli

Lençóis Paulista volta a rece-
ber, na próxima terça-feira 
(17), o projeto Viagem Lite-

rária, promovido pela Secreta-
ria de Cultura e Economia Cria-
tiva do Governo do Estado de 
São Paulo, por meio do Sistema 
Estadual de Bibliotecas Públi-
cas. O encontro, que conta com 
apoio da Secretaria Municipal 
de Cultura, é gratuito e acontece 
no Espaço Cultural Cidade do 
Livro, com a presença do públi-

AGORA ON-LINE - Cirque du Soleil é famosa por seus espetáculos

LITERATURA - Renato Negrão tem encontro marcado com o 
público para uma viagem literária com oficina e bate-papo 

Renato Negrão é poeta, 
compositor, artista visual e 
arte educador. Ministra cursos 
de criação literária e produz 
trabalhos em que investiga as 
relações entre palavra e ima-
gem, valendo-se de aspectos 
da comunicação poética e es-

PROGRAMAÇÃO BRASILEIRA

COMO 
PARTICIPAR

SOBRE O CONVIDADO

do Forte - Brasil e Plumeria 
Winds - EUA

18/11, às 13h - Roberto 
Morais (harmônica) - Brasil, 
Miguel del Aguilla - Uru-
guai e Jazztopia - Alemanha/
Brasil

22/11, às 13h - Trio Mo-
vimento Musical: João Paulo 
Romeu dos Santos (piano), 
Denise Emmer (violoncelo 
e piano) e Lelia Brazil (flau-
ta) - Brasil, William Wielgus 
(oboé) - EUA e Jan Bertel 
(oboé) - Noruega

25/11, às 13h - Orques-
tra Rio Camerata. Regência 
Israel Menezes - Brasil. So-
listas: Richard Meek e Lynn 
Hileman (oboé) - EUA

RIOWINDSFESTIVAL 
O oboísta italiano 

Omar Zaboli é uma das 
principais atrações

do festival

co, respeitando as medidas pre-
ventivas por conta da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19). 
Ainda há vagas disponíveis e os 
agendamentos devem ser feitos 
com antecedência.

O evento recebe o poeta, 
compositor, artista visual e arte 
educador Renato Negrão. Os en-
contros dividem-se em dois ho-
rários: o primeiro, às 14h30, leva 
ao público a oficina de poesia. Já 
às 19h, acontece um bate-papo 
com o escritor. Respeitando a ca-
pacidade do local, as vagas são 

tratégias da arte contemporânea 
como legado pedagógico para a 
educação, recebendo por este tra-
balho o prêmio Itaú Rumos Edu-
cação, Cultura e Arte 2008/2010.

limitadas e os agendamentos de-
vem ser feitos com antecedência 
pelo telefone (14) 3263-3123. O 

Espaço Cultural Cidade do Livro 
fica na Rua Pedro Natálio Loren-
zetti, nº 286, no Centro.

Publicou sete livros de po-
emas, dentre eles, “Odisseia 
Vácuo”, “A lo Mejor” e “Vicente 
Viciado”. Possui gravações e par-
cerias musicais com composito-

res da cena brasileira contem-
porânea. Em 2014, integrou a 
curadoria coletiva do Circuito 
Literário Praça da Liberdade 
e, em 2019, assinou, com Iza-
dora Fernandes a curadoria do 
Ciclo de Literatura Contempo-
rânea, edição Belo Horizonte.

espetáculos sem sair de casa, 
os espectadores têm acesso a 
outros conteúdos inéditos: tuto-
riais de maquiagem dos artistas, 
exercícios feitos pelos acrobatas 
e making ofs, disponíveis tam-
bém no canal do YouTube da 
companhia (Cirque du Soleil).

A plataforma on-line tam-
bém apresenta conteúdo ex-
clusivo para crianças e ado-
lescentes, com atividades que 
podem entreter os pequenos e 
os jovens, além de playlists no 
YouTube e Spotify com trilhas 
sonoras dos espetáculos.

roto começa a viajar no tempo e 
conhecer o mundo da dança. O 
livro foi escrito pela jornalista 
Juliana Diegoli.

Criado pela Cia Atos & Ce-
nas para incentivar a literatura 
local, o projeto foi lançado no 
dia 11 de junho de 2020 e já 
contou a história de diversos 
autores lençoenses. A produ-
ção e direção é feita por Nil-
ceu Bernardo, filmagem por 
Thiago Cardinali, e o roteiro e 
interpretação dos vídeos fica 
a critério de dez atores. São 
eles: Leda Fernandes, Marina 
Ronque, Bárbara Lenci, Eliane 
Areozo, Eliandra Caon, Nínive 
Bianca, Rodolfo Braga, Rodrigo 
Disritmia, Ewerton Generoso e 
Michele Custódio.
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Polícia INCÊNDIO
Um incêndio atingiu a fábrica da Duratex, em Agudos, no início da noite desta segunda-feira (9). 
Equipes do Corpo de Bombeiros de Bauru e Agudos, além da brigada de incêndio da Duratex e 
funcionários de outras empresas locais, trabalharam para conter as chamas, que começaram 
por volta das 18h30. Por volta das 21h15, o fogo já havia sido controlado. Segundo a assessoria 
de imprensa da empresa, não houve registro de feridos. As causas serão investigadas. 
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Obituário
DATA: 06/11/2020 a 12/11/2020

Angela Sueli Leal faleceu na quarta-feira (11) aos 71 anos em Lençóis Paulista
Esmeralda Mestrica Valério faleceu na quarta-feira (11) aos 78 anos em Lençóis Paulista
José Carlos da Silva faleceu na quarta-feira (11) aos 79 anos em Lençóis Paulista
Elaine Cristina Paccola faleceu na terça-feira (10) aos 45 anos em Lençóis Paulista
Pedrina de Oliveira Poloni faleceu na terça-feira (10) aos 86 anos em Lençóis Paulista
Antonio Carlos Caserta faleceu na segunda-feira (9) aos 48 anos em Lençóis Paulista
Maria de Lourdes Serafim faleceu na segunda-feira (9) aos 84 anos em Macatuba

