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Dia de sol, com muitas 
nuvens à tarde. À 
noite a nebulosidade 
diminui.

DOMINGO, 22/11
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Anderson Ferreira quer reforma 
administrativa aprovada neste ano

Com nova visão de gestão, prefeito eleito de Macatuba já de� niu quais serão suas 
oito secretarias e garante que escolha dos cargos será feita por critérios técnicos A5

AREIÓPOLIS

Câmara teve maior 
renovação da região A4

LENÇÓIS

Situação � ca com dois 
terços das vagas A5

BOREBI

PSDB garante quatro 
vagas nas eleições A4

MACATUBA

Legislativo terá seis 
novos vereadores A5

CONTINUIDADE

Toni: vitória é sinal 
de aprovação do 
primeiro mandato

Reeleito com 58,40% dos votos 
válidos em Areiópolis, o prefeito 
Antonio Marcos dos Santos, o Toni 
(PL), acredita que o resultado das 
urnas comprova que a maioria da 
população está satisfeita com o 
que vem sendo feito nos últimos 
quatro anos. A4

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Reeleito, Prado 
coloca tema entre 
suas prioridades

Após vencer as eleições com 
60,46% dos votos válidos em Lençóis, 
o prefeito Anderson Prado (DEM) ga-
rante que o foco está totalmente vol-
tado aos problemas da cidade. Novo 
chamamento público para gestão do 
serviço de urgência e emergência está 
entre as prioridades iniciais. A5

Primeira cirurgiã robótica no 
interior do estado de São Paulo, 
a médica Anaísa Portes Ramos, 
nascida em Lençóis Paulista, 
é formada em Medicina 
pela Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas). 
Atuando no Hospital Vera Cruz, 
em Campinas, ela participou, 
em agosto, do processo de 
certi� cação em cirurgia 
robótica e passou a ser a 
primeira cirurgiã do estado
a possuir este tipo
de certi� cação.

Lençoense 
de sucesso

SEGURANÇA

PM faz balanço positivo 
das Eleições 2020 A3

A8

MANDADOS DE PRISÃO

Três procurados pela 
Justiça são presos A3

ECONOMIA

Aiello Lençóis 
Paulista prepara 
grande novidade

A melhor e maior novidade de 
2020 está prestes a chegar em Len-
çóis Paulista. A Aiello Urbanismo, 
empresa que carrega a marca da 
qualidade em loteamentos na região 
Centro-Oeste do estado de São Pau-
lo, está preparando um lançamento 
que é um verdadeiro presente para 
a cidade. O novo empreendimen-
to imobiliário deve ser lançado no 
mês de dezembro. B1

SOLIDARIEDADE

Campanha Papai 
Noel dos Correios 
será digital

Na última quarta-feira (18), teve 
início mais uma edição da campa-
nha Papai Noel dos Correios, que 
terá algumas mudanças em relação 
aos anos anteriores. Devido à pan-
demia do novo coronavírus (Co-
vid-19), a ação acontece de forma 
digital. Tanto o envio quanto a ado-
ção das cartinhas endereçadas ao 
Bom Velhinho devem ser feitos pela 
internet. Veja os detalhes. A6

A segunda data mais movimentada para o comércio está prestes a chegar. No dia 27 de novembro tem a Black 
Friday, ou Sexta-feira Negra, que no Brasil já se tornou tradição e só perde em volume de vendas para o Natal. 
Neste ano, apesar da pandemia do novo coronavírus, a expectativa dos comerciantes é de sucesso absoluto.
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FRASE
 “Antes de escolher quem serão os secretários, quero me reunir com todos os 

servidores para ter uma percepção do que eles esperam e de como eles estão dispostos 
a participar. A partir de agora não tem partido. Todos precisam caminhar juntos”,

Anderson Ferreira, prefeito eleito de Macatuba.

PARA PENSAR
 “Não são as ervas más que 

afogam a boa semente, e sim 
a negligência do lavrador”,

Confúcio.

Opinião
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As eleições municipais acabaram e, 
com três candidatos de nome Ander-
son eleitos para o cargo de prefeito, a 
região de cobertura de O ECO já está 
requerendo o direito de pedir músi-
ca no Fantástico. O hat-trick eleitoral 
protagonizado por Anderson Prado 
de Lima (DEM), de Lençóis Paulista, 
Anderson Ferreira (PODE), de Maca-
tuba, e Anderson Pinheiro de Góes, o 
Chiquinho (MDB), de Borebi, deixa de 
fora apenas Antonio Marcos dos San-
tos, o Toni (PL), de Areiópolis.

CALA-BOCA
Em Lençóis Paulista, o destaque 

do pleito majoritário fica por conta do 
verdadeiro cala-boca dado pela pes-
quisa de intenção de voto publicada 
por O ECO na última sexta-feira (13). O 
levantamento, que foi objeto de tenta-
tiva de impugnação na Justiça Eleitoral 
e gerou inúmeros questionamentos 
acerca de sua credibilidade, registrou 
apenas quatro pontos percentuais de 
diferença entre o resultado obtido 
dentro da margem de erro e os núme-
ros totalizados nas urnas da cidade.

OLHO FECHADO
Enquanto que a pesquisa indicava 

que o atual prefeito teria de 64% a 
70% dos votos válidos e que seu prin-
cipal adversário, José Antonio Marise 
(PSDB), contabilizaria de 27% a 33%, 
os respectivos candidatos terminaram 
as eleições com 60,46% e 37,06%. 
Considerando o grande número de 
eleitores que se declararam indecisos 
nos dias em que a coleta de dados foi 
feita, a aproximação confirma a eficá-
cia da metodologia, apesar de alguns 
se recusarem a enxergar o que estava 
diante dos olhos.

PASSA-MOLEQUE
Na vizinha Macatuba, os holofotes 

se voltaram para a vitória do vereador 
Anderson Ferreira (PODE), que iniciou a 
corrida eleitoral segurando a plaquinha 
de candidato menos conhecido entre 
a população, mas deu um verdadeiro 
‘passa-moleque’ em seus adversários, 
o também vereador Fabrício José Gino 
Pereira (PSD), o ex-prefeito Tarcisio 
Mateus Abel (PTB) e o atual chefe do 
Poder Executivo, Marcos Donizeti Oli-
vatto (PL), a quem a derrota certamen-
te teve um gosto mais amargo.

DE VIRADA
Com sua popularidade visivelmente 

em alta na reta final da campanha, prin-
cipalmente pela desenvoltura e clareza 
demonstrada em um debate organiza-
do por iniciativa popular e transmitido 

na semana que antecedeu a votação, 
Anderson Ferreira disputou a vitória 
urna à urna com o atual prefeito, que 
acabou sendo superado por uma dife-
rença de 507 votos, com percentuais 
de 35,35% a 30,22% dos votos váli-
dos. Fabrício e Tarcisio terminaram com 
18,40% e 16,04%, respectivamente.

DEU O ÓBVIO
Em Areiópolis pode se dizer que 

não houve muita surpresa, já que uma 
pesquisa de intenção de voto registra-
da poucos dias antes das eleições tam-
bém indicava reeleição do prefeito Toni 
em mais um embate contra Adriano 
Romualdo de Oliveira (CIDA). Toni re-
gistrou 58,40% dos votos válidos con-
tra 41,60% do oponente, que terá que 
aguardar pelo menos mais quatro anos 
se quiser insistir na ideia de se tornar 
chefe do Poder Executivo areiopolitano.

GRANDE VANTAGEM
Na pequena Borebi, também com 

apenas dois candidatos, o já citado 
Chiquinho conseguiu fazer prevalecer 
o discurso que pregava a experiência 
política, além de carregar consigo o 
peso do legado do ex-prefeito Antonio 
Carlos Vaga, falecido em junho vítima 
da Covid-19. Antonio Roberto Moreira, 
o Tonho (PODE), apostava na ideia de 
renovação, mas convenceu apenas 507 
eleitores, somando 29,21% dos votos 
válidos contra 70,79% do adversário.

RENOVAÇÃO
O que chamou bastante a atenção 

nessas eleições foi a renovação nos res-
pectivos Poderes Legislativos das qua-
tro cidades. Das 41 cadeiras disponíveis 
nas quatro Câmara Municipais, apenas 
21 serão ocupadas por vereadores que 
já estavam no cargo. Dos 33 que con-
corriam a reeleição, 12 não conseguiram 
convencer o eleitorado que mereciam 
uma nova chance, coincidentemente, 
três de cada cidade. Alguns vereadores 
sequer conseguiram garantir a primeira 
suplência de seus partidos.

CONSEQUÊNCIA
Ainda em relação à composição das 

Casas de Leis, as novas regras para as 
eleições proporcionais, sem a possibi-
lidade de coligações, deixaram claro 
que os partidos com menos expressivi-
dade dificilmente conseguirão se man-
ter. A tendência é que candidatos que 
obtiveram votação mais expressiva 
migrem para outras legendas para ter 
chance nas próximas eleições. A longo 
prazo, é bem provável que haja fusões 
entre siglas menores, o que é bom do 
ponto de vista prático. Não faz sentido 
um país ter mais de 30 partidos.
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o Neste pleito, emoção e razão

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

O primeiro turno das eleições para 
escolha de 5.570 prefeitos e 57 mil ve-
readores pode ser considerado o mais 
insosso e desanimado desses tempos 
de repúdio à política.

As razões para o clima de indiferença 
que envolve a maior parcela dos 150 mi-
lhões de eleitores abrigam um conjunto 
de fatores: o medo do Covid-19; a des-
crença na política, que ganhou volume 
com as investigações da Operação Lava 
Jato; a crise econômica, que empobrece 
a população; a deterioração dos servi-
ços sociais, particularmente na área da 
saúde; e, por fim, a polarização que 
azeda as relações sociais, aumentando 
a agressividade entre grupos e rebai-
xando a expressão dos protagonistas.

É oportuno lembrar que a descrença 
geral, ao contrário do que se pode con-
cluir de maneira mais apressada, não in-
duz o eleitor a votar em qualquer um. Ao 
contrário, provoca no cidadão a vontade 
de mandar todos para o mesmo bura-
co e, na ausência dessa possibilidade, 
abre alternativas: deixar de votar, votar 
em branco ou escolher alguém de per-
fil mais alinhado às demandas do povo. 
Donde se aduz que é bem razoável um 
recorde de votos nulos e brancos e a es-
colha de quadros melhores que a atual 
moldura governativo/representativa.

Deixar de votar ou votar em bran-
co, também na contramão do que se 
pode imaginar, não significa um ato 
de anemia política. Em outros termos, 
trata-se de uma decisão que emana 
da vontade e da concepção do eleitor 
sobre os candidatos, a par da natural 
tendência de milhares de pessoas de 
evitar aglomerações, nesse momento 
em que a pandemia ameaça formar 
uma segunda onda.

Em suma, o eleitor avança no cami-
nho da racionalidade, que é um fenô-
meno condizente com o estágio civiliza-
tório que respeita direitos e deveres e 
registra índice mais elevado de cidada-
nia. O processo cognitivo pode ser as-
sim explicado: de tanto ver coisa ruim, 
de tanto ver o copo da corrupção trans-
bordar, a pessoa decide virar a mesa, 
estapear ou apenar alguns candidatos, 
principalmente aqueles que só apare-
cem nas periferias de quatro em quatro 

anos. O voto, por isso mesmo, carrega 
uma taxa de emoção, mas não deixa de 
abrigar igualmente uma porção de lógi-
ca, razão, bom-senso. Dedução: o Brasil 
emotivo acolhe também elevado teor 
de racionalidade, o que significa partici-
pação política mais consciente.

