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Você tem seis semanas para
decidir qual deles é o melhor

MACATUBA

Anderson, Fabricio,
Olivatto ou Tarcísio?

Prado, Dé Mazzini, Marise e Jottha Gonçalves iniciam campanha em busca do apoio do eleitorado lencoense

A5

FOTOS: DIVULGAÇÃO

AREIÓPOLIS

Adriano ou Toni?

BOREBI

Chiquinho ou Tonho?
EDITORIAL

TERCEIRA COLUNA

REPRESENTATIVIDADE

ESTATÍSTICAS

O equilíbrio é
fundamental

Vai começar a
dança das cadeiras

Participação feminina
aumenta na região A5

Mais concorrência
no Poder Legislativo

A2

A2

REGIÃO

RIO LENÇÓIS

RISCO

EDUCAÇÃO

ALIC/BRACELL

Apreensão de
drogas bate recorde

Monitoramento da
Bacia atinge 100%

Baixa cobertura
vacinal liga alerta

Secretaria inicia
matrículas para 2021

Circuito Digital
traz Guto Hueb

A3

A4

A6

A6

A5

A7

MANDADOS DE PRISÃO

ECONOMIA

DIA DO IDOSO

AULAS PRESENCIAIS

FLEXIBILIZAÇÃO

Polícia prende
acusado de lesão
corporal grave

Aluguéis podem
ficar até 17,94%
mais caros

Os desafios para
envelhecer com
qualidade de vida

Reabertura de
escolas divide
rede particular

Espaços culturais
reabrem as portas
na segunda-feira

A Polícia Militar de Lençóis
Paulista prendeu dois homens procurados pela Justiça na quinta-feira
(1). Um deles, de 34 anos, responde
pelo crime de lesão corporal grave, o
outro, de 33 anos, tinha débitos com
pensão alimentícia. Ambos foram
levados à Delegacia da Polícia Civil,
mas somente o indiciado por lesão
corporal ficou preso. De acordo com
as informações, o outro homem foi liberado em razão da pandemia. A3

A FGV divulgou na terça-feira (29)
um aumento de 4,34% no IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado) em setembro. Com este resultado, o indicador acumula elevação de 14,40% em
2020 e de 17,94% nos últimos 12 meses. O índice, que registra a inflação
de preços desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços
finais, também é usado para corrigir
preços de aluguéis, o que pode ter
impacto no bolso da população. A4

Atualmente, o Brasil tem uma população estimada em 28 milhões de
pessoas com mais de 60 anos, o que
representa 13,22% do total de 211,8
milhões de habitantes. Com a tendência de maior longevidade, daqui
a quatro décadas, um em cada quatro brasileiros terá mais de 65 anos,
segundo projeção do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística).
Nesta edição, especialistas falam dos
desafios para a terceira idade.
A8

Desde a última segunda-feira
(28), as escolas particulares de
Lençóis Paulista, inclusive creches
e berçários, já estão autorizadas a
retornar com as atividades presenciais de reforço e recuperação da
aprendizagem, acolhimento emocional e atividades esportivas e
culturais. Uma série de protocolos
específicos foi determinada para
evitar que haja contaminação pelo
novo coronavírus (Covid-19).
A6

A Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista anunciou nessa sexta-feira (2) que os espaços culturais
reabrem a partir da segunda-feira
(5). A retomada das atividades
acontece de forma gradual, respeitando todas as medidas preventivas
por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A reabertura
foi definida pela Prefeitura Municipal por meio do decreto 549/2020,
publicado no último dia 25.
A7
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TEMPO
SÁBADO, 03/10
Sol com algumas
nuvens. Não chove.

37ºC UR 55%
23ºC
15%

SOCIEDADE
DOMINGO, 04/10
Sol com algumas
nuvens. Não chove.

35ºC UR 75%
21ºC
36%
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CAMPANHA
A campanha eleitoral começou no
último domingo (27) e os candidatos
das cidades da área de cobertura de O
ECO têm adotado estratégias distintas
nesses primeiros dias. Pelas movimentações iniciais já dá para perceber com
bastante clareza quais deles saberão
utilizar melhor os meios digitais com o
objetivo de se aproximar do eleitorado.
PRESENÇA
Em tempos em que a pandemia
do novo coronavírus (Covid-19) cria
um enorme obstáculo para o trabalho
de rua, conseguir marcar presença da
forma certa nas redes sociais é indispensável. Particularmente neste quesito, alguns candidatos já despontam na
corrida eleitoral, pelo menos na visão
do público mais atento.

FRASE

“Os locais devem avaliar as condições de segurança
sanitária e adotar todas as medidas de prevenção”,
Segundo Marcelo Maganha, secretário de Cultura, sobre
a reabertura de espaços culturais em Lençóis Paulista.

DE NOVO
Em Lençóis Paulista, dos 12 vereadores, 10 tentam garantir mais quatro
anos de mandato. Nardeli da Silva e
Professora Diusa (DEM), Chico Naves
e Professor Guto (MDB), Paulinho Victaliano e Mirna Justo (PSDB), Bibaia
(POPE), Dudu do Basquete (CIDA),
Luizinho do Açougue (PL), e João Miguel Diegoli (PSL).

CRIATIVIDADE
Como nem todos contarão com os
mesmos recursos para colocar em prática os seus projetos em busca do desejado apoio nas urnas, a criatividade
deve ser um fator determinante. Na
verdade, sempre foi, mas 2020 tem
inúmeras peculiaridades para potencializar isso ainda mais.
LÍNGUA DO POVO
É óbvio que existem outras questões, mas falar a língua do povo é fundamental para quem quer governar, ao
menos para quem quer governar para
o povo. Muitos passam os meses que
antecedem as eleições tentando criar
uma imagem diferente, quase perfeita,
mas isso não funciona. Discursos prontos não convencem mais ninguém.

RENOVAÇÃO
A quem aposte que a mudança
deva ser maior por conta de diversos
fatores, desde a atuação modesta de
alguns vereadores, passando pelo desgaste de outros tantos, até um possível
resquício da onda de renovação que
eclodiu nas eleições de 2018, resultando na troca de muitos parlamentares
nos legislativos estadual e federal.

GOVERNO OU PODER?
Cabe a cada candidato apresentar
com clareza suas propostas para combater os problemas que afetam a sociedade. Você já parou para se perguntar o que cada um quer para a cidade?
Encontre a resposta e ela te dirá quem
tem projeto de governo e quem tem
apenas projeto de poder.

DESGASTE
No que depender das considerações e análises de uma fonte, pelo menos cinco novos nomes devem pintar
por aí no ano que vem. A projeção leva
em conta algumas polêmicas que teriam servido para minar a popularidade de alguns candidatos. Na verdade,
isso também tem sido observado em
outros locais.

AUMENTO
O número representa aumento em
relação às eleições de 2016, quando
498 pedidos de registro de candidatura
foram apresentados. Apenas Lençóis
Paulista teve aumento com 98 candidatos a mais. Macatuba, Areiópolis e
Borebi perderam 12, 44 e 18 concorrentes ao Legislativo, respectivamente.
HÁ VAGAS
Poucos partidos conseguiram formar chapas completas. Em Lençóis, dos
19 partidos que disputam as eleições,
apenas seis estão nessas condições,
com 18 candidatos: DEM, PSL, PODE e
PL, que apoiam o prefeito Anderson
Prado de Lima, e PATRI e PRTB, da base
do ex-prefeito José Antonio Marise.
CADÊ ELAS?
O principal entrave é a dificuldade
para encontrar mulheres que se disponham a concorrer, visto que o número
de representantes não pode ser inferior
a 30% das candidaturas. Apesar disso,
em Borebi, mesmo sem chapas completas, as mulheres representam quase
a metade do total, atingindo 44,2%.
QUER FICAR
A disputa pelo Legislativo também
tem suas peculiaridades. Entre as 521
pessoas que concorrem a vagas nas
câmaras municipais de Lençóis Paulista, Macatuba, Areiópolis e Borebi, 33
tentam manter seus assentos intactos
nessa dança das cadeiras, cerca de
6,34% do total de candidatos.