Patricia Batista Campanholi Cavalcanti faleceu no domingo (8) aos 47 anos em 
Lençóis Paulista
Anna Roquetti de Oliveira faleceu no sábado (7) aos 92 anos em Lençóis Paulista
Antonio Garcia Filho faleceu na sexta-feira (6) aos 69 anos em Lençóis Paulista
José Padilha faleceu na sexta-feira (6) aos 71 anos em Lençóis Paulista 
Maria Sarina de Souza faleceu na sexta-feira (6) aos 65 anos em Lençóis Paulista

FURTO ATROPELAMENTO

Bandidos levam mais de R$ 80 mil Motociclista atropela 
pedestre e foge do localCrime aconteceu em uma loja de eletrodomésticos, no Centro; na ação, diversas viaturas da 

Polícia Militar de Lençóis Paulista e Bauru cercaram o local, porém, ninguém foi preso Acidente de trânsito ocorreu próximo 
a Base do Corpo de Bombeiros

Flávia Placideli

Uma loja de eletrodomés-
ticos na Rua Quinze de 
Novembro, no Centro de 

Lençóis Paulista, foi furtada du-
rante a madrugada do domingo 
(8). De acordo com a Polícia Mi-
litar, os criminosos arrombaram 
uma janela nos fundos da loja e 
subtraíram aproximadamente R$ 
80 mil de um cofre do correspon-
dente bancário do local e mais a 
quantia de R$ 600 que estavam 
nas gavetas do caixa da loja.

Segundo o Boletim de Ocor-
rência da Polícia Militar, uma 
equipe de policiais foi solicitada, 
por volta das 0h30, para aten-
dimento de uma ocorrência de 
furto nas Casas Bahia. No local, 

Flávia Placideli

Na noite dessa última terça-
-feira (10), a Polícia Militar 
registrou um acidente de 

trânsito envolvendo um pedestre 
e um motociclista. O atropela-
mento ocorreu na Rua Rio Gran-
de do Sul, próximo a Base do Cor-
po de Bombeiros. A vítima, de 54 
anos, foi socorrida por populares 
e levada à UPA (Unidade de Pron-
to Atendimento). O condutor da 
motocicleta não prestou socorro e 
fugiu do local. A placa de seu ve-
ículo foi anotada por pessoas que 
presenciaram o acidente.

De acordo com as informa-
ções do Boletim de Ocorrência 

registrado pela 5ª Cia da Polí-
cia Militar, o acidente ocorreu 
por volta das 22h, na Rua Rio 
Grande do Sul, no Jardim Cru-
zeiro, próximo à Base do Corpo 
de Bombeiros. A vítima, de 54 
anos, relatou que atravessava a 
rua quando uma motocicleta em 
alta velocidade desceu a via e 
acabou o atingindo. 

O atropelamento foi presen-
ciado por populares, que ajuda-
ram a vítima que foi socorrida por 
uma equipe do Corpo de Bombei-
ros e encaminhada à UPA, a prin-
cípio, com lesões leves. Populares 
também anotaram a placa do ve-
ículo, que não parou para prestar 
socorro e fugiu do local. 

CERCO - Viaturas da Polícia Militar, Força Tática e do BAEP fazem 
cerco no Centro de Lençóis após furto de um correspondente bancário

FUGIU - Motociclista atropela pedestre e foge do local do acidente

DESOBEDIÊNCIA

Motociclista anda pela contramão e foge da polícia
Ação foi registrada 
na Avenida Vinte e 
Cinco de Janeiro

Flávia Placideli

Na noite da última terça-fei-
ra (11), a Polícia Militar de 
Lençóis Paulista registrou 

uma ocorrência de desobedi-
ência no trânsito no Centro. De 
acordo com as informações, um 
motociclista dirigia pela contra-
mão na Avenida Vinte e Cinco 
de Janeiro quando, ao perceber a 
presença da viatura, tentou fugir 
do local, mas foi acompanhado 

Clube Esportivo
Marimbondo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO
FISCAL DO CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO

Ficam os sócios proprietários convocados para eleição da nova dire-
toria e conselho fi scal para o biênio 2021/2022, cujo pleito será realizado 
em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA no dia 29 de novembro de 2020 
(domingo) na sede social / salão de eventos. O horário da votação será das 
08h00 às 12h00. Os interessados em concorrer à eleição da DIRETORIA e 
DO CONSELHO FISCAL, poderão protocolar na SECRETARIA DO CLU-
BE as respectivas CHAPAS separadas, a partir do 1° (primeiro) dia útil de 
novembro até às 18h00 do dia 10 (dez) de novembro de 2020, observando-se 
as disposições estatutárias.

 
Lençóis Paulista/SP., 7 de novembro de 2020.

CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO
LUIS FERNANDO GODINHO BRIGIDO

PRESIDENTE

CONDOMINIO RESIDENCIAL PLATINUM

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

     Ficam convocados os senhores condôminos do CONDOMINIO 
RESIDENCIAL PLATINUM, para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-
-se em 18 de novembro de 2020 (quarta-feira), no condomínio, sito a Rua 
Anita Garibaldi DI, nº 1189, na cidade de Lençóis Paulista / SP, as 18h30min 
primeira convocação com a presença de 50% das frações ideais dos con-
dôminos, ou, as 19h00min em segunda convocação com qualquer número 
de presentes, podendo deliberar por maioria dos votos dos que estiverem 
presentes, salvo quando exigido quórum especial.