A cada pleito, registra-se menor nú-
mero de adeptos contaminados pela 
síndrome do touro: pensar com o cora-
ção e arremeter com a cabeça. Milhões 
começam a escolher seu candidato pen-
sando com a cabeça, apesar de nossa 
mais alta autoridade fazer o contrário, 
quando nos coloca a pecha de ‘maricas’ 
e sugere que, ante eventual falta de sa-
liva, o país use ‘pólvora’ para defender 
a Amazônia. (P.S. Contra quem? Contra a 
maior potência militar do planeta).

Deixemos as cabeçadas toureiras de 
lado e voltemos ao processo eleitoral. 
Constata-se, nesta eleição, outro fenô-
meno que indica o grau de polarização 
política: a mescla do espaço local/regio-
nal com o espaço nacional.

As campanhas se desenvolvem sob 
um roteiro de promessas e compromis-
sos locais, mas é perceptível o manto 
nacional vestindo as contendas, signi-
ficando que o voto também será dado 
para contrariar ou endossar protagonis-
tas que habitam o último andar da pirâ-
mide da política, principalmente o presi-
dente da República. Votar em quem foi 
indicado ou apoiado por ele faz parte do 
sistema decisório do eleitor.

Por último, vale lembrar que a es-
colha significa a construção da base do 
edifício político, ou a pista de decolagem 
dos aviões que subirão em outubro de 
2022. Vereadores e prefeitos são cabos 
eleitorais de todos os participantes da 
política, ajudando a eleger deputados 
estaduais, federais, senadores e gover-
nadores, e estes, por sua vez, formam 
os vasos comunicantes que animarão as 
plateias da eleição presidencial.

O fato é que o pleito deste 15 de 
novembro, a se completar com o se-
gundo turno no dia 29 próximo, mesmo 
insosso, é uma pedra fundamental para 
construção do Brasil de amanhã. O que 
resultará das eleições afetará a vida 
de cada um. Daí a importância de ten-
tar enxergar no candidato de hoje um 
eixo essencial à engrenagem que fará 
o Brasil avançar ou retroceder. O voto é 
um direito. Que deve ser usado como a 
mais poderosa arma de defesa da cida-
dania no seio das democracias.
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l As respostas das urnas

As eleições do último domingo (15), 
transcorreram dentro do que era es-
perado, sem a participação de grande 
parte do eleitorado, temeroso por con-
ta da pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19) ou seduzido pela comodida-
de de poder justificar a ausência sem 
sequer colocar os pés para fora de casa, 
seja pelo site do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), ou pelo aplicativo e-Título, 
que foi utilizado em larga escala.

É possível arriscar a dizer que, mais 
do que o medo de contrair o temido 
vírus que assombra o mundo todo há 
vários meses (apesar das medidas de 
segurança sanitária adotadas para o 
pleito), o eleitor brasileiro ainda está 
demasiadamente descrente com a 
política e com os políticos, o que é ab-
solutamente compreensível diante do 
nefasto histórico recente do país.

Além do substancial número de 
ausências, que chegou perto dos 25% 

em diversas localidades, inclusive 
em Lençóis Paulista, uma prova con-
tundente disso é o considerável nú-
mero de pessoas que se deram ao 
trabalho de se dirigir às respectivas 
seções eleitorais apenas para ma-

nifestar que não aprovam nenhum 
dos candidatos que colocaram seus 
nomes à disposição.

Das urnas, a cada dois anos, cada 
político pode extrair uma infinidade de 
respostas, desde que esteja disposto 
a fazer as perguntas certas. Quem viu 
um oponente sair vitorioso no último 
domingo tem que ter em mente que o 
que define o resultado de uma eleição 
não é apenas o apoio que um adversá-
rio consegue viabilizar, mas a rejeição 
que ele próprio carrega.

Nesse pleito, como em tantos ou-
tros, muitos se preocuparam mais em 
trabalhar para desconstruir a imagem 
alheia do que para construir a sua pró-
pria. Houve mais empenho em tentar 
desqualificar o/os oponente/s do que 
em mostrar suas próprias qualidades. 
Pelo veredito do povo, que é soberano 
e incontestável, cada um pagou o pre-
ço que mereceu.

Terminadas as eleições, espera-se 
que os que não tiveram êxito enxer-
guem o resultado das urnas não como 
resposta, mas como questionamento. 
A pergunta que cada um deve se fazer 
é: Será que estou fazendo o que es-
peram de mim? Parabéns aos eleitos. 
Que todos tenham sabedoria, sereni-
dade para exercer os cargos aos quais 
se dispuseram a concorrer e se lem-
brem que foram escolhidos pelo povo 
e para o povo devem trabalhar.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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CONSCIÊNCIA NEGRA
Ontem (20), foi celebrado o Dia da Consciência Negra, dedicado à reflexão sobre a inserção 
do negro na sociedade brasileira. Pensando nisso, a Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo reafirma seu compromisso e empenho no combate a todas as formas 
de discriminação e reforça a importância do registro de boletim de ocorrência para que os 
crimes de intolerância sejam combatidos de forma efetiva, de acordo com as leis nacionais.
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Polícia

Obituário
DATA: 12/11/2020 a 20/11/2020

Delia Angélico Quirino faleceu na sexta-feira (20) aos 85 anos em Lençóis Paulista
Kauan Henrique da Luz Bispo faleceu na sexta-feira (20) aos 14 anos em Lençóis Paulista
Antonio Marcos Alves de Lima faleceu na quinta-feira (19) aos 47 anos em 

Lençóis Paulista
Darcio Furlani faleceu na quarta-feira (18) aos 46 anos em Lençóis Paulista
Wanderley Pires de Andrade faleceu no domingo (15) aos 62 anos em Lençóis Paulista
Ana Lúcia Gonçalves Meira faleceu na sexta-feira (13) aos 59 anos em Lençóis Paulista

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 documentos exigi-

dos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
JONATA DA SILVA RIBEIRO NUNES e MIRIÃ DA SILVA, sendo 

o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convive em união estável, 
vigilante, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 01/07/1993, residente e 
domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de VALBERTO DONIZETTI 
RIBEIRO NUNES e de MARIA APARECIDA FIRMINO DA SILVA; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, convive em união estável, 
auxiliar de limpeza, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 14/11/1993, resi-
dente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de LUIZ ANTONIO DA 
SILVA e de MARIA DE LOURDES LUCAS DA SILVA.

PAULO OURA e MARIA APARECIDA PAULINO, sendo o pre-
tendente: nacionalidade brasileira, divorciado, convive em união estável, 
montador, nascido em Ourizona - PR, aos 10/05/1962, residente e domici-
liado em Lençóis Paulista - SP, filho de OURA TOSHIYUKI e de EMILIA 
TAKAHASHI OURA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
convive em união estável, aposentada, nascida em Lucianópolis - SP, aos 
26/10/1952, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de MAR-
CILIO PAULINO e de ORDALIA BERTAN PAULINO.( Faço saber que 
pretendem converter união estável em casamento e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro)

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

prensa Local.
Lençóis Paulista,19 de novembro de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

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, Oficial 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 Certificado 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 ficou 
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 -

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

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

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

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

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

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

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

Edevar Ferrari

NOTA IMPORTANTE

A empresa FRIGOL, cnpj 68.067.446/0004-10, solicita o compareci-
mento de LUCAS ALEXANDRE DA SILVA DE PAULA, na Rua Doutor 
Gabriel de Oliveira Rocha, 704, Vila Mamedina, Lençóis Paulista/SP, para 
tratar assuntos de seu interesse, no prazo de 48 horas.

SEGURANÇA

DESOBEDIÊNCIA MANDADOS DE PRISÃO

OPERAÇÃO

Capitão da PM faz balanço 
positivo das Eleições 2020

Homem com diversas 
passagens pela polícia 
é detido em Lençóis

Polícia Militar 
prende três pessoas

Rodovia Mais Segura 
mobiliza mais de 20 
mil policiais militares

Em Lençóis Paulista, foi feito apenas um registro de Boletim de Ocorrência

Morador de Bauru foi abordado 
enquanto estava pedindo esmolas 
em casas da Vila Maria Cristina

Homens, foragidos da Justiça, foram 
encaminhados à Delegacia da Polícia Civil

Ação contou com equipes distribuídas 
em mais de 1,7 mil locais, com o apoio de 
8.894 viaturas e 11 helicópteros

Flávia Placideli

A Polícia Militar divulgou 
nesta semana o balanço 
de ocorrências registra-

das nas Eleições 2020 na área 
de cobertura da 5ª Compa-
nhia. Em entrevista concedi-
da à reportagem de O ECO, o 
comandante do efetivo, Capi-
tão Marcelo Paes, detalhou o 
trabalho feito pelo Centro de 
Comando Operacional da Cor-
poração, que realizou o moni-
toramento integral e em tempo 
real das ações relacionadas à 
segurança pública em todas as 
zonas eleitorais. 

“Desde a tarde da última 
sexta-feira (13), quando a ope-
ração teve início, até o fim do 

Flávia Placideli

Na manhã da terça-feira (17), 
um homem de 42 anos foi 
detido pela Polícia Militar, 

na Vila Maria Cristina, em Len-
çóis Paulista. De acordo com as 
informações obtidas pela reporta-
gem de O ECO, o indivíduo, mo-
rador da cidade de Bauru, possui 
diversas passagens criminais e foi 
abordado quando pedia nas por-
tas de casas no bairro. Ele foi en-
caminhado à Delegacia da Polícia 
Civil e liberado em seguida.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência registrado pela 
5ª Cia da PM, por volta das 9h, 
durante um patrulhamento de 
rotina pela Rua Tomé de Sou-
za, na Vila Maria Cristina, uma 
equipe foi acionada por um po-

pular, suspeito de um indivíduo 
que estaria pedindo esmolas em 
diversas casas do local.

Com as características do 
suspeito, a equipe localizou 
M.A.R., de 42 anos, natural de 
São Roque e morador da cidade 
de Bauru. Ao tentar abordá-lo, 
o homem ofereceu resistência, 
sendo necessário o uso de alge-
mas para o encaminhamento à 
Delegacia da Polícia Civil.

No distrito policial, foi cons-
tatado que o homem possuía 
diversas passagens pelos crimes 
de lesão corporal, roubo, resis-
tência e desacato, ameaça, porte 
de drogas e coação a testemunha 
no curso do processo. Na Delega-
cia, foi elaborado uma Boletim de 
Ocorrência por desobediência. O 
indivíduo foi ouvido e liberado.

Flávia Placideli

Nesta semana, a Polí-
cia Militar de Lençóis 
Paulista cumpriu man-

dados de prisão contra três 
homens, de 42, 41 e 29 anos 
de idade. Os indivíduos, acu-
sados de furto, porte ilegal 
de arma de fogo e tráfico de 
drogas, foram levados à De-
legacia da Polícia Civil, onde 
ficaram presos, à disposição 
da Justiça. 