“Os únicos limites das nossas
realizações de amanhã são as nossas
dúvidas e hesitações de hoje”,
Franklin Roosevelt.

SENTADO OU DE PÉ?
A brincadeira começou no último
domingo e só termina no dia 15 de
novembro. A música já está tocando
e quem está no jogo tem que ter em
mente uma coisa muito importante:
quando o disco parar de rodar apenas
os mais sagazes conseguirão se sentar.
Quem vacilar fica de pé.

FORA
Os únicos que não concorrem são
André Sasso, o Cagarete (DEM), que
provavelmente deve voltar a dirigir a
Secretaria de Desenvolvimento caso o
prefeito Anderson Prado se reeleja; e
Manoel dos Santos Silva, o Manezinho
(PSL), que é justamente o candidato a
vice na chapa da situação. Portanto, teremos pelo menos dois novos nomes.

NO PÁREO
E por falar em candidatos, as primeiras relações oficiais disponibilizadas no sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) revelam que as cidades
de nossa microrregião terão, além dos
já conhecidos 12 candidatos a prefeito e vice, 521 candidatos a vereador:
Lençóis Paulista (274), Macatuba (144),
Areiópolis (60), e Borebi (43).

PARA PENSAR

BURBURINHO
Em Macatuba, que terá, no mínimo,
três novos vereadores, já que Anderson
Ferreira (PODE) e Fabrício Gino Pereira
(PSD), concorrem a prefeito, e Sílvia
Pedroso (PSDB), não aparece na lista,
outro atento interlocutor se arrisca a
dizer que outros três que não estariam
nada bem na boca dos macatubenses
devem cair.
QUEM SERÁ?
Só para citar, na cidade vizinha, que
tem 144 candidatos, oito vereadores
concorrem à reeleição: presidente Júlio
Saes e Eloísio Abel (PTB), João Zoião
e Ricardo Genovez (CIDA), Elaine Correia (PV), Lasão Cordeiro (PSD), Marcos
Góes (MDB), e Tião da Laranja (PL).
NÃO VAI
Em Areiópolis, que tem nove cadeiras, dois vereadores estão fora do
páreo. Um deles é José Eduardo Bitu
(PSDB), que concorre como vice na
chapa de Adriano Romualdo de Oliveira (CIDA). O outro é Nilson Rodrigues de
Lima (PL), que não se lançou candidato.
É MEU!
Os outros sete parlamentares tentam manter seus preciosos cargos pelo
menos pelos próximos quatro anos. Alírio dos Santos e Marildo Alves (MDB),
Diva Pinheiro e João Miquelino (DEM),
Lucão Benedito e Nilson Vendito (PSD),
e Michel Augusto (CIDA) Cidadania, que
é o atual presidente.
UMA BAIXA
Borebi é a que tem menos baixas
entre os candidatos, apenas com um
dos nove vereadores fora da disputa: Guilherme Stradioto (PSDB). Quem
tenta se manter no cargo é Angela Barbosa, João Lima, Magregory Oliveira e
Waldinei Paludeto (PSDB), Marcos Pontes e Roger Martins (MDB), e Reginaldo
Martins e Thiago Oliveira (PV).

Editorial

Terceira Coluna
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O equilíbrio é fundamental

Artigo
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O fenômeno da amizade

Daqui a exatos 43 dias, os pouco
mais de 74 mil eleitores das quatro cidades da área de cobertura de O ECO
têm compromisso marcado com a democracia. Considerando a média de
81% de comparecimento das últimas
eleições, por volta de 60 mil pessoas
marcarão presença nas urnas para a
escolha de seus novos - ou não - representantes nos Poderes Executivo
e Legislativo.
Lençóis Paulista, Macatuba,
Areiópolis e Borebi contam com 12
candidatos a prefeito e vice, além
de 521 que concorrem ao posto de
vereador. Um volume considerável
de pessoas tentando convencer

José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente da
Uninove e presidente da Academia
Paulista de Letras
Em tese, o ser humano é um animal
gregário. Não consegue viver só. Ao buscar companhia, identifica afinidades em
pessoas que vai colecionar mediante a
aposição de uma espécie de carimbo:
amigo!
O que é um amigo? Há um conto clássico de Oscar Wilde, a retratar a ‘amizade’
entre um jardineiro e um moleiro. Este
invocava a circunstância de ser o melhor
amigo do jardineiro e o explorava continuamente. Até que chegou o inverno e o
pobre jovem que cultivava o jardim não
possuía estufa. Acabou morrendo. Até
depois da morte, o moleiro ainda se considerava o único amigo da vítima.
A indagação que se faz é se há deveres em relação aos amigos. Não se cuida
de conceito de justiça comutativa. Alguém que quer ser um bom amigo de alguém, deve querer o bem desse alguém.
Para responder à indagação - Por que
devo respeitar o bem do meu amigo? - a
filosofia desenvolveu três linhas de resposta. A primeira é a utilitarista. É evidente que é útil procurar a maior felicidade
para o maior número de pessoas. Dentre
estas, meu amigo e eu.
Todavia, o princípio da utilidade ou da
melhor felicidade não deixa de ser uma
fórmula linguística. Não tem significado
racional, mas parece indicar uma confortável norma de comportamento.
A segunda linha não é mais convincente. Aduz que devo ser justo e procurar
o bem do meu amigo, para minha própria
satisfação. Satisfarei ao meu amor-pró-

a população de suas boas intenções.
Muitos as têm, de fato, mas nem todos
têm preparo para coloca-las em pratica. Cabe ao eleitor avaliar cada candidato para tomar a melhor decisão.
Particularmente em relação ao
Executivo, todos deveriam dedicar um
tempo para explorar os Planos de Governo apresentados à Justiça Eleitoral.
Não que o que esteja ali seja garantia
de realização, mas as propostas demonstram o que cada candidato pensa para o futuro da sua cidade. Você
já se perguntou o que cada um tem
de positivo e de negativo? Encontre
o equilíbrio e, no dia 15 de novembro,
aperte o Confirma.

prio, considerando-me uma pessoa boa,
de bons princípios.
Já a terceira apela para a transcendência. O ser racional foi criado e sua permanência neste planeta é transitória. Merecerá destino posterior, compatível com o
que fizer durante as poucas décadas que
esta vida frágil e curta que lhe foi dada. A
regra de ouro é conhecida: não fazer aos
outros o que não gostaria que fizessem a
você. O paroxismo está no “amar ao próximo como a si mesmo”.
Algum próximo é amorável. Mas não é
atributo da maior parte daqueles com os
quais convivemos. Na verdade, há pessoas que parecem existir para nos santificar,
ou seja, são desagradáveis, interesseiras,
até cruéis. Impossível devotar a estas,
aquele sentimento espontâneo que se
nutre em relação aos “pássaros de igual
plumagem”.
Ninguém desconhece o preceito judaico-cristão. Mas segui-lo não é fácil.
Há quem o considere de inviável observância. As relações contemporâneas são
superficiais, alicerçadas no interesse.
Aproximo-me de quem me possa propiciar alguma vantagem, algo que considero bom. Afasto-me quando já não posso
esperar que a relação me sirva.
Amizade mesmo, é algo cada dia mais
rara. Um fenômeno que existiu em larga
escala, ainda existe em alguns nichos,
mas não é material abundante numa sociedade narcisista, egoísta, imediatista e
interesseira.
Se você é um afortunado que pode
contar com ao menos um amigo, considere-se um privilegiado. Como diz Milton
Nascimento, “amigo é coisa pra se guardar a sete chaves, no lado esquerdo do
peito”...
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INCÊNDIO

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na noite da quartafeira (30), em Lençóis Paulista. O fogo começou por volta das 21h em uma
região de mata próximo ao Jardim do Caju. O Corpo de Bombeiros trabalhou
no local e controlou as chamas até a meia-noite, no entanto, o fogo voltou
na manhã da quinta-feira (1). As causas do incêndio serão investigadas.