A referida assembleia deliberará sobre os seguintes assuntos:
1 - Prestação de contas para o período de novembro/2019 a setembro/2020;
2 - Previsão Orçamentária;
3 - Eleição de sindico, subsíndico e membros do conselho consultivo/fi scal

Obs.: “O Condômino que não puder estar presente poderá nomear re-
presentante com procuração específi ca, observando-se, apenas no que for 
pertinente, o conteúdo normativo do artigo 653 e seguintes do Código Ci-
vil”. Em que pese ser permitida a presença de todos os condôminos proprie-
tários ou representantes legais com procuração e desde que observadas o 
adimplemento das taxas de despesas ordinárias e extraordinárias nos termos 
do artigo 1.335, inciso III, do Código Civil, somente aquele que assinar o 
livro de presença e adimplente para com suas obrigações terá o direito de 
participar dos assuntos que estiverem sendo tratados, não cabendo a outro 
(a) qualquer manifestação. Ressalta-se a importância do seu comparecimen-
to, vez que as decisões tomadas pela Assembleia deverão ser cumpridas por 
todos, mesmo pelos ausentes.

Bauru, 06 de novembro de 2020
   

CONDOMINIO RESIDENCIAL PLATINUM
Renato Tadeu Parreira Pinto 

Síndico

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE LENÇÓIS PTA - SP

EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979)

JOSÉ BRUNO M. RIBEIRO, Ofi cial Substituto do Serviço de Registro 
de Imóveis e Anexos desta Comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo.

FAZ  SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimen-
to tiverem, que  LENÇÓIS PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ MF nº 14 931 722/0001-74, com sede na 
Avenida Getúlio Vargas, 4-95, em Bauru, SP, depositou neste cartório os 
documentos exigidos pelo artigo 18 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, para o registro do loteamento denominado “RESIDENCIAL VILLA-
CITTÀ 2” , com a área de 230.733,10 metros quadrados, aprovado pela 
Prefeitura Municipal em 14 de outubro de 2020 e pelo Grupo de Análise e 
Aprovação de Projetos Habitacionais - GRAPROHAB, que expediu, em 04 
de fevereiro de 2020, o Certifi cado nº 044/2020. O imóvel é de propriedade 
da loteadora por força da matrícula nº 28.137. Foram abertas 15 Ruas, de-
signadas com números ordinais - 01 a 15, em virtude do que o imóvel fi cou 
dividido em 16 quadras designadas com letras do alfabeto, de “A” a “P”, que 
foram subdivididas em 387 lotes, totalizando 230.733,10 metros quadrados. 
Foram destinadas para Área Verde 41.236,42 m². As áreas institucionais para 
a região foram previstas no empreendimento denominado Residencial Spa-
zio Verde. O sistema de lazer ocupou 4.911,13 m². O Sistema Viário ocupou 
59.751,41 metros quadrados.

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edi-

tal que será publicado pela imprensa local, podendo o registro ser impugnado 
no prazo de 15 dias contados da última publicação.

- Localização do imóvel -

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REFORMA ESTATUTÁRIA

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os 74 (setenta e quatro)  Médicos Coo-
perados da Unimed de Lençóis Paulista - Cooperativa de Tra-
balho Médico, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordi-
nária, na sede do Lions Clube de Lençois Paulista, situado na 
Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, nº 895, centro, 
Lençóis Paulista - SP, no dia 15 de dezembro de 2020, às 
18:00hs em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos cooperados, às 19:00hs em segunda convocação 
com a presença da metade mais 1 (um) dos cooperados e às 
20:00hs em terceira convocação 2/3 dos cooperados presente 
no momento da votação.

ORDEM DO DIA

1 - REFORMA DO ESTATUTO 2020 - Como apresen-
tado a todos os cooperados com antecedência, vamos direta-
mente para discussão e votação.

2 - DESTAQUES - Se aprovado o estatuto, vamos para 
apresentação, discussão e votação de cada destaque apresen-
tado, individualmente e seguindo a ordem e sequência dos 
artigos do estatuto.

Lençóis Paulista, 05 de novembro de 2020.

Dr. Francisco Antônio Grillo
Diretor Presidente

Esclarecimentos:
1 - O Estatuto 2020 foi enviado para todos os cooperados 

com antecedência para estudo.
2 - Foram dados prazos para apresentação dos destaques, 

análise jurídica, retorno aos cooperados que apresentaram, 
prazo para adequação.

3 - Foi montado plantão da diretoria e do jurídico para 
esclarecimento e apoio aos cooperados.

4 - Tudo comunicado com antecedência necessária e com-
patível com um bom andamento.

ATENÇÃO: Devido a pandemia Covid-19, excepcio-
nalmente a AGE será realizada na sede do Lions Clube de 
Lençóis Paulista, no endereço acima mencionado.

Obs: O Presente Edital será afi xado em locais visíveis, 
nas principais dependências da Unimed em Lençóis Pau-
lista, Macatuba e Areiópolis e publicado em jornal de cir-
culação local.

Unimed Lençóis Paulista
Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ: 67.417.519/0001-40   ANS - nº 32.503-1

pela equipe policial.
Segundo as informações 

da Polícia Militar, a ocorrência 
foi registrada por volta da 21h, 
quando o motorista de uma mo-
tocicleta, S.M.R., de 60 anos, 
dirigia pela contramão na Ave-
nida Vinte e Cinco de Janeiro, 
e ao notar a presença da viatura 
policial, manobrou e seguiu no 
sentido correto da via. Ao notar 
que estava sendo acompanhado 
pela equipe, o motociclista em-
preendeu fuga, colocando em 
risco o tráfego de outros veículos 
que estavam na via, bem como 
dos pedestres.

A viatura deu ordem de pa-

rada através do sinal sonoro, po-
rém, o condutor acabou avançan-
do o sinal vermelho no semáforo, 
confirmando a fuga do mesmo. 
Policiais consultaram a placa da 
motocicleta, sendo constatado 
estar com o licenciamento em 
atraso desde o ano de 2017.

O homem só foi parar em 
uma rua no Jardim Cruzeiro, 
quando a equipe tentou realizar a 
abordagem, sendo agredida pelo 
mesmo. Após ser algemado, foi 
constatado ainda que sua CNH 
(Carteira Nacional de Habilita-
ção) estava sendo cassada desde 
maio de 2018.