A.A.S., de 42 anos, foi pre-
so na terça-feira (17), por volta 
das 11h30, durante patrulha-
mento preventivo. Contra o 
indivíduo, havia um mandado 
de prisão pelo crime de furto 
(Artigo 155 do Código Penal). 
O homem foi localizado na 
Rua Fernão Dias Paes Leme, 
no Jardim Humaitá. Ele foi 
conduzido à Delegacia da Po-

lícia Civil, onde permaneceu 
à disposição da Justiça.

No mesmo dia, J.M.S., de 
41 anos, também procurado 
pela Justiça, foi preso pelo cri-
me de porte ilegal de arma de 
fogo (Artigo 14 do Estatuto do 
Desarmamento). Ele foi abor-
dado na Rua Lafayette Müller 
Leal, no Jardim América, de 
onde foi conduzido ao distrito 
policial, ficando à disposição 
da Justiça. 

Na quarta-feira (18), a PM 
também cumpriu outro man-
dado de prisão contra R.T.F., 
de 29 anos, acusado pelo 
crime de tráfico de drogas 
(Artigo 33 do Código Penal). 
A abordagem foi feita na Ave-
nida Padre Salústio Rodrigues 
Machado, no Centro.  O ho-
mem foi encaminhado à Dele-
gacia da Polícia Civil, onde foi 
cumprida a ordem judicial.

Flávia Placideli

A Polícia Militar de São 
Paulo, em conjunto 
com a Polícia Rodovi-

ária Federal, realizou mais 
uma edição da operação “Ro-
dovia Mais Segura” em todo o 
estado. A ação foi deflagrada 

nesta sexta-feira (20) com o 
objetivo de combater a cri-
minalidade e garantir a conti-
nuidade da redução dos indi-
cadores criminais em todo o 
território paulista.

Ao todo, foram mobiliza-
dos 20.092 policiais militares, 
com o apoio de 8.894 viaturas 

OPERAÇÃO - Capitão Marcelo Paes faz balanço positivo das Eleições 2020

RODOVIA MAIS SEGURA - Operação 
mobilizou mais de 20 mil policiais militares

pleito eleitoral, no domingo 
(15), foram registradas em toda 
a área de cobertura da 5ª Cia, 

três ocorrências relacionadas 
às eleições, com destaque para 
uma averiguação de crime 

eleitoral em Lençóis Paulista, 
envolvendo um candidato a ve-
reador, e, na cidade de Agudos, 
uma prisão de um indivíduo e a 
apreensão de arma de fogo”, ex-
plicou o Capitão Marcelo Paes. 

O comandante fez um ba-
lanço positivo e enalteceu o 
trabalho da corporação durante 
a Operação Eleições 2020, “Os 
policiais cumpriram com exce-
lência a importante missão de 
promover a segurança do plei-
to eleitoral e contribuir com o 
exercício da cidadania.  Graças 
à dedicação e ao bom desempe-
nho da Polícia Militar, o eleitor 
pôde acessar os locais de vota-
ção com tranquilidade e exercer 
o direito de escolher seus repre-
sentantes”, observou.

e 11 helicópteros. O efetivo foi 
distribuído em 1.719 locais, 
com 223 pontos nas rodovias. 
Participaram da ação várias 
divisões da Polícia Militar, 
como as unidades especializa-
das, Forças Táticas, Batalhões 

de Ações Especiais de Polícia 
(Baeps), policiamento de cho-
que, territorial e ambiental, 
bem como Comando do Poli-
ciamento Rodoviário. Drones e 
cães farejadores também foram 
empregados na operação.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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ATRASO
As eleições deste ano tiveram a totalização dos votos feita diretamente pelo TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) e não pelos Tribunais Regionais Eleitorais de cada 
estado. Por conta do grande volume de dados e de medidas de segurança tomadas 
em razão de uma tentativa de ataque cibernético, o sistema apresentou bastante 
lentidão. Alguns resultados só foram divulgados na manhã da segunda-feira (16).
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Eleições 2020

DOMÍNIO MUDANÇA

PSDB garante quatro vagas
na Casa de Leis de Borebi

Câmara de Areiópolis foi a que teve 
maior renovação proporcional

Juntos, três partidos da situação elegeram oito dos nove vereadores Apenas quatro das nove vagas serão ocupadas por atuais vereadores

Elton Laud

Em Borebi, menor das qua-
tro cidades da microrregião 
de Lençóis Paulista, com 

2.683 habitantes e 2.179 eleito-
res, de acordo com informações 
do TSE (Tribunal Superior Elei-
toral), a maioria dos vereadores 
teve sucesso em seus projetos 
de reeleição. Entre os oito que 
buscavam apoio para perma-
necer mais uma legislatura na 
Câmara Municipal, cinco con-
seguiram votação necessária e 
estenderam seus mandatos por 
mais quatro anos (2021/2024). A 
renovação foi de 44,44%.

Com ausência de 324 elei-
tores (14,87% de abstenção) 
e comparecimento de outros 
1.855, a votação do último do-
mingo (15) registrou 22 votos 
brancos (1,18%) e 30 votos nulos 
(1,62%) nas eleições proporcio-

nais. Entre os cinco partidos que 
lançaram candidatos, apenas 
o PT não elegeu nenhum vere-
ador. A maior bancada da pró-
xima legislatura será do PSDB, 
que terá quatro representantes, 
seguido por MDB, com três, PV 
e Podemos, ambos com um.

O mais votado foi o ve-
reador João Lima de Souza 
(PSDB), que conquistou 106 
votos nas urnas borebienses. 
Também garantiram a reeleição 
os parlamentares Roger Martins 
(MDB), com 93 votos; Reginal-
do César Martins, o Régis (PV), 
com 81 votos; Marcos Antonio 
Pontes dos Santos, o Marcão da 
Loja (MDB), atual presidente da 
Casa de Leis, com 75 votos; e 
Magregory Augusto de Oliveira, 
o Greg (PSDB), com 71 votos.

Entre os vencedores que não 
estão no exercício do cargo, a vo-
tação mais expressiva foi de Mi-

riani Cristina dos Santos Morei-
ra (PSDB), que obteve 94 votos 
e será a única representante do 
sexo feminino no próximo man-
dato. Além dela, se elegeram 
José Adilson Vera, o Pastor Adil-
son Vera (PODE), com 86 votos; 
Carlos João Stradioto, o Carlos 
João Ovinho (PSDB), com 77 
votos; e Cezar Roberto Nunes, 
o Cezinha (MDB), com 71 votos.

Ficaram fora da lista de elei-
tos os vereadores Thiago Martins 
de Oliveira, o Thiago da Escola 
(PV), com 80 votos - teve apenas 
um a menos que o mais votado 
do partido; Angela Regina Bar-
bosa, a Angela da Reciclagem 
(PSDB), com 51 votos; e Waldinei 
Luiz Paludeto (PSDB), com 49 vo-
tos. Quem também deixa o posto 
no próximo dia 31 de dezembro é 
Guilherme de Andrade Stradioto 
(PSDB), que optou por não dis-
putar a reeleição neste ano.

Elton Laud

Entre as quatro cidades 
da área de cobertura de 
O ECO, Areiópolis foi a 

que registrou maior renovação 
proporcional na Câmara Mu-
nicipal, de 55,56%. Com nove 
vagas disponíveis, sete vereado-
res concorriam à reeleição, mas 
apenas quatro conseguiram se 
reeleger para mais quatro anos. 
A eleição proporcional do mu-
nicípio vizinho, inclusive, foi 
a única que não teve um par-
lamentar em exercício termi-
nando como o candidato mais 
votado no último domingo (15).

Quem obteve maior apoio 
nas urnas foi Fledson Helio Tur-
bano, o Fledson Turmeiro (PSD), 
com 438 votos. Os outros quatro 
novos vereadores eleitos para o 
próximo mandato (2021/2024) 
foram Robson Cardoso dos San-

tos, o Professor Robson (MDB), 
com 216 votos; Marciano Bueno 
da Silva (DEM), com 205 votos; 
Carlos Alberto Leite, o Beto 
Leite (CIDA), com 164 votos; 
e Gilberto Rodrigues de Lima 
(DEM), com 155 votos.

Entre os que tiveram êxito 
na disputa pela reeleição, o atu-
al presidente do Poder Legisla-
tivo, Michel Henrique Augusto 
(CIDA), foi o mais votado, com 
410 votos. Também consegui-
ram apoio para permanecer na 
próxima legislatura os vereado-
res Marildo Alves, o Marildinho 
do Teto (MDB), com 330 votos; 
Lucas Evandro Fiel Benedito, o 
Lucão (PSD), com 222 votos; e 
João da Cruz Miquelino, o Mi-
quelino (DEM), com 163 votos.

Não se reelegeram Alirio 
dos Santos (MDB), com 164 vo-
tos; Nilson Honorato dos Santos 
Vendito, o Nilson Construtor 

(PSD), com 131 votos; e Diva 
das Graças Pinheiro, a Profes-
sora Diva (DEM), com 128 vo-
tos. Também deixam a Casa de 
Leis no dia 31 de dezembro os 
vereadores José Eduardo Bitu 
(PSDB), que concorreu como 
vice de Adriano Romualdo de 
Oliveira (CIDA), e Nilson Ro-
drigues de Lima (PL), que não 
disputou as eleições deste ano.

Dos 6.828 eleitores que com-
pareceram às urnas no último 
domingo, 275 votaram em bran-
co (4,03%) e 226 anularam o 
voto (3,31%). O cartório da 129ª 
Zona Eleitoral, com sede em São 
Manuel, registrou 62 requeri-
mentos de registro de candidatu-
ra, dos quais 61 foram deferidos 
e um foi cancelado em decorrên-
cia de renúncia da própria can-
didata. 20 mulheres concorriam 
a uma vaga no Poder Legislativo, 
mas nenhuma foi eleita.

João Lima 
(PSDB)
106 votos
Reeleito

Fledson 
Turmeiro
(PSD)
438 votos

Pastor Adilson 
Vera
(PODE)
86 votos

Lucão
(PSD)
222 votos
Reeleito

Marcão da Loja 
(MDB)
75 votos
Reeleito

Beto Leite
(CIDA)
164 votos

Miriani
(PSDB)
94 votos

Michel Augusto
(CIDA)
410 votos
Reeleito

Régis
(PV)
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Reeleito

Professor 
Robson
(MDB)
216 votos

Cezinha
(MDB)
71 votos

Miquelino
(DEM)
163 votos
Reeleito

Roger Martins 
(MDB)
93 votos
Reeleito

Marildinho do 
Teto
(MDB)
330 votos
Reeleito

Carlos João 
Ovinho
(PSDB)
77 votos

Marciano 
Bueno
(DEM)
205 votos

Greg (PSDB)
71 votos
Reeleito

Gilberto Lima
(DEM)
155 votos

BOREBI AREIÓPOLIS

Chiquinho quer enxugar gastos e 
revisar estrutura administrativa

Para Toni, reeleição é sinal de 
aprovação do primeiro mandato

Prefeito eleito com 70,79% dos votos válidos, vai priorizar 
Saúde, Educação e Emprego no início de seu governo

Passadas as eleições, prefeito diz que governará para 
todos, independentemente de bandeiras partidárias

Elton Laud

Na vizinha Borebi, com 
apenas dois candida-
tos disputando o cargo 

máximo do Poder Executivo, 
Anderson Pinheiro de Goes, 
o Chiquinho (MDB), foi eleito 
com grande vantagem na dispu-
ta direta contra Antonio Rober-
to Moreira, o Tonho (PODE). 
Concorrendo pela situação, o 
prefeito eleito obteve 70,79% 
dos votos válidos, deixando o 
representante da oposição com 
apenas 29,21% do total apurado 
no domingo (15).