MANDADOS DE PRISÃO

PM prende homem acusado de
lesão corporal grave em Lençóis
No mesmo dia, outro indivíduo foi detido pelo não pagamento de pensão alimentícia
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

Flávia Placideli

A

Polícia Militar de Lençóis Paulista prendeu
dois homens procurados
pela Justiça na quinta-feira
(1). Um deles, de 34 anos,
responde pelo crime de lesão
corporal grave, o outro, de 33
anos, tinha débitos com pensão alimentícia. Ambos foram
levados à Delegacia da Polícia
Civil, mas somente o indiciado
por lesão corporal ficou preso.
De acordo com as informações,
o outro homem foi liberado em
razão da pandemia.
Segundo o Boletim de Ocorrência, na quinta-feira, por volta
das 20h, uma equipe realizava
patrulhamento de rotina quando
se deparou com um indivíduo
em atitude suspeita. Submetido
à revista pessoal, nada de ilícito

PRESO - Homem acusado de lesão corporal grave
é preso pela Polícia Militar de Lençóis Paulista
foi encontrado, mas G.A.Q., de
33 anos, era procurado pelo não
pagamento de pensão alimentícia e foi detido.
O homem, que é morador

da Vila da Prata, alegou que não
sabia do mandando de prisão e
foi conduzido à Delegacia da
Polícia Civil, onde foi lavrado
um Boletim de Ocorrência. Se-

gundo informações da polícia,
o indivíduo foi liberado devido
à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que restringiu a
prisão por crimes leves.
Na mesma data, por volta
das 22h, durante um patrulhamento pelo Jardim Ubirama,
policiais abordaram C.R.G., de
34 anos, que não portava nada
de ilícito, mas era procurado
pelo crime de lesão corporal
grave e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.
No local, o delegado de
plantão cumpriu a ordem judicial expedida pela 3ª Vara da
Comarca de Lençóis Paulista,
deixando o homem preso, à disposição da Justiça. Ele aguardava transferência para uma unidade prisional da região, onde
deve cumprir pena de um ano e
seis meses em regime fechado.
FOTO: POLÍCIA RODOVIÁRIA/DIVULGAÇÃO

REGIÃO

Quantidade de drogas
apreendidas é recorde
dos últimos 20 anos
Polícia recolheu 30,2 toneladas
entre janeiro e agosto
Flávia Placideli

A

Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São
Paulo divulgou na manhã
dessa sexta-feira (2) um balanço
que revelou que o trabalho dos
policiais paulistas na região resultou na apreensão de 30,2 toneladas de drogas de janeiro a agosto
deste ano. A quantidade, que é
162,61% maior do que a recolhida nos primeiros oito meses de
2019, quando foram apreendidas

11,5 toneladas, representa o maior
total contabilizado ao longo da série histórica, iniciada em 2001.
No mesmo período, ainda
foram realizadas 6,1 mil prisões
na região e registrados 1,6 mil
flagrantes por tráfico de drogas.
Além disso, 373 armas de fogo
ilegais foram apreendidas. Para a
Secretaria de Segurança Pública,
as marcas alcançadas demonstram a efetividade das ações policiais para combater o tráfico de
entorpecentes em todo o estado.

RECORDE - Apreensão de drogas foi a maior na região dos últimos 20 anos
Os números foram obtidos
por meio do intenso trabalho
investigativo da Polícia Civil e
do policiamento ostensivo da
Polícia Militar que, em diferentes locais, conta com o apoio de
Batalhões de Ações Especiais de
Polícia (BAEP), unidades que
atuam de forma semelhante
aos padrões do policiamento de
choque. Também se destacam
operações como São Paulo Mais
Seguro, Rodovia Mais Segura e
Interior Mais Seguro.

ESTADO
No estado, o aumento na
quantidade de drogas apreendidas nos primeiros oito meses
do ano foi ainda maior. Comparado a 2019, o crescimento
foi de 62,23%, passando de
119,4 para 193,7 toneladas.
No período, também foram registradas 99,3 mil prisões, incluindo 28,6 mil flagrantes por
tráfico de entorpecentes, além
de 7,7 mil apreensões de armas
de fogo ilegais.
FOTO: DIVULGAÇÃO

AGUDOS

Vereador é preso em
operação da Polícia Civil
Operação Raio-X cumpriu quase 300
mandados de busca, apreensão e prisão
Flávia Placideli

A

Polícia Civil e o Ministério Público de cinco estados deflagraram na terça-feira (29) uma operação para
o cumprimento de quase 300
mandados de busca, apreensão
e prisão no âmbito de investigações de desvio de recursos
públicos da Saúde. A operação,
batizada de Raio-X, apura irregularidades em contratos firmados com Organizações Sociais
que administram hospitais em
dezenas de cidades do país.
Os crimes investigados são
fraude em licitações, falsidade
ideológica, peculato, corrupção
passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização

criminosa. Segundo o DEIC
(Departamento Estadual de Investigações Criminais), de Bauru, na região foram cumpridos
30 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão, alguns
na vizinha Agudos, inclusive na
Câmara Municipal.
A ação resultou na prisão
do vereador Glauco Luís Costa
Tonon, o Batata (MDB), que é
acusado de envolvimento no
esquema. O irmão de Batata
também foi preso na cidade de
Paulistânia. Além dos dois, foram presos um empresário do
setor da saúde e um advogado.
Todos foram levados para sede
do DEIC de Bauru. A ação foi
coordenada pela Polícia Civil
de Araçatuba, onde as investi-
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ENVOLVIDO - Vereador Glauco Batata, de
Agudos, foi preso durante Operação Raio-X
gações tiveram início.
LENÇÓIS PAULISTA
Uma das organizações sociais investigadas é a Irmandade Santa Casa de Birigui, que
administra a UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) de Lençóis Paulista. Um telejornal da
Rede Globo, veiculado pela manhã, chegou a citar que a cidade estava na lista da operação,
mas a informação não procede.
A reportagem de O ECO entrou em contato com a Polícia
Civil, que confirmou que nenhum mandado foi cumprido

na cidade. Apesar de a Santa
Casa de Birigui ter contrato
firmado com o município, nenhuma prática criminosa apurada pela Operação Raio-X está
relacionada a Lençóis Paulista.
O prefeito Anderson Prado de Lima (DEM) chegou a
emitir um comunicado em
suas redes sociais dando esclarecimentos sobre o assunto
e reiterando que as atividades
da referida Organização Social são fiscalizadas por uma
comissão do município, que
visa garantir que tudo ocorra
dentro da legalidade.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 05/2020, Processo nº 970/2020. Edital retificado,
Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa para a execução da obra de implantação de melhorias na Iluminação Pública nos bairros:
Jardim Karina, N. H. COM. José Zillo, Parque Res. Dr. Plínio A. Targa e
Residencial João Gomes no Município de Areiópolis, conforme memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico - financeiro de execução da obra e projeto executivo, constantes do anexo I, que é parte integrante
do presente edital, tudo em conformidade com a Emenda Especial nº 0903004069, por meio do Ministério da Economia. Os envelopes serão recebidos até às 09:00 horas do dia 20/10/2020, na sede da Prefeitura Municipal
de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, CEP
18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital retificado disponível na íntegra
no endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se.
Areiópolis, 01/10/2020.
Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Areiópolis
COMUNICADO DE SUSPENSÃO
Pregão Eletrônico: 05/2020. Objeto: Aquisição de climatizadores de ar
para unidades escolares. A Prefeitura Municipal de Areiópolis comunica a
quem interessar que, tendo em vista questionamentos ao edital de licitação de
número em epígrafe, está SUSPENSA a Sessão de Abertura designada para
o dia 02/09/2020 às 09h do Pregão Eletrônico 05/2020 – Proc. 988/2020,
para que sejam revistas as especificações técnicas do Termo de Referência
do objeto licitado (Anexo I) e assim que possível nova data será republicada,
bem como, possivelmente, edital retificado.
Areiópolis, 30 de setembro de 2020.
Luís Ricardo da Rosa
Coordenador de Compras e Licitações