S.M.R. alegou que não parou 

por ter sido agredido outras ve-
zes por policiais e por ter ciência 
de que os documentos estavam 
em atraso. Ele ainda reforçou 
que não queria que seu veículo 
fosse apreendido.

Diante da situação, foram 
aplicadas multas a respeito das 
irregularidades e o veículo foi re-
movido ao pátio da Delegacia de 
Bauru. O homem foi encaminha-
do à Delegacia da Polícia Civil, 
onde o delegado de plantão, após 
tomar conhecimento dos fatos, 
elaborou um encaminhamento 
médico para um dos policiais 
que sofreu agressão do homem. 
Ele foi liberado em seguida. 

a equipe constatou que a grade 
de uma das janelas do fundo da 
loja, que dá acesso a cozinha, ha-
via sido arrombada. No cômodo, 
os bandidos fizeram um buraco 
na parede que dá acesso a loja.

Foi verificado também que, 
após cortarem o cofre de um cor-
respondente bancário do Brades-
co, os bandidos levaram cerca de 
R$ 80 mil em espécie e mais R$ 
600 que estavam em uma das ga-

vetas do caixa da loja. 
Durante a ação, viaturas 

da Polícia Militar solicitaram o 
apoio de viaturas da Força Tá-
tica de Bauru e do pelotão do 
BAEP (Batalhão de Ações Espe-
ciais da Polícia), que realizaram 
incursões no estabelecimento, 
bem como nas dependências ao 
redor, porém, nenhum suspeito 
foi localizado até o fechamento 
desta matéria. 

Dois responsáveis pela loja 
foram acionados e permanece-
ram no local até finalizar a ocor-
rência, que foi apresentada na 
Delegacia da Polícia Civil, onde 
o investigador acionou a perícia 
que compareceu no local. Após 
a perícia, segue as investigações 
acerca do furto. 
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INVESTIMENTO

Novo site da Unimed já está no ar
Plataforma leva aos usuários uma interface 
moderna, atrativa e de fácil navegação

Da R edação

A Unimed Lençóis Paulis-
ta segue investindo em 
tecnologia. Depois de 

facilitar a vida de seus bene-
ficiários (usuários) através do 
WhatsApp Unimed (14) 99880-
8924 e do aplicativo Unimed 
(confira mais informações 
abaixo), a cooperativa médica 
direcionou seus esforços e mo-
bilizou a equipe de informática 
para modernizar o site www.
unimedlp.coop.br. 

“Nosso novo site vem com 
interface moderna, atrativa e 
de fácil navegação. Foi pensa-
do para computadores e dispo-
sitivos móveis, como celulares 

e tablets”, informa o diretor 
de marketing e TI da Unimed 
Lençóis Paulista, Alexandre 
Parenti Ribeiro.

O novo portal foi desenvol-
vido pelo departamento de TI 
da Unimed Lençóis em parce-
ria com a FESP (Federação das 
Unimeds do Estado de São Pau-
lo). “A tecnologia é importante 
ferramenta para todas as em-
presas. A diretoria da Unimed 
Lençóis Paulista entende isso e 
investe em novos dispositivos 
para facilitar a vida de nossos 
beneficiários, médicos coope-
rados e prestadores de servi-
ço”, reforça Francisco Antonio 
Grillo, presidente da Unimed 
Lençóis Paulista. NOVO SITE - Plataforma da Unimed na internet foi pensada para computadores e dispositivos móveis, como celulares e tablet

TECNOLOGIA - Unimed Lençóis Paulista vem investindo em tecnologia 
para acompanhar as evoluções do mundo moderno

RETOMADA
Após desavenças e confronto de informações, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
anunciou, nesta quarta-feira (11), que os testes da CoronaVac, a vacina desenvolvida pelo laboratório 
chinês Sinovac para a Covid-19, serão retomados no Brasil. Os testes haviam sido suspensos pela 
Anvisa, há dois dias, por causa da morte de um dos voluntários. No entanto, horas depois, um 
boletim de ocorrência da Polícia Civil de São Paulo indicou que a causa da morte foi suicídio.
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Saúde

A UNIMED AGRADECE
SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO NO

ENFRENTAMENTO À COVID-19.

PROFISSIONAL
     DA SAÚDE,Obrigado! GRATIDÃO.

ESSE É O PLANO.

Mais sobre a UnimedInvestimentos em tecnologia
Com foco na qualidade 

no atendimento prestado, 
a Unimed possui corpo clíni-
co composto por 77 médicos, 
55 profissionais credencia-
dos (psicólogos, fisioterapeu-
tas, etc). O número de bene-
ficiários (usuários) não para 
de crescer. Hoje são quase 
22 mil pessoas que esco-
lheram a Unimed como seu 
plano de saúde. Os empregos 
gerados diretamente passam 
de 100 postos de trabalho.

Os beneficiários da Uni-
med  têm à disposição além 
do CMU (Centro Médi-
co  Unimed), em Lençóis 
Paulista, um Pronto Aten-
dimento em Macatuba, um 

Posto de Atendimento em 
Areiópolis, duas farmácias 
(Lençóis Paulista e Maca-
tuba), laboratório próprio, 
quatro ambulâncias, sen-
do 2 UTIs, e um Centro de 
Oncologia e Hematologia 
(quimioterapia). Mesmo com 
essa ampla infraestrutura os 
investimentos são constan-
tes. O próximo passo será a 
modernização e ampliação 
do Centro Cirúrgico, instala-
do no CMU.  “Vamos seguir 
melhorando nossos serviços, 
nossas instalações e a qualifi-
cação de nossa equipe. Isso é 
um dos valores que direciona 
as ações da diretoria da Uni-
med”, finaliza o Grillo.