Com 2.179 eleitores aptos 
a votar, Borebi, que pertence à 
161ª Zona Eleitoral, com sede 
em Lençóis Paulista, registrou 
o menor índice e abstenção 
entre as cidades da área de co-
bertura de O ECO, de 14,87%, 
com ausência de 324 eleitores 
nas urnas. Dos 1.855 que com-
pareceram para escolher seus 
representantes, 28 votaram em 
branco (1,51%) e 91 preferiram 
anular o voto (4,91%).

Chiquinho, que encabeçava 
a chapa da coligação “Unidos 
por Borebi”, com a ex-prefeita 
Leila Ayub Vaca (PSDB) no pos-

Elton Laud

As eleições municipais 
de Areiópolis levaram 
6.828 eleitores às ur-

nas no último domingo (15), 
o que indica 19,97% de abs-
tenção (1.704 pessoas não vo-
taram). Entre os cidadãos que 
compareceram para exercer o 
direito democrático do voto, 
a maioria optou pelo atual 
prefeito, Antonio Marcos dos 
Santos, o Toni (PL), reeleito 
com 58,40% dos votos válidos 
contra 41,60% de Adriano Ro-
mualdo de Oliveira (CIDA).

Toni, que mais uma vez 
teve ao seu lado o vice Antonio 
Carlos Príncipe, o Ciço (MDB), 
na chapa da coligação “Te amo 
Areiópolis”, foi apoiado por 
3.715 eleitores. Já Adriano, que 
concorreu pela coligação “Uni-
dos com o povo”, com o verea-
dor José Eduardo Bitu (PSDB) 
no posto de vice, obteve 2.646 
votos. Ao todo, 176 areiopo-
litanos votaram em branco 
(2,58%) e outros 291 anularam 
o voto (4,26%).

A reeleição do atual chefe 
do Poder Executivo teve uma 
margem mais expressiva em 

NOVO RUMO - Eleito em Borebi, 
Chiquinho quer dar um novo 
rumo para Borebi e estabelece 
prioridade para o início de governo

SEQUÊNCIA - Reeleito, 
Toni se coloca como servidor 
da população e garante que 
governará para todos

to de vice, contabilizou 1.229 
votos e se tornou o prefeito 
mais votado da história do mu-
nicípio, emancipado de Lençóis 
Paulista em 1990. Já Tonho, que 
disputou as eleições sem apoio 
de outros partidos, tendo como 
vice Fabrício Carlos Rodrigues, 
registrou apenas 507 votos.

Depois de encerrar o do-
mingo comemorando a vitória, 
o prefeito eleito dedicou a se-
mana para planejar a transição 
de governo e começar a pensar 
na equipe que reunirá para go-

relação às eleições de 2016. 
Naquele ano, Toni foi eleito 
com 3.655 votos (50,03%) con-
tra 2.907 votos (39,79%) de 
Adriano e 372 votos (5,09%) 
de Jonathan Pio de Oliveira 
(PTB). Para o prefeito reeleito, 
o resultado das urnas compro-
va que a maioria da população 
está satisfeita com o que vem 
sendo feito.

“O povo falou nas urnas, 
nos deu uma vitória clara e 
consistente. Mostrou que apro-
vou nosso primeiro mandato 

vernar a cidade pelos próximos 
quatro anos. Amigo próximo de 
Antonio Carlos Vaca, falecido 
em julho, vítima da Covid-19, 
Chiquinho garante que se espe-
lhará no legado deixado pelo o 
ex-prefeito, mas dará um novo 
rumo à cidade.

“Na semana que vem já vou 
sentar com o Pedro (Miguel de 
Araújo, atual prefeito, também 
do MDB) para alinhar os deta-
lhes da transição. Acredito que 
vai ser um processo tranquilo, 
por sermos do mesmo parti-
do. Já estou me reunindo com 
diversas pessoas para discutir 
como será a estrutura adminis-
trativa. O que posso adiantar é 
que a ideia é enxugar, ao máxi-
mo, os gastos”, comenta.

Ainda de acordo com Chi-
quinho, algumas áreas mais 
necessitadas devem ter priori-
dade no início de seu governo. 
“Além da Saúde e da Educação, 
que sempre demandam uma 
atenção especial, vamos focar 
na geração de emprego. Inclu-
sive, até já acertei a vinda de 
uma nova empresa para a cida-
de, pequena, mas que vai gerar 
alguns empregos”, adianta o 
prefeito eleito.

e nos concedeu o direito de 
governar nosso município por 
mais quatro anos. A população 
deu a mim e ao Ciço a tarefa de 
dar continuidade a nosso traba-
lho sério em busca de realizar o 
término da construção da casa 
do povo, essa casa se chama 
Areiópolis”, relata Toni.

Passado período de cam-
panha e com mais uma vitó-
ria das urnas, ele garante que 
vai seguir trabalhando pela 
cidade independentemente de 
bandeiras partidárias, pensan-
do sempre no bem comum. 
“O povo nos escolheu como 
representante de todos, inde-
pendentemente de lado, e nós 
escolhemos ser o governo do 
povo, vamos praticar a união e 
o respeito, a alegria”, completa.

Para o chefe do Executivo, 
continuar no cargo por mais 
um mandato aumenta ainda 
mais a responsabilidade, pois o 
apoio da população é um voto 
de confiança que precisa ser 
honrado. “Fomos reeleitos pre-
feito e vice, mas sonos servido-
res de nossa população. E assim 
faremos, estaremos os próximos 
quatro anos trabalhando por 
nossa gente querida”, finaliza.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Eleições 2020 O ECO ENTREVISTA
Ao longo das próximas semanas, O ECO recebe em seus estúdios os 
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos nas cidades da microrregião. 
Os primeiros entrevistados foram Anderson Prado de Lima (DEM), reeleito 
em Lençóis Paulista, e Anderson Ferreira (PODE), eleito em Macatuba. 
Para assistir, basta apontar a câmara do celular para o QR Code ao lado.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

MAIS DA METADE MAIORIA

Legislativo de Macatuba terá 
seis novos vereadores em 2021

Situação � ca com dois terços 
das cadeiras em Lençóis Paulista

Casa de Leis fi ca sem representação feminina no próximo mandato Sem coligações, nove partidos conseguiram eleger representantes

Elton Laud

Com 11 cadeiras em disputa e 
oito vereadores buscando a 
reeleição, a Câmara Muni-

cipal de Macatuba teve renovação 
de 54,55%, com apenas cinco edis 
se garantindo no posto para mais 
um mandato. A cidade não terá 
nenhuma mulher na próxima le-
gislatura (2021/2024), já que umas 
das duas vereadoras em exercício 
não concorreu, outra não conse-
guiu viabilizar sua permanência e 
nenhuma das demais candidatas 
obteve votação suficiente.

O mais votado foi o vereador 
Eloizio Antonio Abel (PTB), ir-
mão do ex-prefeito Tarcísio Ma-
teus Abel (PTB), que somou 390 
votos e seguirá por mais quatro 
anos. Além dele, asseguraram a 
reeleição o atual presidente da 
Casa de Leis, Júlio Cesar Saes, o 
Julinho Saes (PTB), com 317 vo-
tos; João Batista Francisco, o João 
Zoião (CIDA), com 283 votos; 
Lasaro Diniz Cordeiro, o Lasão 
(PSD), com 245 votos; e Sebas-
tião Candido de Moraes, o Tião 
da Laranja (PL), com 208 votos.

A lista de novos vereadores 
traz Antonio Severino, o Toninho 
Brastec Refrigeração (PATRI), com 
359 votos; Amadeu Raimundo, o 
Amadeu do Esporte (PATRI), com 
326 votos; Cleiver Vieira dos Reis 
(PV), com 265 votos; Cristiano Ce-
sar Mendes (PL), com 233 votos; 
Paulo Henrique Neves (MDB), 
com 140 votos; e Leandro Fogaça 
Giraldi (PODE), que com 214 foi 
o único que entrou pela base de 

Elton Laud

Com as novas regras para as 
eleições proporcionais, que 
não permitiu coligações, ape-

nas DEM, MDB e PSDB consegui-
ram garantir duas vagas na Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista. Ci-
dadania, Podemos, PP, PL, PSL e 
PSC ficaram com uma cadeira cada. 
Com o atual cenário, o prefeito An-
derson Prado de Lima (DEM), ree-
leito com 60,46% dos votos válidos, 
terá uma base com oito vereadores, 
o que representa dois terços do total.

Com 12 cadeiras, a Casa de 
Leis lençoense teve renovação de 
41,67% nas eleições do último 
domingo (15), com cinco novos 
vereadores. Com comparecimen-
to de 38.625 eleitores, as eleições 
registraram 2.421 votos bran-
cos (6,27%) e 1.742 votos nulos 
(4,51%). O mais votado foi o atual 
presidente da Mesa Diretora, Nar-
deli da Silva (DEM), que obteve  
1.390 votos e se reelegeu para seu 
sexto mandato consecutivo.

Com 1.033 votos, Francisco de 
Assis Naves, o Chico Naves (MDB), 
vai para o terceiro mandato. Outros 
cinco, terão o segundo mandato: 
Leonardo Henrique de Oliveira, o 
Dudu do Basquete (CIDA), com 
859 votos; Mirna Adriana Justo 
(PSDB), com 723 votos; Jucimá-
rio Cerqueira dos Santos, o Bibaia 
(PODE), com 680 votos; Damião 
Augusto Xavier de Oliveira, o Pro-
fessor Guto (MDB), com 606 votos; 
e Luiz Gonzaga da Silva, o Luizinho 
do Açougue (PL), com 456 votos.

A lista de novos vereadores 

Eloizio Abel
(PTB)
390 votos
Reeleito

Lasão
(PSD)
245 votos
Reeleito

Nardeli - Naná
(DEM)
1.390 votos
Reeleito

Professor Guto
(MDB)
606 votos
Reeleito

Amadeu do 
Esporte
(PATRI)
326 votos

Leandro Fogaça
(PODE)
214 votos

Dudu do 
Basquete (CIDA)
859 votos
Reeleito

Luizinho do 
Açougue (PL)
456 votos
Reeleito

João Zoião
(CIDA)
283 votos
Reeleito

Paulo Neves
(MDB)
140 votos

Bibaia
(PODE)
680 votos
Reeleito

Papa Góis
(DEM)
439 votos

Toninho Brastec 
Refrigeração
(PATRI)
359 votos

Cristiano 
Mendes
(PL)
233 votos

Chico Naves
(MDB)
1.033 votos
Reeleito

Irani
(PSDB)
551 votos

Julinho Saes
(PTB)
317 votos
Reeleito

Tião da Laranja
(PL)
208 votos
Reeleito

Mirna Justo
(PSDB)
723 votos
Reeleito

Andreia Zaratini
(PSL)
447 votos

Cleiver Reis
(PV)
265 votos

Romulo
(PP)
668 votos

Valdivino 
Miguel
(PSC)
408 votos

Anderson Ferreira, prefeito eleito 
com 35,35% dos votos válidos.