EDITAL DE CASAMENTO
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 exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
RALDY JOSÉ PASCHOARELLI e NATHALY BOSO ROMANHOLI, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convivente
em união estável, autônomo, nascido em Bauru - SP, aos 07/02/1983, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de JOSÉ ALBERTO
PASCHOARELLI e de CLEUSA BUENO PASCHOARELLI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convivente em união estável, advogada, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 23/02/1988, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de LUIZ ANTONIO ROMANHOLI e
de ZUAMARA FERREIRA BOSO ROMANHOLI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local.
Lençóis Paulista, 01 de outubro de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL
SPAZIO VERDE LENÇÓIS PAULISTA
CNPJ: 26.636.031/0001-27
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL
SPAZIO VERDE - LENÇÓIS PAULISTA
Por este edital, convocamos a todos os condôminos proprietários dos
lotes da Associação Residencial Spazio Verde - Lençóis Paulista, para a assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 06 de Outubro de 2020 (terça
-feira), no salão de festas do residencial, situado a Av. Carajás, 620, Bairro
Residencial Spazio Verde, cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo
às 18h30 em primeira chamada com mais da metade dos associados, ou, em
segunda chamada às 19h00 com qualquer número de presentes, para tratar
dos seguintes assuntos:
1. Apresentação e ratificação da nova administradora da Associação;
2. Ratificação do endereço da Associação;
3. Prestação e aprovação de contas; de 01/05/2019 a 31/08/2020;
4. Deliberações sobre a manutenção e uso na(s) área(s) comuns e dos
lotes: conservação das áreas verdes, roçagem dos lotes vazios, rega das áreas
verdes, limpeza e organização das construções; destinação do lixo; uso da
academia e salão de festas com deliberações sobre a segurança do condomínio. com a possibilidade de aquisição de trator com carreta para transporte,
uso da academia e salão de festas.
5. Deliberações para obras e aquisições de bens necessários a Associação abrindo possibilidades para aquisição de moto, trator, roçadeira, instalação de interfones para comunicação e projeto de trânsito com sinalizações.
6. Previsão orçamentaria para o período 2020/2021;
*Artigo 19 – As deliberações das Assembléias serão tomadas por maioria simples dos votos, salvo nos casos em que for exigida, nos termos deste
Estatuto e legislação vigente, proporção mais elevada de votos e obrigará
a todos os ASSOCIADOS, inclusive aqueles que a ela não compareceram.
Paragrafo segundo - Os ASSOCIADOS poderão se fazer representar
nas Assembléias por mandatários com poderes especiais para a prática de
atos que constituam o objeto das Assembléias, através de instrumento de
procuração. No caso de propriedade comum sobre um lote, os condôminos
indicarão um único representante. Os instrumentos de mandato serão arquivados pela Diretoria e deles se farão menção expressa na ata de Assembléia
Artigo 20º - As decisões da Assembléia Geral só poderão ser alteradas
ou revogadas por outra Assembléia Geral
Obs: Devido a necessidade de efetivação desta assembléia, e em consequência da pandemia que estamos passando por todo o país, informamos que
no local que será realizada serão seguidas todas as normas regulamentações
deliberadas pelos órgãos responsáveis, sendo obrigatório o afastamento de
1,5 metros entre os assentos, higienização com álcool em gel disponível para
desinfecção e o uso obrigatório de máscaras.
Lençóis Paulista, 18 de Setembro de 2020
Associação Residencial Spazio Verde Lençóis Paulista
Presidente

Obituário
DATA: 25/09/2020 a 02/10/2020

Doralina Correa faleceu na quinta-feira (1) aos 82 anos em Agudos
João Batista Fragoso faleceu na quinta-feira (1) aos 64 anos em Lençóis Paulista
Nair Farias faleceu na quinta-feira (1) aos 75 anos em Lençóis Paulista
Thereza Cornelia Miraia Chiquinato faleceu na quinta-feira (1) aos 93 anos em Areiópolis
Joabe Felipe Carvalho faleceu na quarta-feira (30) aos 22 anos em Lençóis Paulista
Everton Barbosa da Silva faleceu na terça-feira (29) aos 35 anos em Lençóis Paulista
Fernando de Souza faleceu na terça-feira (29) aos 83 anos em Lençóis Paulista
Nati-Morto de Camila Leal Feitosa Lara faleceu na terça-feira (29) em Lençóis Paulista
Eduardo Travagli faleceu na terça-feira (28) aos 80 anos em Macatuba
João dos Santos faleceu na segunda-feira (28) aos 60 anos em Lençóis Paulista
José Carlos Bozan faleceu na segunda-feira (28) aos 67 anos em Lençóis Paulista
Mercedes Zanoni de Oliveira faleceu na segunda-feira (28) aos 69 anos em Lençóis Paulista
Pedro Gonçalves dos Santos faleceu no domingo (27) aos 49 anos em Lençóis Paulista

Cotidiano
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REVISÃO

Nessa quinta-feira (1), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
apontou uma recuperação da atividade econômica. Os pesquisadores
revisaram a previsão de queda de 6% para 5% no PIB (Produto Interno Bruto)
neste ano. A análise trimestral da conjuntura econômica brasileira mostra um
desempenho econômico melhor do que esperado para o terceiro trimestre.

ECONOMIA

Aluguéis podem ficar
até 17,94% mais caros

FOTO: DIVULGAÇÃO

Alta no IGP-M é o principal fator para o reajuste; renegociação é a principal alternativa
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

Angelo Franchini Neto

A

FGV (Fundação Getúlio
Vargas) divulgou na terça-feira (29) um aumento
de 4,34% no IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado) em setembro. Com este resultado, o
indicador acumula elevação de
14,40% em 2020 e de 17,94%
nos últimos 12 meses. O índice, que registra a inflação de
preços desde matérias-primas
agrícolas e industriais até bens
e serviços finais, também é usado para corrigir preços de aluguéis, o que pode ter impacto
no bolso da população.
Os reajustes dos aluguéis
decorrem de cláusulas contratuais que aplicam a revisão
automaticamente a cada ano. Se
as projeções da FGV se confirmarem, por exemplo, um contrato de locação com valor de
R$ 1 mil, com vencimento para
outubro de 2020, pode chegar
a R$ 1.144, caso não haja uma
renegociação entre locador e
locatório. E este passa a ser o
valor que vai vigorar mensalmente até o próximo reajuste,
daqui a 12 meses.