Os beneficiários da Uni-
med Lençóis Paulista tam-
bém contam com a como-
didade de obter guias para 
consultas e autorizar exames 
através do WhatsApp Uni-
med 99880-8924. O serviço 
é prático e rápido, leva me-
nos de cinco minutos para 
ser concluído.

Outra vantagem do ser-
viço é que, usando o What-
sApp Unimed 99880-8924, 
o beneficiário não precisa 
sair do conforto de sua 
casa ou do trabalho. Isso 
evita o deslocamento des-
necessário neste momento 
de pandemia, onde a reco-
mendação é não aglome-
rar pessoas no Centro de 
Atendimento Unimed.

Para emitir as guias de 
consultas e autorizar exames 
através do WhatsApp Unimed 

99880-8924 é necessário ter 
em mãos a carteirinha da Uni-
med e o pedido do exame, pois 

será necessário confirmar 
alguns dados.

Ainda no quesito tecno-
logia, através do aplicativo 
Unimed Lençóis Paulista, o 
beneficiário também con-
segue visualizar consultas 
e exames, pagar boletos, 
acessar extrato de utilização 
e o Guia Médico, além de 
receber importantes infor-
mações referentes ao plano 
de saúde e a Unimed. O 
App Unimed está disponí-
vel gratuitamente nas pla-
taformas IOS (App Store) e 
Android (Play Store). Basta 
procurar por Unimed SP - 
Clientes nas lojas virtuais 
de aplicativos para utilizar 
desta ferramenta moderna, 
prática e versátil.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Caderno BB
Os bebês arco-íris de Lençóis Paulista
Sete mulheres, após passarem por abortos espontâneos e 
dificuldade para gerar filhos, engravidaram quase na mesma época

Rafaela Damasceno

Às vezes, eventos inex-
plicáveis acontecem. 
Alguns chamam de 

destino, outros de coincidên-
cia, mas sete mães de Lençóis 
Paulista, que engravidaram 
praticamente na mesma épo-
ca após um longo histórico de 
dificuldades para gerar filhos, 
acreditam que suas histórias 
são de fé. E elas denominam 
seus filhos, que nasceram de-
pois de períodos difíceis, de 
“bebês arco-íris”.

Ana Paula Charme, de 31 
anos, tem pressão alta, ovário 
policístico e teve infecção ge-
neralizada no útero. Os médi-
cos lhe disseram que seria im-
possível que engravidasse. “Eu 
comecei a fazer tratamentos, 
tomar remédios, mas depois 
de um tempo decidi parar e 
entregar nas mãos de Deus. 
Minha médica me deu até os 
30 anos para tentar engravidar, 
até essa idade eu não corria 
riscos de saúde. Uma semana 
antes de completar 30 anos, 
descobri que estava grávida do 

LAÇO DA VIDA - As sete mães de Lençóis Paulista desenvolveram uma amizade forte e são muito unidas

Isaque”, conta.
Francieli Oliveira Souza, 

de 29 anos, já tinha uma fi-
lha quando engravidou pela 
segunda vez. Infelizmente, 
sofreu um aborto espontâneo. 
“Depois eu engravidei do Ar-
thur. Eu tinha pressão alta e 
ele tinha risco de nascer pre-
maturo, mas quando Deus 
quer, vai acontecer”, afirma.

Denise Oliveira Fernandes, 
35 anos, também já possuía um 
filho. Por ele ter dificuldades 
motoras e de comunicação e 
estar sempre indo em médicos, 
Denise não queria outro, mas 
acabou engravidando de novo e 
teve um aborto espontâneo. “É 
muito triste quando você perde 
um bebê. Quando saí do hos-
pital, percebi que queria outro 
filho, e depois de uns meses en-
gravidei do Lucas”, completa.

Quando Denise estava no 
hospital após o aborto, Kátia 
Crisóstomo, de 37 anos, tam-
bém estava se recuperando da 
própria interrupção involun-
tária da gravidez. “No total, 
tive três abortos até engra-
vidar do Samuel. Achei que 

ia perdê-lo também durante 
toda a gravidez, mas ele é 
meu milagre”, aponta.

Os médicos disseram à 
Carolina Vieira, 36 anos, que 
ela não conseguiria engravi-
dar devido a problemas hor-
monais. “E consegui, mas foi 
uma gravidez não evolutiva. 
Tive que passar pelo processo 
de curetagem, que foi muito 
difícil. Entrei em um novo tra-
tamento e consegui engravidar 
do Benício”, diz. 

Viviane Prado Sousa, que 
tem 37 anos, e Juliana Ma-
galhães do Prado, de 31, não 
tiveram problemas para engra-
vidar, porém, não esperavam 
ter um bebê no momento. “Eu 
já tinha três filhos e, sete anos 
depois, apareceu o meu caçu-
la, Thiago. Logo quando eu já 
dormia noites inteiras e não 
tinha que dar banho em mais 
ninguém”, brinca Viviane.

Juliana e seu marido de-
cidiram adiar o sonho de ter 
uma família até terem estabi-
lidade financeira. “Mas Deus 
começou a dizer que nos daria 
um filho”, conta. Várias pes-

soas ao seu redor passaram a 
sonhar que Juliana estava grá-
vida, e um tempo depois ela 
começou a sentir sintomas da 
gravidez. Foi assim que des-
cobriu que estava gerando o 
pequeno Bernardo.

As sete mulheres se aproxi-
maram por terem histórias pa-
recidas: todas tiveram meninos 
e engravidaram quase na mes-
ma época. Isaque, o mais ve-
lho, tem nove meses, enquanto 
o mais novo, Bernardo, tem 

três. Juliana teve a iniciativa de 
criar um grupo no WhatsApp, 
onde elas começaram a trocar 
pensamentos, opiniões e cuida-
dos sobre seus filhos. 

Atualmente, as mães são 
gratas por terem o apoio uma 
da outra e já imaginam seus fi-
lhos sendo grandes amigos no 
futuro, assim como elas são. 
“Nós temos a nossa família do 
nosso lado, mas ter pessoas que 
vivenciaram o que você viven-
ciou e que entendem a sua dor 

é diferente. Quando o grupo foi 
criado, eu me senti acolhida”, 
diz Carolina. 