Não conseguiram a reelei-
ção Ricardo de Souza Genovêz 
(CIDA), que obteve 228 votos; 
Elaine Correia Santos (PV), com 
211 votos; e Marcos Rogerio So-
ares de Goes (MDB), com 126 
votos. Sílvia Cristina Ferreira 
Pedroso (PSDB) não disputou as 
eleições e também deixa o cargo 
no dia 31 de dezembro, assim 
como Fabrício José Gino Perei-

ra (PSD), que concorreu como 
prefeito e perdeu, e Anderson 
Ferreira, que assume o coman-
do do Poder Executivo.

Com comparecimento de 
10.641 eleitores, as eleições pro-
porcionais de Macatuba registra-
ram 393 votos brancos (3,70%) e 
376 votos nulos (3,53%). Dos 143 
candidatos que concorreram a 
uma das vagas no Poder Legislati-
vo (foram feitos 147 requerimen-
tos de registro de candidatura, 
mas houve dois indeferimentos 
e duas renúncias), apenas 26 
registraram 100 votos ou mais, 
enquanto que 45 obtiveram 20 
votos ou menos nas urnas.

apresenta Rômulo Paulon Pegolo 
(PP), com 668 votos; Andreia Ber-
nardo Zaratini Martinelli (PSL), 
com 447 votos; Renato da Silva 
Góis, o Papa Góis (DEM), com 439 
votos; Valdivino Miguel Barbosa 
(PSC), com 408 votos; e Irani Gor-
gonio (PSDB), com 551 votos. Irani 
ocupou o cargo como suplente por 
mais de três anos, mas saiu com 
a volta do titular da vaga, André 
Paccola Sasso, o Cagarete (DEM), 
que havia assumido a Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico.
Cagarete não disputou a re-

eleição e deve voltar ao governo. 
Quem também vai para a adminis-
tração é Manoel dos Santos Silva, 
o Manezinho (PSL), eleito como 
vice de Prado. Além deles, deixam 
o Poder Legislativo os vereadores 
Paulo Henrique Victaliano (PSDB), 
Diusaleia Jacomino Furlan (DEM) 
e João Miguel Diegoli (PSL), que 
obtiveram 463, 315 e 184 votos, res-
pectivamente, e não se reelegeram.

MACATUBA LENÇÓIS PAULISTA

Reeleito, Prado coloca urgência 
e emergência entre prioridades

Anderson quer aprovar reforma 
administrativa ainda em 2020

Segundo prefeito, que obteve 60,46% dos votos válidos, chamamento 
público deve ser feito até abril; Prefeitura nomeou um interventor

Com nova visão de gestão, prefeito eleito na cidade vizinha já defi niu 
quais serão suas oito secretarias; escolha será por critérios técnicos

Elton Laud

Com vitória do prefeito 
Anderson Prado de Lima 
(DEM), reeleito com 

60,46% dos votos válidos contra 
37,06% de José Antonio Marise 
(PSDB), 1,95% de Celso Angelo 
Mazzini, o Dé Mazzini (PTB), e 
0,53% de Expedito José Gon-
çalves, o Jottha Gonçalves (PT), 
as eleições de Lençóis Paulista 
tiveram 23,52% de abstenção. 
Dos 38.625 votos computados, 
1.589 foram brancos (4,12%); 
outros 2.179, nulos (5,64%).

Apesar das medidas adota-
das pelo TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) para garantir a 
segurança dos eleitores e pro-
fissionais que atuaram nas Elei-
ções 2020, como a ampliação 
do horário de votação, houve 
aumento da abstenção, que foi 
de 18,85% em 2016. Um dos 
motivos pode ter sido o receio 
de contágio pelo novo coronaví-
rus (Covid-19), principalmente 
entre os idosos e pessoas dos 
grupos de risco.

Prado, que concorria ao 
lado do vereador Manoel dos 
Santos Silva, o Manezinho 
(PSL), recebeu apoio de 21.076 

Elton Laud

A corrida eleitoral de Ma-
catuba tinha quatro can-
didatos no páreo, mas 

a disputa pela vitória acabou 
ficando entre o atual prefeito 
Marcos Donizeti Olivatto (PL) 
e o vereador Anderson Ferrei-
ra (PODE), que se mantiveram 
bem próximos um do outro na 
maioria das seções, deixando 
para traz o também vereador 
Fabrício José Gino Pereira 
(PSD) e o ex-prefeito Tarcisio 
Mateus Abel (PTB).

Com um visível aumento de 
popularidade na reta final de 
campanha, o vencedor foi An-
derson Ferreira, que formava a 
chapa de seu partido ao lado de 
Claudinei Corrêa Leite de Mo-
raes. Concluindo seu primeiro 
mandato no Legislativo, ele 
obteve apoio de 3.493 eleitores, 
garantindo 35,35% dos votos 
válidos. Olivatto, que tinha no-
vamente Amauri Antonio Bor-
nello (PV) como vice, somou 
2.986 votos (30,22%).

Fabrício, que concorria ao 
lado Aline Mariana Ronque 
(PSD), ficou com 1.818 votos 
(18,40%). Já Tarcisio, que tinha 

DE VOLTA AO TRABALHO
Após vitória nas urnas, Prado 
estabelece prioridades para os 
próximos meses de governo

DIÁLOGO - Anderson 
Ferreira garante que vai 
ouvir servidores municipais 
antes de definir secretariado

eleitores. Marise, que tinha 
como vice Marcelo Fernando 
Ranzani (PROS), somou 12.918 
votos. Dé Mazzini, que formava 
chapa ao lado de Cleuza Spiran-
delli (PTB), registrou 679 votos. 
Já Jottha Gonçalves, candidato 
ao lado de Celso Eduardo Jacon 
(PT), teve apenas 184 votos.

Terminada a corrida eleito-
ral, o prefeito garante que o foco 
está totalmente voltado aos pro-
blemas da cidade. Nesta sema-
na, em entrevista concedida a 
O ECO, ele assegurou que uma 

Carlos Augusto Maganha Vanni, 
o Carlinhos Vanni (CIDA), como 
vice, teve 1.585 votos (16,04%). 
10.641 compareceram às urnas 
no domingo (15), o que revela 
abstenção de 19,15% (2.521 pes-
soas). 351 optaram por votar em 
branco (3,30%); outros 408 pre-
feriram anular o voto (3,83%).

Anderson Ferreira revela que 
já definiu a estrutura administra-
tiva que pretende implementar a 
partir de 2021 e diz que tentará 
aprovar os projetos ainda neste 
ano. “Creio que não deva ter 

das maiores prioridades é solu-
cionar o impasse no serviço de 
urgência e emergência. Em pro-
cesso de rescisão com a Irman-
dade Santa Casa de Birigui, a 
Prefeitura Municipal deve abrir 
um novo chamamento público.

“Não houve tratativa ami-
gável e precisamos utilizar me-
canismos legais para conduzir 
essa questão. Nomeamos um 
interventor para que tenhamos 
a gerência do serviço. Nos pró-
ximos 180 dias, será feito um 
novo chamamento público. 
Existe a predisposição do Hos-
pital Piedade em assumir o ser-
viço, esse é nosso desejo, mas 
tudo precisa ser feito dentro dos 
mecanismos legais”, relata.

Ainda segundo Prado, outra 
questão que deve ter atenção 
prioritária nos próximos meses 
é o projeto de construção de 200 
casas populares por meio de 
parceria com a CDHU (Compa-
nhia de Desenvolvimento Ha-
bitacional e Urbano). “Eu devo 
ter uma reunião na semana que 
vem na CDHU para discutir a 
liberação das inscrições. Acre-
dito que isso saia ainda neste 
ano, no máximo, no início do 
ano que vem”, revela.

problemas com o prefeito Mar-
cos e com os demais vereadores. 
Vamos tentar agilizar para colo-
car em execução já a partir de ja-
neiro. Esperamos superar isso o 
mais rápido possível para avan-
çar em outras questões”, diz.

A partir de 2021, a Prefei-
tura Municipal deve ter apenas 
oito secretarias: Relações Insti-
tucionais e Comunicação; Con-
troladoria e Transparência; Pro-
cessos, Planejamento e Gestão; 
Desenvolvimento Econômico, 
Inovação e Sustentabilidade; 
Desenvolvimento Social e Pro-
moção da Qualidade de Vida; 
Saúde e Bem-Estar; Educação 
e Juventude; e Infraestrutura, 
Desenvolvimento Urbano, Ser-
viços e Zeladoria.

O prefeito eleito garante que 
a escolha dos responsáveis por 
cada pasta será feita por critérios 
técnicos e a partir de diálogo di-
reto com os servidores. “Antes 
de escolher quem serão os se-
cretários, quero me reunir com 
todos os servidores para ter uma 
percepção do que eles esperam 
e de como eles estão dispostos a 
participar. A partir de agora não 
tem partido. Todos precisam ca-
minhar juntos”, completa.
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CECAP
O Estádio Eugênio Paccola, na Cecap, está recebendo várias melhorias. Além da 
instalação de cobertura nas arquibancadas, e empresa contratada pela Prefeitura 
Municipal está executando a pintura dos vestiários e a construção de mais dois 
sanitários. Os bancos de reserva e o espaço para o mesário também estão sendo 
readequados. Foram investidos R$ 264,7 mil com recursos do Governo Federal.
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Cotidiano

CULTURA

SOLIDARIEDADE

BEACH TENNIS

Lençoenses lançam Art:Cidade

Campanha Papai Noel dos Correios será digital

Cidade recebe melhor
jogador do mundo

Projeto contemplado pela Funarte exibe série de entrevistas com artistas de 16 a 35 anos

O projeto teve início na quarta-feira; envio e adoção das cartinhas devem ser feitos pela internet

O italiano Alessandro Calbucci 
veio a convite da Arena Ubirama

Flávia Placideli

O artista audiovisual Lucas 
Dias Batista e o jornalista 
Júnior Placca lançaram 

na última terça-feira (17) o pro-
jeto Art:Cidade - uma vitrine 
para os jovens artistas lençoen-
ses. Contemplada pela Funarte 
(Fundação Nacional de Artes), 
a iniciativa apresenta uma série 
de programas de WebTV com 
10 episódios que pretende co-
nectar diferentes manifestações 
culturais de Lençóis Paulista.

Inicialmente, o projeto 
Art:Cidade propôs o mape-
amento de artistas e grupos 
locais das áreas de artes visu-
ais, literatura, música, dança e 
artes cênicas, que pretendem 
divulgar suas produções artísti-
cas e que tenham entre 16 e 35 
anos. Através de uma convoca-
ção pública aberta em fevereiro 
deste ano, foram selecionadas 
duas pessoas de cada uma das 

Rafaela Damasceno

Na última quarta-feira (18), 
teve início mais uma edi-
ção da campanha Papai 

Noel dos Correios, que terá 
algumas mudanças em relação 
aos anos anteriores. Devido à 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), a ação acontece de 
forma digital.

Todos os anos, milhares de 
crianças escrevem cartinhas 
com seus sonhos e pedidos, 
esperando que o Papai Noel 
os realize. Os profissionais dos 
Correios, comovidos com as 
mensagens, criaram a cam-
panha de solidariedade para 
transformar esses sonhos em 
realidade. O projeto social, de-
senvolvido há mais de 30 anos, 
vem ganhando mais força a 
cada edição e já acontece em 
todo o país.