CONCILIAÇÃO - Para Toledo, a melhor solução para evitar grandes
reajustes no valor do aluguel é a renegociação do contrato
“Caso este reajuste seja
aplicado, ambas as partes vão
sentir e haverá um conflito de
interesses. De um lado, o locador do imóvel, que entende
que o aluguel está defasado; de
outro, o locatário, que acredita
que, com a aplicação de IGP-M, o seu aluguel vai ultrapassar o valor de mercado. Nesse
momento a imobiliária entra

para interferir no negócio, através de um acordo”, afirma
Marcos Aparecido de Toledo,
sócio proprietário da Toledo
Imóveis e chefe do departamento jurídico da empresa.
MERCADO IMOBILIÁRIO
EM LENÇÓIS PAULISTA
O mercado imobiliário é
um dos poucos que têm re-

sistido à crise econômica causada pela pandemia do novo
coronavírus (Covid-19). No
segundo trimestre, enquanto
o PIB (Produto Interno Bruto) caiu 9,7%, as atividades
imobiliárias cresceram 0,5%.
As vendas, por exemplo, avançaram 9,7% de abril a junho,
segundo indicador da Abrainc
(Associação Brasileira de Incorporadores
Imobiliárias)
com a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Em Lençóis Paulista não
é diferente.
“Não creio que Lençóis
Paulista está passando por uma
‘bolha’ imobiliária. Na verdade, o setor em todo o país tem
crescido e a cidade tem como
aditivo a vinda de grandes empresas. Prova disso é que, nos
últimos 15 dias, nossa imobiliária foi procurada por duas
empresas do setor que figuram
entre as maiores do Brasil, que
têm interesse em vir para cá e
fazer loteamentos, prédios, casas populares. Isso mostra que
a cidade está passando por um
momento muito promissor”,
finaliza Toledo.

SOLIDARIEDADE - No último dia 24, integrantes do Rotary
Club Cidade do Livro, de Lençóis Paulista, fizeram a entrega de
um cheque com o valor arrecadado com a Pizza Solidária em
prol do Lar das Crianças Dona Angelina Zillo, realizada no dia
22 de agosto. Na foto, da esquerda para direita, as rotarianas
Adriana Lini, Sara Palma Andreoli, o presidente do clube de
serviços, Luiz Carlos Ribeiro Gallego, a Irmã Orlanda, diretora
do Lar das Crianças, e a rotariana Silvana Oliveira Gallego.

RELIGIÃO

Festa de Nossa
Senhora Aparecida
começa hoje (3)
Programação religiosa e festiva segue até o
dia 12, feriado dedicado à Padroeira do Brasil
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

MEIO AMBIENTE

Monitoramento da Bacia
do Rio Lençóis atinge 100%
Trabalho conta com o apoio de empresas para o controle de enchentes; em breve,
também serão habilitados mais quatro ou cinco reservatórios de amortecimento
FOTO: DIVULGAÇÃO

Angelo Franchini Neto

CGBH-RL dará continuidade
às articulações técnicas de Execuções Prioritárias previstas no
PGA (Plano de Gerenciamento
de Águas) entregue ao Ministério Público de São Paulo”, diz
nota publicada pelo comitê.

O

CGBH-RL (Comitê Gestor da Bacia Hidrográfica
do Rio Lençóis) anunciou em suas redes sociais a
conclusão da configuração da
rede hidrométrica para controles de enchentes. Desta forma, segundo o órgão, a bacia
hidrográfica passa ser a única
do estado de São Paulo a ter
100% de monitoramento hidro-fluviopluviométrico, o que
contribui para evitar novos desastres como a enchente histórica ocorrida em 2016.
O trabalho foi desenvolvido
pelo CGBH-RL, com apoio de
empresas da área da Bacia do
Rio Lençóis. Os dados coletados pelas várias estações telemétricas instaladas ao longo
do rio são enviados via satélite
para uma plataforma unificada,
que realiza a análise das informações. Os investimentos vêm
sendo feitos desde 2017 por empresas que compõem a gestão
integrada da bacia.
“Após as conclusões das
obras de desassoreamento do
Rio Lençóis, executadas pela
CPFL Renováveis, que é uma
das signatárias da gestão integrada da bacia hidrográfica, o

MAIS SEGURANÇA - Estações telemétricas instaladas
ao longo do rio Lençóis enviam dados via satélite para uma
plataforma unificada, que realiza a análise das informações

MAIS TRABALHO
Em breve, serão habilitados mais quatro ou cinco reservatórios de amortecimento
de cheias em mais dois municípios, atingindo a cota de
1,5 milhão de metros cúbicos
de água. “Para isso, estamos
aguardando que as defesas civis dos municípios solicitados
entreguem as vistorias técnicas,
para que o Conselho Técnico
do CGBH-RL possa deliberar
o comissionamento de uso dos
reservatórios”, reforça a nota.
Assim que passar o período
eleitoral, o Conselho Técnico
CGBH deve se reunir com os
prefeitos eleitos ou reeleitos dos
sete municípios para traçar as
novas metas de gestão integrada
da Bacia do Rio Lençóis para os
próximos quatro anos, provavelmente, em reunião com o Ministério Público estadual, na qual
será feito um balanço dos resultados obtidos e das deficiências
gerenciais ainda existentes.

FÉ E DEVOÇÃO - Fiéis se preparam para
celebrar o Dia de Nossa Senhora Aparecida
Priscila Pegatin

A

paróquia Nossa Senhora
Aparecida, no Jardim
Cruzeiro, em Lençóis
Paulista, inicia hoje (3) as celebrações em louvor à Padroeira
do Brasil. Com o tema “Com
Maria, em família, revestir-se
da Palavra”, a programação religiosa e festiva segue até o dia
12 de outubro, feriado em homenagem à santa.
Neste sábado, primeiro dia
da novena, tem missa às 15h,
18h e 19h. Amanhã (4) as celebrações acontecem às 8h, 9h,
10h, 17h, 18h e 19h. Após a
missa das 10h, tem bênção dos
animais em frente à igreja. A
novena segue até o dia 11. Durante a semana, as celebrações
são às 15h e às 19h30.
Não é preciso fazer agendamento e os fiéis podem
acompanhar as celebrações de
casa. Durante a semana, a missa das 15h é transmitida pela
rádio RM 87.9 e a celebração
das 19h30 pelas redes sociais
da paróquia: Facebook (@
paroquia.n.aparecida) e Youtube (Nossa Sra Aparecida Lençóis Paulista).
“Nossa perspectiva é podermos celebrar a padroeira do
Brasil com a mesma devoção.
Iremos ampliar o número de
celebrações considerando a li-

mitação de fiéis e os protocolos
que o período requer, mas com
muita devoção e alegria acolher
a todos para celebrarmos Nossa
Senhora Aparecida”, diz o padre Milton José Perretti.
PROGRAMAÇÃO FESTIVA
A tradicional quermesse e
os almoços que marcam a festa de Nossa Senhora Aparecida
estão mantidos, mas de acordo
com as medidas de distanciamento e higiene para evitar o
contágio pelo novo coronavírus
(Covid-19). Serão três almoços
e seis dias de quermesse.
Hoje e amanhã tem quermesse após as missas das 19h.
Com venda de salgados, espetinhos, merengue e outras
delícias, o acesso será limitado para evitar aglomerações.
Amanhã, para o almoço, tem
delivery de costelão no bafo.
As adesões custam R$ 40 e
devem ser adquiridas hoje no
escritório da paróquia.
Também está mantido o
tradicional sorteio do Fusca,
que acontece no último dia
de festa, às 20h. Neste ano
a paróquia sorteia um fusca
original de fábrica, ano 1980.
As adesões custam R$ 10 e podem ser adquiridas no escritório paroquial. A verba será
revertida para a construção
das salas de catequese.

Eleições 2020
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PERFIL

No próximo sábado (10), O ECO circula com uma edição especial
das Eleições 2020, apresentando, entre outras coisas, alguns
detalhes do perfil dos candidatos a prefeito, vice e vereador, como
faixa etária, sexo, estado civil, escolaridade e cor. A edição também
trará a relação completa com o nome e número dos candidatos.