As mulheres se emocio-
nam ao falar da própria ami-
zade, e acreditam que o grupo 
que montaram foi um suporte 
que as ajudou a passar pelas 
maiores dificuldades. Hoje, 
todas realizaram o sonho de 
montar uma família, que aca-
bou se tornando maior do que 
esperavam. “Somos irmãs”, 
completa Carolina.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Classificados

VEÍCULOS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

SE VOCÊ está buscando 
um cuidador de idoso ou 
cuidadora com experiên-
cia 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.

PROCURO EMPREGO 
como empregada domés-
tica, tenho 20 anos de 
experiência. Tratar (14) 
3263-4212/ 99832-3375 

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

SOU DIARISTA com 
experiência. Boa 
organização e disciplina. 
Atuo em residências, 
escritórios e consul-
tórios. (Escritórios e 
Consultórios Disponível 
faxina a noite). Tratar: 
(14) 99702-5096

MOTOCICLETAS
VENDA

EMPREGOS

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.

CASA - Nações - 3 
quartos, sala de visita, 
sala de jantar, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem, edícula com 1 
quarto, 1 banheiro, sala, 
cozinha. R$ 350.000,00. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CASA - Jardim Itamara-
ty - 2 dormitórios, 2 suí-
tes, 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.imobi-
liaria21lp.com.br.

CASA - Botucatu - 2 
quartos, 1 suíte com 
hidromassagem, 1 sala 
de visita, 1 sala de jan-
tar, cozinha americana, 
3 banheiros, edícula 
com churrasqueira, 
banheiro. R$ 265.000,00. 
Código 02774. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CASA - Centro - 3 
dormitórios 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.imobi-
liaria21lp.com.br.

CASA - Vila Santa 
Cecília - 5 dormitórios, 4 
suítes, 1 sala, 1 cozinha, 
1 copa, 1 lavanderia, 
2 banheiros, garagem, 
churrasqueira e piscina. 
R$ 636.000,00. Código 
02001. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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.

CASA - Centro - 4 
dormitórios, 2 salas, 1 
cozinha, 3 banheiros, 
2 garagens cobertas. 
R$ 689.000,00. Código 
02288. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CASA - Vila Nossa Se-
nhora Aparecida - 5 dor-
mitórios, 1 suíte, 1 sala, 
1 cozinha, 1 lavanderia,1 
banheiro, 1 garagem 
coberta. R$ 260.000,00. 
Código 02669. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

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

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

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

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

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

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 Auto-
rizado. (14) 99773-1547 / 
98128-1597

PRECISANDO CALCU-
LAR 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 POR-
TAL - portões basculan-
tes revestido em chapas 
de alumínio - estruturas 
e esquadrilhas metálica 
em geral. Pontualidade, 
eficiência e qualidade 
em primeiro lugar. Tratar 
(14) 3264-4313. e-mail 
serralheriaportaljc@
hotmail.com 

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

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

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

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

GRAFITE PARA facha-
da, pinturas artísticas 
com desenhos para 
fachadas comerciais e 
residências. Studio Pac-
cola (14) 99832-3243.

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 re-
quinte 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.

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 - 
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: 
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

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

WR - Serviços. Limpeza, 
doméstica e pesada. 
Jardim, piscina e pintu-
ras 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.

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

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 
orçamento sem compro-
misso, atendimento 24 
horas. Tratar (14) 3264-
3837 / 99864-9769 

FISIOTERAPEUTA - 
Victor Lopes Quadrado 
- Crefito - 301604-F. 
Atendimento domiciliar 
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 (fixo). 

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.

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

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

FERNANDO CABELEI-
REIRO Sorriso. Horário 
de atendimento de se-
gunda 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 fixação de antenas 
parabólicas e digital. 
Fone: (14) 99834-9986 
Eduardo.

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

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

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

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

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

PEDICURE DOMICÍ-
LIO 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.

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

ROCHA SERRALHERIA 
- 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. 

CHECK LAUDO Visto-
rias Veicular, vistoria 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.

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!

MARCENARIA 
MORETTI - 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

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

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

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

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

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 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 diretamente 
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.

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

VENDE-SE CELULAR 
Moto G7 semi-novo, 
com nota fiscal, perfeito 
estado, R$ 850,00. Tratar 
(14) 99746-0449.

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 atendi-
mento 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. 

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

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

JD. CRUZEIRO casa no 
valor de R$ 240 mil com 
03 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, área de ser-
viço. 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, lavande-
ria, quarto de empregada 
com banheiro, edícula 
com churrasqueira e 
cozinha, garagem para 
02 carros coberta. Tratar 
(41) 99815-9747 com 
Maristela.

VENDE-SE CASAS 
- casa da frente: 3 quar-
tos, sala, 2 cozinhas, 2 
banheiros, garagem para 
1 carro, laje e piso frio. 
Casa fundo: 2 quartos, 
banheiro, sala, cozinha 
de laje e o restante 
de forro de madeira, 
garagem para 3 carros, 
água e força separados, 
casas no mesmo terreno 
no bairro Rondon. Tratar 
(14) 99710-7993.

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

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

VENDE-SE LINDA casa 
Núcleo H. L. ZILLO, 03 
dormitórios (1 armário 
planejado), 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 financiamento. 
Tratar: (14) 99821-7389 
ou (14) 99184-2567 

VENDE-SE CASA frente 
e fundo na Rondon, 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. 