Rafaela Damasceno

O beach tennis pode ser 
definido como uma mis-
tura de tênis, vôlei de 

praia e frescobol. É considera-
do simples de se praticar, por 
ter regras fáceis de assimilar e 
ser divertido de jogar. Não por 
acaso, o esporte está ganhando 
cada vez mais espaço no mun-
do, inclusive no Brasil. 

O italiano Alessandro Cal-
bucci, de 40 anos, considerado o 
maior jogador de beach tennis do 
mundo pela ITF (International 
Tennis Federation ou Federação 

ART:CIDADE - Neste sábado (21), projeto exibe entrevista 
com a coreógrafa e professora de dança Giovana Ribeiro

LANÇAMENTO - Uma carreata foi organizada para o 
lançamento da campanha de 2020 na regional de Bauru

NÚMERO UM - Alessandro Calbucci, melhor jogador 
de beach tennis do mundo, está em Lençóis Paulista

UBIRAMA TÊNIS CLUBE

ASSEMBLÉIA GERAL

ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

Edital de Convocação: Ficam os sócios proprietários do Ubirama Tênis 
Cube, quites com suas obrigações, convocados para eleição da diretoria e 
conselho fiscal para o Biênio 2021/2022, cujo pleito será realizado no salão 
social do Clube, no dia 11 de dezembro de 2020, sexta feira, às 19 horas. 
Os interessados em concorrer na referida eleição deverão apresentar chapa a 
secretaria do Clube, até as 17h00 do dia 07 de dezembro de 2020.

Lençóis Paulista, novembro de 2020

A Diretoria

SINDICATO DOS TRABALHADORES E
EMPREGADOS RURAIS DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

AGO - Ficam convocados os trabalhadores e empregados rurais asso-
ciado do SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RU-
RAIS DE LENÇÓIS PAULISTA em pleno gozo de seus direitos sindicais a 
se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA na forma do estatuto 
social da entidade e demais legislação vigente a comparecerem a sede social 
sito a Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins nº.1573 - Centro - Lençóis 
Paulista - SP, no próximo dia 26 de novembro de 2020 as 16h00min (Dezes-
seis Horas) em primeira Convocação e ou as 16h30min (dezesseis Horas e 
trinta minutos) em segunda Convocação para deliberarem sobre a seguinte: 
- ORDEM DO DIA: 1º) - Leitura, Discussão e Aprovação da Ata da Assem-
bleia anterior; 2º) - Discussão, Votação e Aprovação da PREVISÃO ORÇA-
MENTARIA para ano DE 2021. As Deliberações serão tomadas de acordo 
com o Estatuto Social. Lençóis Paulista, 19 de novembro de 2020 - Amável 
Coelho Vaz - Presidente.

SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL  DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA, nos termos es-
tatutários convoca seus associados para reunirem-se  em assembléia geral 
extraordinária, a realizar-se no dia 24 de novembro  de  2.020,  às 8:00 (oito) 
horas,  na sede deste Sindicato Rural, à rua Cel. Joaquim Gabriel, nº35, nesta 
cidade de Lençóis Paulista, a fim de discutirem e votarem a seguinte Or-
dem do Dia: a)- Leitura Discussão e Votação da Ata da Assembléia anterior; 
b)- Ratificação da Convenção Coletiva de Trabalho formalizada entre este 
Sindicato Rural  e  os  Sindicatos profissionais rurais, válida para o Setor da 
Cultura Diversificada;  c)- Concessão de outorga de poderes à Diretoria des-
te Sindicato para assinatura das referidas Convenções. Não havendo número 
legal de associados presentes para a realização da assembléia em primeira 
convocação, fica determinada a segunda para às 10:00 (dez) horas do mesmo 
dia e no mesmo local.

Lençóis Paulista, 20 de novembro  de 2.020

Ermenegildo Luiz Coneglian
PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE Nº 001/2020

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

CONTRATADO: A3 INFOTECH COM. E PREST. DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA

Endereço: Rua Java, nº 34, sala 11, bairro Jardim do Mar
Cidade: São Bernardo do Campo - SP
CNPJ nº: 31.385.684/0001-10

Objeto: aquisição de UM computador servidor de rede com garantia “on 
site” no mínimo de 3 (TRÊS) anos conforme especificações constantes do 
Anexo I. Termo de Referência.

Valor: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais)

Prazo: à vista

COTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 - Categoria Econômica: Nº 339039000000
 - Despesa: 44
 - Nome da Categoria Econômica: Outros Serviços Terceiros Pessoa 

Jurídica

Areiópolis, 18 de novembro de 2020.

MICHEL HENRIQUE AUGUSTO
PRESIDENTE

Câmera Municipal
de Areiópolis

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Areiópolis, no uso de suas atribui-
ções legais, e de conformidade com o Parágrafo único, do Artigo 48 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, faz saber a quem interessar 
possa, especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, 
que fará realizar Audiência Pública para 2ª discussão e aprovação da Lei 
Orçamentaria Anual para o exercício financeiro de 2021 no seguinte local, 
data e horário.

Local: Câmara Municipal de Areiópolis
 Rua Maria Conceição Castilho Bernardes, 400, Vila Cremer

Data: 24 de novembro de 2020
Horária: 20:00 horas

Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participa-
rem desta audiência.

Areiópolis, 17 de novembro de 2020.

MICHEL HENRIQUE AUGUSTO
PRESIDENTE

Câmera Municipal
de Areiópolis

Internacional de Tênis, na tradu-
ção), está em Lençóis Paulista, 
onde, desde a quinta-feira (19), 
ministra algumas aulas na Arena 
Ubirama Beach Tennis, que foi 
inaugurada no mês de março.

Calbucci possui anos de 
experiência no esporte e atual-
mente, além de jogar, atua como 
coach (uma espécie de treina-
dor) em diversas arenas de bea-
ch tennis do Brasil e do mundo.

O evento foi aberto apenas 
para associados ou praticantes 
que se inscreveram previamen-
te, ao custo de R$ 100, porém, a 
Arena Ubirama está planejando 

um evento com entrada fran-
ca para o mês de dezembro. 
Entre os dias 4 e 6 acontece o 
1° Quiksand Open de Beach 
Tennis, torneio que deve reunir 
jogadores de todo o estado de 
São Paulo. Devido à pandemia, 
para evitar aglomerações, o nú-
mero de inscritos é limitado à 
capacidade das quadras. Até o 
momento, 220 atletas se inscre-
veram para participar.

“O evento será aberto ao 
público e com entrada livre, a 
não ser que tenhamos um novo 
decreto em relação à pandemia. 
Planejamos fazer tudo de ma-
neira responsável, seguindo as 
normas sanitárias, mas, se hou-
ver um novo decreto, teremos 
que limitar a entrada apenas 
aos atletas”, explica Bruno Faria 
Batista, de 42 anos, um dos pro-
prietários da Arena Ubirama.

Neste ano, o Papai Noel dos 
Correios será realizado de ma-
neira digital. Crianças de até 10 
anos de idade, em situação de 
vulnerabilidade social, podem 
escrever as cartas a mão, depois 
fotografá-las e enviá-las para o 
site do projeto (http://blog.cor-
reios.com.br/papainoeldoscor-

reios). É importante que as ima-
gens estejam claras para que os 
futuros padrinhos e madrinhas 
consigam entender os pedidos.

A adoção das cartas tam-
bém será digital. Quem desejar 
se tornar padrinho e madrinha, 
deve acessar o site mencionado 
acima e clicar na opção “Adotar 

Agora”. Após o cadastro, serão 
exibidas as cartinhas próximas 
à localidade informada. Ao sele-
cionar uma delas, todos recebe-
rão um e-mail de confirmação.

A entrega dos presentes 
deve ser feita presencialmente 
nas agências dos Correios das 
respectivas cidades, seguindo 
todos os protocolos sanitários 
recomendados pelas autorida-
des. As equipes das agências 
devem fazer as entregas nas se-
manas que antecedem o Natal.

Neste ano marcado pelo 
isolamento e distanciamento 
social, os coordenadores do 
projeto esperam que os valo-
res natalinos sejam resgatados 
e que a solidariedade, a união, 
o amor e a fraternidade sejam 
fortalecidos e distribuídos ao 
próximo por meio de iniciativas 
como a campanha Papai Noel 
dos Correios.

respectivas áreas artísticas. 
“Nosso objetivo é mostrar a 

produção artística das pessoas 
mais jovens da cidade, valorizar 
esses artistas que estão come-
çando e auxiliar no impulsio-
namento dessas pessoas para a 
carreira artística, contribuindo, 
também, com a visibilidade de 

cada um”, conta Júnior Placca.
Lançado na última terça-

-feira (17), o Art:Cidade traz 
uma série de WebTV, que terá 
10 episódios. O encontro acon-
tece três vezes na semana, às 
terças-feiras, quintas-feiras e 
aos sábados, sempre às 11h. 
Quem abriu a programação foi 

a poetisa Raíssa Karenina Góes. 
Na quinta-feira, (19), foi a vez 
da atriz Eliandra Caon Marco-
lino contar um pouco de sua 
história ligada ao teatro. 

Neste sábado (21), o 
Art:Cidade traz a entrevista 
com a coreógrafa e professora 
de dança, Giovana Ribeiro. A 
programação segue com o artis-
ta visual André Romani (24/11), 
a cantora e compositora Bárbara 
Lenci (26/11), a escritora Aman-
da Madóglio (28/11), o ator e 
escritor Rodolfo Braga (01/12), a 
coreógrafa e professora de dan-
ça Giovana Prandini (03/12), a 
artista visual Carolina Rolim 
(05/12), e o músico e composi-
tor Kevin Ferreira (08/12), que 
fecha a série de entrevistas.

Os vídeos podem ser vistos 
através do canal do Youtube 
(Art Cidade) e pelas páginas do 
Facebook (@Art:Cidade) e Ins-
tagram (@art.cidade), conforme 
o cronograma de exibições.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

ASRKS - ASSOCIAÇÃO SHORIN RYU DE KARATE SAMURAY
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, o Senhor Presidente em exercício desta Associa-
ção, no uso de suas atribuições, convoca os Associados e pessoas interessa-
das para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRA-
ORDINÁRIA, que será realizada no dia 08 de dezembro de 2020, na Rua 
XV de Novembro, nº 153, Centro, Lençóis Paulista/SP, CEP: 18.681-038, às 
19h30, em primeira convocação, e às 20h00 em segunda convocação com 
qualquer número de pessoas e todos terão direito a votos, para tratar das 
seguintes ordens do dia:

a) Discutir e deliberar sobre o parecer do Conselho Fiscal sobre as con-
tas e balanço referente ao exercício encerrado em 2019;

b) Discurtir e deliberar a proposta de alteração do Estatuto Social;
c) Alteração de endereço da Associação; e
d) Eleição da nova diretoria. 
Lençóis Paulista/SP, 20 de novembro de 2020.