POLÍTICA

Começou a corrida eleitoral
Veja como fica a disputa em Lençóis Paulista,
Macatuba, Areiópolis e Borebi
Elton Laud

T

eve início no último domingo (27) o período de
campanha para as Eleições
2020. O prazo para o registro
dos pedidos de candidatura junto à Justiça Eleitoral se encerrou
no dia anterior e, conforme antecipado em edições anteriores
de O ECO, as quatro cidades da
microrregião (Lençóis Paulista,
Macatuba, Areiópolis e Borebi)
terão 12 candidatos a prefeito e a
vice e pouco mais de 500 pessoas concorrendo às vagas das respectivas Câmaras Municipais.
Todos os pedidos ainda necessitam de análise dos juízes
responsáveis pelas Zonas Eleitorais que contemplam as quatro
cidades. De acordo com Marcela Esteves Rocha Coelho Monteiro, chefe do Cartório Eleitoral
de Lençóis Paulista, a publicação do deferimento ou indeferimento das candidaturas deve
acontecer de forma gradativa,
de acordo com a apreciação dos
magistrados. “É um grande volume de pedidos, mas até o dia
26 de outubro todos eles precisam estar julgados”, explica.
Em Lençóis Paulista, o prefeito Anderson Prado de Lima
(DEM) concorre à reeleição
com vereador Manoel dos Santos Silva, o Manezinho (PSL),
no posto de vice. A dupla tem
três chapas adversárias para as

eleições do dia 15 de novembro:
Celso Angelo Mazzini, o Dé Mazzini (PTB), e Cleuza Spirandelli
(PTB); Expedito José Gonçalves,
o Jottha Gonçalves (PT), e Celso
Eduardo Jacon (PT); e José Antonio Marise (PSDB) e Marcelo
Fernando Ranzani (PROS).
Na vizinha cidade de Macatuba, além do prefeito Marcos
Donizeti Olivatto (PL) e seu vice
Amauri Antonio Bornello (PV),
que tentam a reeleição para
mais um mandato, também
concorrem outras três chapas
formadas por Anderson Ferreira (PODE) e Claudinei Correa
Leite de Moraes (PODE); Fabrício José Gino Pereira (PSD)
e Aline Mariana Ronque (PSD);
e Tarcisio Mateus Abel (PTB) e
Carlos Augusto Maganha Vanni,
o Carlinhos Vanni (CIDA).
Em Areiópolis, o prefeito
Antonio Marcos dos Santos, o
Toni (PL), e seu vice, Antonio
Carlos Príncipe, o Ciço (MDB)
disputam a reeleição com
Adriano Romualdo de Oliveira (CIDA) e José Eduardo Bitu
(PSDB). Em Borebi, sem disputa
por reeleição, a situação é representada por Anderson Pinheiro
de Góes, o Chiquinho (MDB)
e Leila Ayub Vaca (PSDB), viúva do prefeito Antonio Carlos
Vaca. A situação concorre com
Antonio Roberto Moreira, o Tonho (PODE) e Fabrício Carlos
Rodrigues (PODE).

LENÇÓIS PAULISTA

MACATUBA

25

22

PRADO

MANEZINHO

MARCOS OLIVATTO

AMAURI BORNELLO

Candidato a prefeito / reeleição (DEM)

Candidato a vice (PSL)

Candidato a prefeito / reeleição (PL)

Candidato a vice / reeleição (PV)

COLIGAÇÃO LENÇÓIS DE TODOS NÓS
(DEM, PSL, MDB, PL, PODE, PSB, PSC, PSD, PV)
138 candidatos a vereador na coligação (90 homens / 48 mulheres)

COLIGAÇÃO MACATUBA NO RUMO CERTO
(PL, PV, MDB, PSB, REPU, SOLI)
66 candidatos a vereador na coligação (43 homens / 23 mulheres)

14

19

DÉ MAZZINI

CLEUZA SPIRANDELLI

ANDERSON FERREIRA

CLAUDINEI MORAES

Candidato a prefeito (PTB)

Candidato a vice (PTB)

Candidato a prefeito (PODE)

Candidato a vice (PODE)

PARTIDO ISOLADO
10 candidatos a vereador (6 homens / 4 mulheres)

PARTIDO ISOLADO
13 candidatos a vereador (9 homens / 4 mulheres)

13

55

JOTTHA GONÇALVES

CELSO JACON

FABRÍCIO PEREIRA

ALINE RONQUE

Candidato a prefeito (PT)

Candidato a vice (PT)

Candidato a prefeito (PSD)

Candidato a vice (PSD)

PARTIDO ISOLADO
2 candidatos a vereador (1 homem / 1 mulher)

PARTIDO ISOLADO
16 candidatos a vereador (11 homens / 5 mulheres)

45

14

Participação feminina aumenta
Em relação às candidaturas
femininas ao Executivo, não houve mudança de 2016 para 2020.
Em nenhum dos dois anos foram
registradas chapas encabeçadas
por mulheres, apenas três trazendo candidatas a vice: Cíntia Duarte (2016) e Cleuza Spirandelli
(2020), em Lençóis Paulista; Ana
Camargo (2016) e Aline Ronque
(2020), em Macatuba; e Rutineia
Gonçalves (2016) e Leila Ayub
Vaca (2020), em Borebi.
Já nas eleições proporcionais
houve um ligeiro aumento da
participação das mulheres nas
eleições. Em Lençóis Paulista o
crescimento foi real, de 56 para
98 concorrentes ao Legislativo,
o que representa alta de quase
quatro pontos percentuais, de
31,82% para 35,77% do total de
candidaturas apresentadas nesta
primeira semana de campanha

Em Macatuba e Borebi, com
queda no total de candidatos
também houve diminuição de
mulheres, mas a participação
aumentou. Em Macatuba, foram apresentadas 49 candidaturas em 2016 e 48 neste ano, mas
o percentual subiu de 31,41%
para 33,33%. Já em Borebi, o
número de candidatas caiu de
23 para 19, mas o percentual foi
de 37,10% para 44,19%.
Entre as cidades da microrregião observa-se retração na
participação feminina apenas
em Areiópolis, que teve 37 pedidos de candidatura em 2016
e apenas 20 neste ano, com a
participação caindo de 35,58%
para 33,33%. Vale reforçar que
os partidos com chapas incompletas ainda têm até o dia 16 de
outubro para protocolar novos
pedidos de registro.

Mais concorrência no Legislativo
Os partidos com vagas remanescentes nas chapas proporcionais têm até o dia 16 de
outubro para apresentar novos
pedidos de registro de candidaturas ao cargo de vereador. Até
o momento, 521 candidatos ao
Legislativo aguardam julgamento dos requerimentos. Lençóis
Paulista é a cidade com mais
candidatos a vereador, 274 ao
todo, o que revela relação de
22,83 concorrentes por vaga.
Em 2016, com 176 candidatos,
eram 14,67 para cada uma das
12 cadeiras disponíveis.

Macatuba, que tem 144 candidatos, contabiliza 13,09 concorrentes para cada uma das 11
vagas da Câmara Municipal. Em
2016, com 156 pedidos registrados, a concorrência foi de 14,18
por vaga. Em Areiópolis, são 60
candidatos, 6,67 para cada uma
das nove cadeiras. Em 2016, foram apresentadas 104 candidaturas, com 11,56 concorrentes
por vaga. Borebi tem 43 pessoas
na disputa, 4,48 para cada uma
das nove vagas. Em 2016, com
62 candidatos, a relação era de
6,89 concorrentes por cadeira.