VENDO APARTAMEN-
TO no Edifício Orígenes 
Lessa, último andar, com 
armários embutidos nos 
quartos, nos banheiros 
e na cozinha. Banheiros 
com box de vidros 
temperados. A varanda 
gourmet fechada com 
vidros temperados. Con-
tatos: (14) 99141-9526 
ou (14) 99829-1217

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

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

SERVIÇOS

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

ESTUDANTIL PRESEN 
TES, Sempre Repleta de 
novidades quentíssimas 
para esse verão, sempre 
com 

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 Antonieta ll. E-mail 
eliejf@yahoo.com. br. 
Tratar: (14) 99778-3100 

VENDE-SE PORTÃO 
basculante 3x2,4m. 
Seminovo. R$ 1.500. 
Tratar (14) 99613-4250 e 
99700-6189.

LAVA SECO Cavazzotti 
- Empresa especializada 
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.

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

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

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

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

VENDE-SE MOTO CG 
125 Honda. Tratar (14) 
99712-2211.

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

ANIMAIS

ALIMENTAÇÃO

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 ma-
quiagem. Vou até você!. 
Valor acessível. Contato: 
(14) 99814-8885 Bruna 
Santiss Makeup. 

FESTAS

RESIDÊNCIAS
VENDA

DIVERSOS

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

VENDE-SE IPHONE 4, 
8gb. R$ 300,00. Tratar 
(14) 99785-7828.

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

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

ENGENHO EVENTOS 
- Salão de festas. Local 
para casamento- aniver-
sários e confraterniza-
ção. 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 APARELHO 
de som Philips. Tratar 
(14) 98822-1372 / 3263-
2793.

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 
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. 

EMPRÉSTIMO CON-
SIGNADO para apo-
sentados 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

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 

CASA - Areiópolis - 3 
dormitórios, 1 sala, 1 
cozinha com armários 
embutidos, 1 banheiro 
social, 1 lavanderia, 
garagem coberta para 1 
veículo; Edícula: 1 dormi-
tório, 1 banheiro, churras-
queira. R$ 170.000,00. 
Código 02573. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.
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CHÁCARAS
VENDA

TERRENO - Ubirama 
- Terreno murado, área 
275 m². R$ 210.000,00. 
Código 02790. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

TERRENO - Lote: 09, 
Quadra: 4Z, amplo 
terreno. R$ 40.000,00. 
Código 02649. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.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.imobilia-
ria21lp.com.br.

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.

VENDE-SE DOIS lotes 
no Condomínio Fechado 
Spazio Verde, vende-se 
também separado. 
Terrenos com ótima loca-
lização 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 
TERRENO 300m² no 
condomínio fechado 
Spazio em Lençóis, por 
chácara. Tratar (14) 
99682-8837.

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

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: 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.

GREENVILLE RESI-
DENCIAL: Terreno topo-
grafia 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, 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.

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

VENDE-SE 
IPHONE

VENDE-SE 
TERRENO

MODELO 4S
Com 8 gigas

Branco
Com 

carregador 
e fone de 

ouvido 
nunca 
usado.

R$ 300,00
(14) 99785-7828

CONDOMÍNIO 

SPAZIO VERDE

METRAGEM 

TOTAL: 336M². 

VALOR: 

R$290.000,00

PARTICULAR

CONTATO: (14) 

98121-9398

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

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

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

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

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

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.

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

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

IMÓVEIS
COMERCIAIS

ALUGA-SE CHÁCARA. 
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, somente R$ 
250,00 a diária (esse 
valor fora da temporada). 
Tratar com Edna (14) 
3264-8064 / 99632-3811 
envio fotos pelo whats.

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

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 
temporada - 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 
- “ambiente familiar”. 
Lugar amplo com cober-
tura, quarto, banheiro 
interno, sala, copa com 
churrasqueira, quadra, 
piscina, banheiro externo 
masculino, mesa de 
bilhar e, acessórios (Fre-
ezer, TV). Tenho mesas 
e cadeiras para alugar. 
Tratar (14) 99768-0518 
Vivo whats.

SALA COMERCIAL - 
Centro - Salão amplo, 1 
banheiro. R$ 1.250,00. 
Código 02379. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL 
- Centro - Salão 8 x 
4,1, banheiro, porta de 
entrada de blindex. R$ 
715,00. Código 02807. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL 
- Núcleo - 4 x 3,5 m² 
com adaptação para 
deficientes, nova. R$ 
500,00. Código 02482. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL 
- Rondon - 5 salas, 2 ba-
nheiros sem adaptação, 
1 cozinha, 1 galpão, 1 
lavanderia. R$ 3.300,00. 
Código 02469. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL 
- Centro - recepção, 
banheiro, copa, armário 
embutido, depósito, 2 
gabinetes dentário, es-
critório, porta de blindex 
e piso frio. R$ 2.500,00. 
Código 02922. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL - 
Centro - salão amplo com 
77m², área pra estoque 
com pia, banheiro, aca-
bamento em gesso com 
luz de led. R$ 2.200,00. 
Código 02933. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

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

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 

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

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

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

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

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.

BARRACÃO - Jardim 
Planalto - amplo com 
207 m² de construção 
e 230 m² de terreno, 
também todo climatizado 
estilo ecolaber, energia 
trifásica, 2 banheiros 
com adaptação e 
garagens coberta e 
descoberta para 2 
veículos. R$ 500.000,00. 
Código 02462. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

VENDE-SE / aluga dois 
barracões na Avenida 
João Paccola com 300 
m² cada. Tratar (14) 
99702-2352.