BRUNO BRAGA - PRESIDENTE
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RG
Através de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo, o RG voltou a ser feito em Macatuba. O prazo para a entrega 
do documento é de até 15 dias. O serviço já está disponível e funciona no posto 
do Detran-SP, que fica na rua João Batista Cavalari, 758, no Centro. O agendamento 
prévio deve ser feito pelo telefone (14) 9 9612-208, das 8h às 11h e das 13h às 15h.
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Economia

VAREJO

Comércio se prepara 
para a Black Friday
Lojistas estão otimistas para a segunda data mais movimentada

Angelo Franchini Neto

A segunda data mais movi-
mentada para o comércio 
está prestes a chegar. No 

dia 27 de novembro tem a Black 
Friday, ou Sexta-feira Negra, que 
no Brasil já se tornou tradição e 
só perde em volume de vendas 
para o Natal. Neste ano, apesar 
da pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), a expectativa dos co-
merciantes é de sucesso absoluto.

Valéria Brito da Silva, gerente 
do Magazine Luiza de Lençóis Pau-
lista, vai mais além. Segundo ela, as 
vendas durante o período de pande-
mia foram até melhores do que no 
ano passado, o que credencia a Bla-
ck Friday 2020 a bater recordes de 
faturamento em toda a rede. “O Ma-
gazine Luiza leva muito a sério esta 
data, respeita a tradição e realmente 
coloca produtos em oferta. Na ver-
dade, a nossa Black Friday não se 
limita apenas a um dia, mas sim a 
um período longo, com ofertas diá-
rias. Tudo para evitar aglomerações 
no dia da Black Friday”, comenta.

Quem também está com ex-
pectativas em alta para a Black 
Friday é Gilgleison Ezequiel de 
Oliveira, gerente da Lojas Ed+ 

PREPARADO - Lojas estão prontas para a segunda data mais importante para o comércio: a Black Friday

Procon Lençóis orienta consumidores

Acilpa promove ação nos dias 27 e 28

Apesar de muitos lojistas 
aderirem à Black Friday com 
descontos reais, ainda há re-
clamações diversas de consu-
midores a respeito das ofertas. 
Segundo Ednéia Cristina dos 
Santos Silva, coordenadora do 
Procon Lençóis Paulista, o prin-
cipal problema relatado no ano 
passado esteve relacionado à 
entrega dos produtos. “Também 
relatamos produto ou serviço 
indisponível, pedido cancelado 
após finalização da compra, 
maquiagem de desconto, mu-
dança de preço ao finalizar a 
compra, produto ou serviço en-
tregue diferente do pedido, pro-
duto incompleto ou danificado, 
site intermitente, congestionado 

ou página bloqueada e pagamento 
com boleto bancário ou débito em 
conta indisponível”, relata.

Diante destas situações aci-
ma relatadas, o Procon orienta o 
consumidor a verificar qual preço 
está sendo praticado no mercado 
nos próximos dias, pesquisar em 
mais de um site, fazer prints das 
telas com os preços oferecidos pe-
las lojas e usar aplicativos e sites 
de comparação de preços, que 
ajudam a avaliar se o valor é de 
fato promocional. “Recomenda-
-se fazer uma lista do produto ou 
serviço que precisa ou deseja e es-
tipular um limite de gasto, evitan-
do gastar mais do que o previsto. 
Além disso, é interessante pesqui-
sar previamente sobre o produto 

que pretende comprar, como 
suas características, funções, 
locais em que está à venda, 
entre outros. Outra orientação 
é observar o prazo de entrega 
e se informar antecipadamente 
sobre a política de troca da em-
presa para evitar problemas, 
além de também se atentar ao 
valor de frete, que diferencia o 
valor da compra”, completa.

Caso o consumidor se 
sinta lesado, basta procurar 
o Procon de Lençóis Paulista, 
que fica na Rua Anita Gari-
baldi, 821, Sala 4, no Centro. 
O telefone para contato é o 
(14) 3263-6499; E-mails: pro-
conlp@hotmail.com e pro-
con@lencoispaulista.sp.gov.br.

Em 2020, a Black Friday 
no comércio lençoense se es-
tende também no sábado, dia 
28. Nesses dois dias, as lojas 
estarão com grandes descontos 
em diversos produtos. O ho-
rário de atendimento também 
será estendido. Na sexta-feira, 
as lojas ficam abertas das 8h às 
20h e no sábado, das 8h às 18h. 
“Para este ano, a expectativa é 
muito boa. O brasileiro tomou 
gosto pela Black Friday e, devi-
do às ações da Acilpa (Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista) para a data 
nos anos anteriores, o lençoen-
se também se prepara e busca 
pelas promoções e descontos”, 

afirma José Antonio Silva, o 
Neno, presidente da Acilpa.

Diversas lojas de Lençóis 
Paulista já confirmaram a 
participação com descontos 
de até 80%. “Da mesma for-
ma que o consumidor espera 
para comprar com descontos, 
o lojista se organiza para ofe-
recer produtos com preços 
realmente atrativos e também 
impulsionar as vendas”, com-
pleta Neno. “Hoje, para diver-
sos segmentos de mercado, a 
Black Friday é a segunda data 
com maior volume de vendas, 
superando o Dia das Mães e 
ficando atrás somente do Na-
tal”, finaliza Neno.

em Lençóis Paulista. “Mesmo com 
tudo isso ocorrendo por causa da 
pandemia, estamos crescendo mês 
a mês. E a Black Friday se tornou 
uma data muito esperada para to-
dos, de qualquer nicho, por isso, a 
nossa expectativa é bastante posi-
tiva”, garante. Sobre a pandemia, 

Oliveira não acredita que essa si-
tuação interfira negativamente na 
data. “Atrapalharia se o comércio 
estivesse fechado. E como falei an-
teriormente, graças a Deus, mes-
mo o Brasil passando pela pan-
demia, estamos aumentando as 
vendas”, completa o comerciante.
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CORONAVAC
O governo do estado de São Paulo recebeu na manhã dessa quinta-feira (19) 
as 120 mil primeiras doses da CoronaVac, vacina contra a Covid-19. O material 
foi importado da China e desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, em 
parceria com o Instituto Butantan. A CoronaVac é uma das quatro candidatas 
a vacina contra o novo coronavírus que estão sendo testadas no Brasil.
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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.

INOVAÇÃO

Anaísa Portes Ramos é pioneira 
na cirurgia robótica no interior
Natural de Lençóis Paulista, médica atua no Hospital Vera Cruz, em Campinas

Flávia Placideli

Primeira cirurgiã robótica 
no interior do estado de 
São Paulo, a médica Ana-

ísa Portes Ramos, nascida em 
Lençóis Paulista, é formada em 
Medicina pela Unicamp (Uni-
versidade Estadual de Campi-
nas). Atuando no Hospital Vera 
Cruz, em Campinas, ela parti-
cipou, em agosto, do processo 
de certificação em cirurgia ro-
bótica e passou a ser a primeira 
cirurgiã do estado a possuir este 
tipo de certificação.

A médica, com residência 
em cirurgia geral, do aparelho 
digestivo e transplante hepático 
pela Unicamp e fellowship em 
cirurgia minimamente invasiva 
pelo Hospital do Câncer de Bar-
retos, explica que para ser um 
cirurgião robótico é necessário 
passar várias horas em simula-
dores e treinamentos, percorrer 
todas as etapas de formação 
cirúrgica e ter experiência em 
outras formas de cirurgias mi-
nimamente invasivas.

Com vasto conhecimento 
na área, a cirurgiã fala sobre o 
avanço tecnológico no campo 
da medicina. “A plataforma ro-
bótica ganha ainda mais espaço 
quando relacionado a procedi-
mentos complexos que exigem 
muitas horas de dedicação da 
equipe médica. O robô trouxe 
ergonomia para o médico, que 
consegue realizar movimentos 
impossíveis de serem repro-
duzidos por mãos humanas. 
Além disso, possui visão de alta 
definição em 3D e braços me-
cânicos que eliminam possibili-
dades de tremor, que poderiam 
surgir em cirurgias com muitas 
horas de realização”, comenta.

A cirurgia robótica teve iní-

PIONEIRISMO - Anaísa Portes Ramos é a primeira cirurgiã do 
interior do estado de São Paulo certificada em cirurgia robótica

cio com a criação do Da Vinci, 
nome dado ao primeiro robô 
desenvolvido para auxiliar em 
operações, em 1999. A ideia, em 
princípio, era que ele ajudasse 
em procedimentos à distância. 
O primeiro teste do Da Vinci 
aconteceu em 2006, na Califór-
nia, com um médico controlan-
do o robô em Seattle. No Brasil, 
o procedimento inaugural foi 
realizado em 2008, no Hospital 
Sírio Libanês, em São Paulo. 
Atualmente, cerca de 60% das 
cirurgias feitas com auxílio do 
robô são de urologia. A segunda 
categoria mais comum é a cirur-
gia geral (aparelho digestivo) e, 
em terceiro, a ginecologia. 

“O sistema robótico tem 
possibilitado aos pacientes al-
ternativas positivas para o tra-
tamento, de maior eficiência 
quando comparada com os mé-
todos tradicionais, cortes me-
nores, menos dor e desconforto 
no pós-operatório, diminuição 
da perda de sangue e hemorra-
gias durante a cirurgia, possibi-
litando ao paciente um retorno 
mais rápido às atividades do 
dia a dia”, comenta a médica.

A área conta, inclusive, com 
a entidade Sobracil (Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Minima-
mente Invasiva e Robótica). Po-
rém, a prática ainda é limitada, 
restringindo-se a uma pequena 
parcela dos mais renomados 
hospitais brasileiros. 

A cirurgia robótica caracte-
riza-se por ser um tipo de cirur-
gia minimamente invasiva. Na 
prática, pode ser considerada 
uma evolução da cirurgia lapa-
roscópica. No procedimento, 
também são feitas pequenas 
incisões. Além da câmera, en-
tram em cena braços do robô 
com instrumentos cirúrgicos. 

As pinças conectadas aos bra-
ços robóticos simulam o punho 
humano, com rotação de 540 
graus (punho humano gira 360 
graus) o que facilita dissecções 
dos tecidos e suturas, resultan-
do em menos sangramento e 
menor trauma cirúrgico.

É preciso sempre lembrar: o 
robô não funciona sozinho. To-
dos os movimentos executados 
pela tecnologia são realizados 
pelo cirurgião responsável a par-
tir do console. O procedimento 
robótico conta ainda com alguns 
mecanismos de segurança extra 

- Visualização de imagem em alta definição com ampliação de 
10 vezes e visualização tridimensional
- Melhor detalhamento dos planos dos tecidos
- Movimento escalonado com filtração de tremor
- Melhor ergonomia para o cirurgião
- Uso de pequenas incisões
- Pinças que proporcionam movimentos delicados e facilitam suturas
- Recuperação mais rápida do paciente
- Menor tempo de hospitalização
- Menor perda de sangue e menor taxa de transfusão
- Redução da dor, já que a maioria dos pacientes não necessita 
de medicamento para controle da dor após a alta
- Menor risco de infecção
- Segurança

VANTAGENS DA CIRURGIA ROBÓTICA

que agem no sentido de conter 
ações imprevistas feitas pelo 
médico. Nesse caso, o robô trava 
a máquina momentaneamente.