MARISE

DR. MARCELO RANZANI

TARCISIO

CARLINHOS VANNI

Candidato a prefeito (PSDB)

Candidato a vice (PROS)

Candidato a prefeito (PTB)

Candidato a vice (CIDA)

COLIGAÇÃO O MELHOR PARA LENÇÓIS
(PSDB, PROS, CIDA, PATRI, PDT, PP, PRTB)
111 candidatos a vereador na coligação (71 homens / 40 mulheres)

COLIGAÇÃO AVANTE MACATUBA
(PTB, CIDA, AVAN, PATRI)
49 candidatos a vereador na coligação (33 homens / 16 mulheres)

AREIÓPOLIS

BOREBI

22

15

TONI

CIÇO

CHIQUINHO

LEILA AYUB

Candidato a prefeito / reeleição (PL)

Candidato a vice / reeleição (MDB)

Candidato a prefeito (MDB)

Candidato a vice (PSDB)

COLIGAÇÃO TE AMO AREIÓPOLIS
(PL, MDB, DEM, REPU)
32 candidatos a vereador na coligação (21 homens / 11 mulheres)

COLIGAÇÃO UNIDOS POR BOREBI
(MDB, PSDB, PV)
28 candidatos a vereador na coligação (16 homens / 12 mulheres)

23

19

ADRIANO

BITU

TONHO

FABRÍCIO RODRIGUES

Candidato a prefeito (CIDA)

Candidato a vice (PSDB)

Candidato a prefeito (PODE)

Candidato a vice (PODE)

COLIGAÇÃO UNIDOS COM O POVO
(CIDA, PSDB, PSD)
28 candidatos a vereador na coligação (19 homens / 9 mulheres)

PARTIDO ISOLADO
9 candidatos a vereador (4 homens / 5 mulheres)

Educação
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VESTIBULAR

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) abriu nesta semana as inscrições para
o Vestibular 2021. A taxa é de R$ 170, mas há uma série de possibilidades para
isenção ou redução deste valor. Os candidatos têm até o dia 27 de novembro
para fazer a inscrição no site da Fundação Vunesp. O exame será realizado em
duas fases, a primeira nos dias 30 e 31 de janeiro e a segunda em 28 de fevereiro.
FOTO: DIVULGAÇÃO

PANDEMIA

Volta das atividades
presenciais divide
escolas particulares
Algumas instituições seguem apenas com ensino remoto; outras
aderem aos rígidos protocolos estabelecidos para o retorno
Angelo Franchini Neto

D

esde a última segunda-feira (28), as escolas particulares de educação básica
de Lençóis Paulista, inclusive
creches e berçários, já estão autorizadas a retornar com as atividades presenciais de reforço e
recuperação da aprendizagem,
acolhimento emocional e atividades esportivas e culturais.
Uma série de protocolos específicos foi determinada para evitar que haja contaminação pelo
novo coronavírus (Covid-19)
nas unidades escolares e que os
alunos levem o vírus para casa.
Apesar da autorização, algumas instituições de ensino optaram por seguir com as aulas
100% on-line. É o caso do Colégio Portinari, que realizou uma
pesquisa interna com o objetivo
de conhecer a opinião dos pais
sobre o assunto. “O resultado
mostrou que 68% dos pais não
querem que os filhos voltem à
escola, preferindo as aulas remotas. Diante de um cenário
de tanta incerteza e insegurança, com intuito de zelar pelos
nossos alunos, colaboradores
e familiares, decidimos continuar com aulas on-line e não
voltar com as aulas de reforço
e acolhimento. Daremos todo o
apoio necessário para a conti-

nuação das atividades remotas
neste ano, para que 2021 seja
de ajustes emocionais e de conteúdo”, destaca Sandra Lima,
diretora pedagógica do colégio.
Ainda segundo Sandra, outras questões foram levantadas
pelo colégio antes de a decisão
ser tomada. “Neste ano não teremos mais tempo hábil para
retomar o conteúdo em defasagem. Estamos no momento de
replanejamento para que, em
2021, sejam feitos os ajustes necessários. Sobre a limitação de
até 20% do número de alunos,
conforme decreto publicado,
provavelmente o aluno irá à escola uma ou duas vezes por semana, por apenas três horas. O
acolhimento emocional já existe em nossa unidade, pois dentro da grade curricular temos
as aulas de Educação Socioemocional, com suporte não só
durante as aulas, mas também
individualmente para alunos e
pais. Esse processo de acompanhamento ocorreu durante toda
a fase da pandemia e continuará sendo realizado”, reforça.
A Escola de Educação Infantil Pinguinho de Gente
decidiu voltar apenas com o
reforço escolar, de maneira híbrida, mesclando o presencial
e o remoto. “Quando a maioria
das atividades começaram a

ser flexibilizadas, percebemos
que poderíamos nos preparar
para esse retorno. É claro, sabíamos que não seria fácil e que
não poderia ser uma volta com
todos os alunos. Portanto, essa
volta se deu com reforço escolar, ou seja, uma busca ativa daquelas crianças as quais os pais
já haviam voltado a trabalhar e
que não conseguiriam realizar
as atividades remotas”, afirma
Juliana Oliveira, professora e
coordenadora da escola.
Juliana faz questão de reforçar que, além dos protocolos
exigidos, a escola também está
com número bem reduzido de
alunos. “A maior dificuldade
é não poder abraçar e beijar
aquelas fofuras, além de promover o distanciamento social
a todo momento. Nessa faixa
etária, a rotina e o convívio
social são fundamentais para o
desenvolvimento adequado da
criança. Sem contar que o ensino remoto vem sendo desafiador, pois muitos alunos sentem
dificuldade em acompanhar o
conteúdo aplicado”, finaliza a
professora e coordenadora.
Vale lembrar que uma série de protocolos específicos
foi determinada para evitar
que haja contaminação pela
Covid-19 nas unidades escolares e que os alunos levem

FOTO: DIVULGAÇÃO

TODO CUIDADO - Escola
Pinguinho de Gente retornou
com reforço escolar; regras
e protocolos, segundo
a direção, são rígidas e
seguem o decreto municipal

o vírus para casa. As regras
seguem o que já vem sendo
realizado em outros setores e
envolvem distanciamento social, higiene pessoal, higiene e
limpeza de alimentos e moni-

RISCO

Baixa cobertura vacinal liga
sinal de alerta na comunidade
Retorno das atividades escolares pode acelerar a transmissão de algumas doenças
FOTO: DIVULGAÇÃO

Angelo Franchini Neto

devido à pandemia, mas todas
unidades de saúde seguem o
protocolo sanitário para receber
os munícipes com segurança”,
garante Adriana.

O

Brasil tem registrado uma
baixa cobertura vacinal
em 2020. A mudança no
sistema federal de registro das
doses aplicadas, o desconhecimento do calendário vacinal,
a percepção errônea de que as
doenças desapareceram, a disponibilidade de horário dos responsáveis, o medo das reações,
as “fake news”, e principalmente, a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) são fatores
determinantes para esta queda.
Lençóis Paulista não foge
à regra. Segundo dados da
Secretaria de Saúde, a vacina
pentavalente (previne difteria,
tétano, coqueluche, hepatite B
e a bactéria haemophilus influenza tipo B) foi a que mais
teve cobertura: 72% do público-alvo. Já a vacina BCG (protege os recém-nascidos contra
a tuberculose) foi aplicada em
apenas 57% do público-alvo, a
pior cobertura até o momento.
Completam a lista meningo C