SALA COMERCIAL 
- Centro - 1 sala e 
2 banheiros com 
adaptação. R$ 1.000,00. 
Código 02390. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL - 
São João - 2 salas e 1 
banheiro. R$ 1.000,00. 
Código 02893. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL - 
Centro - 1 depósito, 1 
recepção, 2 banheiros, 
2 salas, 1 salão amplo, 
cozinha, lavanderia. piso 
superior - 1 salão amplo, 
2 salas, 2 banheiros. 
Estacionamento de 
850 m². R$ 6.800,00. 
Código 02890. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

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

APARTAMENTO - 
Bauru - 3 quartos sendo 
1 suíte, sala de visita, 
sala de jantar, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, garagem. R$ 
1.200,00. Código 02931. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

APARTAMENTO - 
Bauru - 1 quarto com ar-
mário embutido, cozinha 
americana, 1sofá, área 
de serviço. R$ 550,00. 
Código 02930. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CHÁCARA - Alfredo 
Guedes - 4 quartos, 1 
sala de visita, 1 cozinha 
comum com copa, 2 
banheiros sociais, la-
vanderia, garagem para 
8 carros + edícula com 
banheiro, churrasqueira, 
salão. R$ 4.000,00. 
Código 02900. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CASA - Alfredo Guedes 
- 3 quartos sendo todas 
suítes, sala de visita, 
sala de jantar, cozinha 
ampla, lavabo, barzinho, 
quintal murado, 
gramado, salão na parte 
externa. R$ 2.500,00. 
Código 02898. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CASA - Centro - Hall de 
entrada, 2 dormitórios 
sendo uma suíte com 
armários embutidos, sala 
de visita, sala de jantar, 
cozinha, banheiro social 
com armário sob a pia, 
área de serviço, garagem 
coberta. R$ 1.500,00. 
Código 02923. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CASA - São José - 3 
quartos sendo 1 suíte, 
1 sala de visita, sala 
de jantar, cozinha 
comum com balcão pia 
e armários embutidos, 
2 banheiros, lavanderia, 
garagem coberta para 
2 carros + edícula com 
1 quarto, 1 banheiro, 
1 churrasqueira, 1 
cozinha. R$ 2.800,00. 
Código 02966. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

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

ALUGA-SE CASA na 
Estancia Avaré para 
finais de semana e feria-
dos. Tratar (14) 98128-
7020 / 99712-8759.

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.

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 
Paccola com 40 m², dois 
banheiros e divisórias. 
Tratar (14) 99116-1977 
com Paulo.

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 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 es-
tética. 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

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

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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

TERRENOS
VENDA

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

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.imobi-
liaria21lp.com.br.

CHÁCARA - Descendo 
Virgílio Rocha - Possui 
duas residências, 1° 
sendo 2 dormitórios, 1 
suíte, área de lazer com 
churrasqueira, fogão 
de lenha, piscina, 3 
tanques pra criação 
de peixe, mangueira 
para porco (alvenaria), 
pomar, horta, rio lençóis 
passo ao lado capela. 
2º residência: Casa do 
caseiro sendo 2 dormi-
tórios, 1 sala,1cozinha, 1 
banheiro. R$ 583.000,00. 
Código 02611. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

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.imobi-
liaria21lp.com.br.

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

VENDE-SE 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. 

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:
 
ALEX SANDRO DOS SANTOS MELO e LUANA JÉSSICA 

PEREIRAS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, convivente em união estável, tratorista, nascido em Santa Cruz 
do Rio Pardo - SP, aos 24/08/1996, residente e domiciliado em Len-
çóis Paulista - SP, filho de ANTONIO FRANCISCO DE MELO e de 
PAULA FLORIZA DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, divorciada, convivente em união estável, do lar, nascida 
em Conchas - SP, aos 15/10/1996, residente e domiciliada em Lençóis 
Paulista - SP, filha de EDUARDO LUCCAS PEREIRAS e de VAL-
DEIZA LEME PEREIRAS.

BRUNO DE JESUS SANTOS e RUTH ALMEIDA ARA-
NHA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, con-
vive em união estável, auxiliar administrativo, nascido em Eunápolis 
- BA, aos 07/12/1997, residente e domiciliado em Lençóis Paulista 
- SP, filho de ZELANDIO PINTO DOS SANTOS e de GENAIR MA-
RES DE JESUS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
convive em união estável, ajudante, nascida em Eunápolis - BA, aos 
09/07/2000, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de 
GENILSON ARANHA DOS SANTOS e de EVANILDA ALMEIDA 
SANTOS.

CRISTIAN RAFAEL DE SOUZA e ALINE MACARIO DE 
OLIVEIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, 
convivente em união estável, empacotador, nascido em Lençóis Pau-
lista - SP, aos 30/10/1990, residente e domiciliado em Lençóis Pau-
lista - SP, filho de ROSA CRISTINA DE SOUZA; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteira, convivente em união estável, do lar, 
nascida em Santa Bárbara d`Oeste - SP, aos 29/07/1995, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de CLODOALDO DE 
OLIVEIRA e de SANDRA ISABEL MACARIO DE OLIVEIRA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela 

Imprensa Local.
Lençóis Paulista,12 de novembro de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.
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FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Felipe Melego, sexta-feira (13) Felipe Pereira Quintilhano, quarta-feira (11)Ana Kely Figueira, sexta-feira (13)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Leandro Paschoarelli, quinta-feira (12) Marusa Ceschini, quinta-feira (12)Julia Corrêa Maranzatto, quarta-feira (11)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Neia Moreira, quarta-feira (11) Priscila Carvalho, segunda-feira (16)Monique Bento - domingo (8)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Vitória Souza, quinta-feira (12) Wanderley Carmo, quarta-feira (11)Rogério Santo André - sexta-feira (13)

A semana vai chegando ao fim, mas a festa continua para muitos aniversariantes de 
Lençóis Paulista e região, que recebem os parabéns da família e dos amigos. Tudo de bom!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

REUNIÃO TRICOLOR - A foto desta semana relembra as 
comemorações pelo título do Campeonato Paulista de 1989, 
conquistado pelo São Paulo. No dia 21 de julho daquele ano, um 
grupo de lençoenses se reuniu para um jantar no recinto da Facilpa. 
Da esquerda para a direita, Franguinho, Mauro Moretti, Cristiano 
de Barros com Cristianinho Junior, Edvaldo Pavanato, Aristides 
Moretti, Lourival Paccola, o conhecido Balim, João da Banda, 
Hermes Moretti e Lara. Sentado, observando, João Domingues.

RECORDANDO
Por Nelson Faillace
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