“Toda cirurgia que pode ser 
feita via laparoscopia também 
pode ser realizada por meio da 
plataforma robótica, inclusive 
cirurgias para tratamento de 
cânceres como esofagectomia, 
gastrectomia, hepatectomias, 
pancreatectomia, colectomias, 
além de cirurgia bariátrica e 
cirurgias da parede abdominal 
(hérnias)”, explica a médica 
Anaísa Portes Ramos.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Aiello Lençóis Paulista prepara grande novidade
Novo empreendimento imobiliário situado na melhor e mais promissora localização da cidade deve ser lançado ainda em 2020

Da Redação

A melhor e maior novida-
de de 2020 está prestes a 
chegar em Lençóis Pau-

lista. A Aiello Urbanismo, em-
presa que carrega a marca da 
qualidade em loteamentos na 
região Centro-Oeste do estado 
de São Paulo, está preparando 
um lançamento que é um ver-
dadeiro presente para a cidade.

Com mais de 20 anos de 
atuação no mercado imobiliário 
e mais de 3,5 mil lotes comer-
cializados, a Aiello Urbanismo 
se mantém em crescimento 
constante, sempre apresentan-
do inovações. E a qualidade co-
nhecida por todos não poderia 
ficar de fora de mais um projeto 
de sucesso.

O novo empreendimento da 
Aiello Urbanismo, que chega 
para oferecer ainda mais qua-
lidade de vida aos moradores 
de Lençóis Paulista e microrre-
gião, está situado na melhor e 
mais promissora localização da 
cidade, na Zona Sul, próximo ao 
Jardim Itamaraty.

A área já abriga outros dois 
grandes projetos da empresa, os EM BREVE - Novo empreendimento da Aiello Urbanismo está situado na região dos residenciais Villacittà e Spazio Verde

SAIBA MAIS
ACESSANDO O QR CODE

residenciais Villacittà e Spazio 
Verde, que foram sucesso de 
vendas nos últimos anos. Insta-
lados na região mais nobre da 
cidade, os loteamentos ficam 
a poucos metros do Parque do 
Povo, um dos cartões postais da 
cidade, ideal para a prática de 
atividades físicas ao ar livre.

Se você está em busca de 
privacidade, comodidade e 
bem-estar, fique atento às redes 
sociais da Aiello Lençóis Paulis-
ta e não compre seu lote ago-
ra, porque o que está prestes a 
chegar à cidade vai te surpreen-
der. Para saber mais sobre essa 
novidade acesse e cadastre-se: 
www.lencois.aiello.com.br.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Classificados

VEÍCULOS
VENDA

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

VENDE-SE IPHONE 4, 
cor rosa, bem conservado, 
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 sanitário) 
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.

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.

MOTOCICLETAS
VENDA

EMPREGOS

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

PROCURO EMPREGO como 
empregada doméstica, 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

LAVA SECO Cavazzotti - 
Empresa especializada em 
limpeza e higienização 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 PRISMA LT bran-
co, 2019, automático, valor R$ 
59.000,00, não aceita troca. 
Tratar (14) 99746-0449.

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

CHECK LAUDO Vistorias 
Veicular, vistoria em autos, 
motos, ônibus, caminhões, 
etc. Rua Líbero Badaró, 523, 
Jd. Morumbi, (ao lado da ofi-
cina 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 
- Atendimento para toda a 
região!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENHA REALIZAR o sonho 
da casa própria! Financiamos 
seu imóvel pela Caixa 
Econômica Federal! *Imóvel 
Novo *Imóvel Usado *Terreno 
e Construção faça uma avalia-
ção de crédito! (14) 3264-5165 
/ (14) 99820- 0872 - José Car-
los. 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 FURADEIRA a 
bateria. Tratar (14) 3263-2793

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

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

MÁQUINAS COSTURA - 
Venda de peças, motores, cai-
xinhas, 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 

ENGENHO EVENTOS - 
Salão de festas. Local para 
casamento- 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.

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

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

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

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

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

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

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).

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

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

PRECISANDO CALCULAR 
seu seguro novo ou renova-
ção? 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 
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 completa, 
lavagem interna e polimento 
Rua Nove de Julho, no 999 
- Centro. E-mail esthemace-
do@gmail.com. Tratar: (14) 
99178-4013 

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

AND TRANSPORTE Fretes 
e Mudanças - Cobrimos qual-
quer oferta. Tratar com Ander-
son Silva (14) 99664-4648

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

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

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

GI BISCUIT - lembrancinhas 
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. 

SERVIÇOS

ALONSO CABELEIREIRO. 
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.

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 Gonçal-
ves de Oliveira, 113, descendo 
o Banco do Brasil, @galeria-
marialp. Tratar: (14) 3264-2645 
ou (14) 99689-3939.

EMPRÉSTIMO CONSIG-
NADO para aposentados e 
pensionista do INSS, garan-
tidos 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 

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

FESTAS

DIVERSOS

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

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

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

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

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

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. 

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

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? Fazemos 
manutenção em portões 
automáticos e correr - troca 
de cabo de aço, kit e roldanas, 
placas de motores - rolamen-
tos, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROÇA URBANA - Verduras, 
legumes, ervas e raízes sem 
agrotóxicos. Rua Carlos Ran-
zani, 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 conferir, é 
uma delícia! Tratar na Rua 
Luiz Henrique de Camargo, 
21, Júlio Ferrari. Contato (14) 
3263-6502/ 99659-6123 com 
Cícero Bearari

RESIDÊNCIAS
VENDA

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 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.
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Classificados

CHÁCARAS
VENDA

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

AP. ILHA Comprida, frente 
para o mar, preço imperdível, 
condomínio fechado, para 
ate 12 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 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 churras-
queira, 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 
cobertura, quarto, banheiro 
interno, sala, copa com chur-
rasqueira, quadra, piscina, 
banheiro externo masculino, 
mesa de bilhar e, acessórios 
(Freezer, TV). Tenho mesas e 
cadeiras para alugar. Tratar 
(14) 99768-0518 Vivo whats.

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

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

LOTEAMENTO SAINT 
Raphael - Macatuba. Lotes com 
200 m2 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. Topo-
grafia plana 80% murado, R$ 
100.000,00. Tratar: (14) 99782-
7113 ou (14) 99709-5288.

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

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 Con-
domínio Fechado Spazio Verde, 
vende-se também separado. 
Terrenos com ótima localização 
D12 e D13, área de cada lote 
336 m², portaria, salão de fes-
tas, 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 Spa-
zio Verde condomínio fechado. 
Tratar (14) 99617-4371.

IMÓVEIS
COMERCIAIS

CASA - Mamedina - 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
sala de jantar, garagem, banhei-
ro social + edícula com cozinha, 
quarto e banheiro. R$ 2.800,00. 
Código 02966. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Centro - 2 dormitórios 
sendo 1 suíte, sala, copa, cozi-
nha, lavanderia, garagem. R$ 
2.500,00. Código 02923. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

CASA - Cruzeiro - 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro. R$ 
900,00. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

ALUGA-SE EDÍCULA na 
Cecap, excelente localização. 
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.

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

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

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

SALA COMERCIAL - Centro 
- 1 sala 5m x 4 m com 1 pia, 
sala recepção, sala atendi-
mento, sala espera, sanitários 
adaptados e estacionamento. 
R$ 660,00. Código 02420. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL - Jardim 
Morumbi - 250m², 1 banheiro, 
1 cozinha, lavanderia coberta. 
R$ 2.000,00. Código 02004. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL - Centro - 
1 sala grande 9 x 8, 1 sala me-
nor 3 x 5, 1 sala continuação 7 
x 5, 1 copa 6 x 3, 2 banheiros, 
corredor. R$ 2.500,00. Código 
02968. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL - Centro 
- Salão amplo com 70m², 
com 1 sala para recepção, 1 
sala para escritório e 1 hall 
de entrada para o escritório. 
R$ 1.100,00. Código 02421. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL - Centro 
Sala ampla com um banheiro. 
R$ 500,00. Código 02887. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.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 Villa-
città em fase de acabamento. 
Tratar (14) 99617-4371.

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, lavan-
deria, quarto de empregada 
com banheiro, edícula com 
churrasqueira e cozinha, ga-
ragem para 02 carros coberta. 
Tratar (41) 99815-9747 com 
Maristela.

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

BAURU - Vende-se aparta-
mento 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 chur-
rasqueira, 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 quar-
tos, 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. 

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

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, terreno 
amplo, garagem. Tratar (14) 
99782-1060 / 99787-2043 

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

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

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

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

SALA COMERCIAL - Monte 
Azul - 1 sala grande e 2 
banheiros com adaptação. 
R$ 1.100,00. Código 02675. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL - Centro 
- 1 sala e 1 banheiro. R$ 
770,00. Código 02488. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL - 
Ubirama salão de 42 m², 
cozinha (pia, coifa, banheiro 
social, tela na janela, quintal, 
2 portas de ferro com vidro). 
R$ 1.400,00. código 02881. 
ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL - 
Ubirama - 134 m² com 2 
banheiros, 2 lavabos, 2 copas, 
salão grande, 1 recepção. 
R$ 1.650,00. Código 02945. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

ALUGA-SE BARRACÃO 
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 BARRACÃO 
comercial, terreno 230m², área 
construída 207m², escritura e 
averbação 100%, climatizado, 
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.

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

TERRENOS
VENDA

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

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

ITAMARATY: TERRENO 
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 RESIDENCIAL: 
Terreno 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, 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 UM terreno no 
Jardim Planalto por R$ 40.000 
mais prestações, sendo nego-
ciável os 40.000. Tratar (14) 
3264-4451 ou (14) 99119-2443 
com Ângela ou Rubens.

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

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 

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

CASA - Mamedina - 4 
dormitórios sendo 1 suíte, 
1 sala de visita, 1 sala de 
jantar, 1 cozinha americana, 5 
banheiros todos com box de 
blindex, lavanderia coberta, 
garagem coberta para 6 
veículos + edícula com 1 
dormitório, 1 banheiro, chur-
rasqueira, 1 cozinha, sauna, 
piscina aquecida e aquecedor 
solar. R$ 6.600,00. Código 
02018. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Bela Vista - 4 quartos, 
1 sala grande, cozinha,2 ba-
nheiros, lavanderia e garagem 
para 2 carros. R$ 2.800,00. 
Código 02961. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Centro - 3 dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro, 
garagem. R$ 1.200,00. Código 
02526. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

VENDE-SE UMA chácara 
(Corvo Branco) ou troca por 
casa, terreno ou barracão. 
Tratar (14) 99712-2211.
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Andreia Contato, domingo (22) Caio Morelli, domingo (22)Ana Lúcia Lauria Darcie, sábado (21)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Cristiano Medola, sexta-feira (20) Grenda Romani, sexta-feira (20)Carla Médola, quinta-feira (19)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Natália Silva, segunda-feira (23) Nádia Francine Polonio, sexta-feira (20)Luís Fernando Malagi, terça-feira (17)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Rafaela Julio, quinta-feira (19) Thaizi Nicole Anholeto, sábado (21)Onélia Momo Borin, quarta-feira (18)

Familiares e amigos desejam muitas felicidades e realizações aos aniversariantes da semana. Saúde e paz a todos!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

CORAL LENÇOENSE - A recordação de sta edição mostra 
um dos antigos corais de Lençóis Paulista se preparando 
para mais uma apresentação. Na foto, tirada na década de 
1960, elegantemente trajados aparecem Bertinho, Plínio, 
Archangelo, Lacho, Tita, Gebara, Regina e Florindo Paccola.

RECORDANDO
Por Nelson Faillace
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