DIVERSOS FATORES - Baixa cobertura vacinal está
relacionada a diversos fatores, entre eles a pandemia
(63%), pneumo 10 (64%), pólio
nativa (62%), rotavirus (64%) e
febre amarela (61%).
A preocupação, agora, é com
o retorno das atividades presenciais nas escolas. Apesar de haver comprometimento das unidades educacionais para evitar
o contágio do novo coronavírus,
com a baixa cobertura vacinal,
uma porcentagem da população
está vulnerável a outras doenças. “Com retorno das escolas e
a baixa cobertura vacinal, pode-

mos ter, por exemplo, surto de
varicela (catapora), que era muito comum antes de introdução
da vacina no calendário básico
de vacinação da criança”, destaca Adriana Santana, enfermeira
da Vigilância Epidemiológica de
Lençóis Paulista.
Diante deste cenário, é importante que quem está com as
vacinas atrasadas procure uma
sala de vacina com a carteirinha ou com algum documento
em mãos. “Temos restrições

PÓLIO E MULTIVACINAÇÃO
Começa na segunda-feira (5)
e segue até o dia 30, em todo o
Brasil, a Campanha Nacional
de Pólio e Multivacinação. Em
Lençóis Paulista, o Ambulatório
de Especialidades Dr. Antônio
Tedesco (das 7h30 às 11h e das
13h às 16h30) e a ESF (Estratégia de Saúde da Família) do Júlio Ferrari (das 8h às 16h) serão
referência na campanha.
No caso da pólio, a vacinação é destinada a crianças de
um ano a menores de cinco. Já
a campanha de multivacinação
é para crianças e adolescentes
menores de 15 anos. Neste
caso, será avaliada a caderneta
da vacinação e administrada
apenas a dose em falta. O objetivo é atualizar a caderneta,
focando na vacina de sarampo
e a meningo ACWY.

toramento. Além disso, os pais
devem preencher e assinar
uma declaração, autorizando
os filhos a retornarem às atividades presenciais. Outro
ponto importante do decreto

é com relação à limitação de
presença a até 20% do número
de alunos matriculados na respectiva série ou etapa, observando o número máximo de
cinco alunos por sala.

REDE PÚBLICA

Secretaria de Educação
inicia pré-matrículas
Convocação vale para anos iniciais da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental
Da Redação

A

Secretaria de Educação
de Lençóis Paulista iniciou nessa quinta-feira
(1) o período de matrículas
para o ano letivo de 2021. A
convocação vale para alunos
de anos iniciais da Educação
Infantil (Pré-Escola), Ensino
Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos). Os
interessados devem procurar
a escola mais próxima de sua
residência de segunda a sexta,
das 7h30 às 17h.
De acordo com a Secretaria de Educação, a matrícula
antecipada é importante, pois
as informações coletadas no
processo ajudam na projeção
de abertura de salas de aula
e contratação de professores
para atendimento da demanda. Para se inscrever é necessário apresentar o Cartão
Cidadão, cópia da Certidão de
Nascimento e cópia da Caderneta de Vacinação do aluno,
além de um comprovante de
endereço atualizado.

Devem ser matriculados os
alunos que estão fora da rede
pública e completam três anos
até março de 2021 (Maternal
II - opcional); alunos que estão
fora da rede pública ou encerram o ciclo de creche e completam quatro ou cinco anos
até março de 2021 (etapas I e II
da Educação Infantil); e alunos
que completam seis anos até
março de 2021 (1° ano do Ensino Fundamental).
Alunos matriculados nas
demais séries/anos em escolas
da Rede Municipal de Ensino já
têm suas matrículas efetivadas
automaticamente. As inscrições
para as creches não ocorrem
nesse período.
Adolescentes e adultos que
não completaram o Ensino
Fundamental I (até o 5º ano) e
têm interesse em seguir os estudos na modalidade EJA devem
procurar a secretaria da EMEF
Prof.ª Guiomar Coneglian Borcat. O prazo se encerra no dia
30 de outubro. As salas poderão
ser abertas desde que atinjam o
mínimo de 20 alunos.

Cultura
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LUTO

O chargista e artista gráfico Joaquín Salvador Lavado, conhecido como Quino, morreu
nessa quarta-feira (30), aos 88 anos, em Mendoza, na Argentina. Ele era o pai de
uma das personagens mais famosas do mundo dos quadrinhos, a Mafalda, uma
menina de classe média argentina nascida em setembro de 1964, fã dos Beatles, de
panquecas e que odeia sopa. A personagem completou 56 anos na terça (29).
FOTO: DIVULGAÇÃO

FLEXIBILIZAÇÃO

Espaços culturais reabrem
as portas na segunda-feira
Biblioteca Municipal, Casa da Cultura, Espaço Cultural, Museu Alexandre Chitto e
Teatro Municipal podem retornar atividades e eventos presenciais com restrições
FOTO: DIVULGAÇÃO

HOMENAGEM - A família da
professora Fanny Christine de
Medeiros agradece a todo o
carinho recebido na hora de sua
partida. “Gostaria de agradecer
ao Jornal O ECO e à Cia Atos &
Cenas pela linda homenagem,
também aos vereadores e o
prefeito Anderson Prado de Lima e a todos que nos prestaram apoio
neste momento tão difícil que foi a perda de nossa Fanny. Eu nunca
imaginei que ela fosse tão querida pelos seus colegas de trabalho,
professores e, principalmente, os alunos das escolas por onde ela
passou. Deixo aqui minha eterna gratidão e saudades imensas da
Fanny Christine de Medeiros (7/2/1967 - 6/9/2020)”, de Dona Alfa
Silva de Medeiros (mãe) e família.

LITERATURA

Lençoense lança seu
primeiro livro infantil
Escrito por Nilceu Bernardo, “As aventuras
de Platenildo” conta a história de um
garoto que descobre o universo do teatro
FOTO: DIVULGAÇÃO

SETOR CULTURAL - Espaços públicos reabrem de forma gradual a partir da segunda-feira (5)
Flávia Placideli

A

Secretaria de Cultura de
Lençóis Paulista anunciou nessa sexta-feira
(2) que os espaços culturais
reabrem a partir da segunda-feira (5). A retomada das atividades acontece de forma
gradual, respeitando todas as
medidas preventivas por conta
da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A reabertura
foi definida pela Prefeitura
Municipal por meio do decreto
549/2020, publicado no último
dia 25. O texto regulamenta o
funcionamento de serviços essenciais e não essenciais e autoriza a reabertura controlada
de bibliotecas, centros culturais e museus.
Após mais de seis meses
com as portas fechadas, desde o início da quarentena,
em 24 de março, a população poderá voltar a utilizar a
BMOL (Biblioteca Municipal
Orígenes Lessa) e bibliotecas ramais, Casa da Cultura
Prof.ª Maria Bove Coneglian,
Espaço Cultural Cidade do
Livro, MAC (Museu Alexan-

dre Chitto) e Teatro Municipal Adélia Lorenzetti. Cada
local estabelecerá regras de
funcionamentos e atividades
permitidas, de acordo com o
disposto no decreto, inclusive
no que diz respeito ao horário
e ao limite de 40% da capacidade de usuários.
Segundo Marcelo Maganha, secretário de Cultura, outras medidas necessárias para a
prevenção do contágio pela Covid-19 também serão adotadas
como “Os locais devem avaliar
as condições de segurança sanitária e adotar todas as medidas de prevenção; comunicar
servidores e usuários sobre as
regras de utilização; manter
permanente fiscalização da
conduta de servidores e usuários, que devem fazer o uso
de máscaras. Todas as informações referentes aos espaços
públicos podem ser sanadas
através do telefone (14) 32636525 (WhatsApp)”, explica.
BIBLIOTECA
A BMOL (Praça Comendador José Zillo, s/n) e bibliotecas ramais da Cecap, Júlio Fer-

rari e Alfredo Guedes retomam
as atividades de empréstimo e
devolução de livros e estudo no
local. O público não terá acesso direto ao acervo, que será
entregue pelos servidores. Os
livros devolvidos ficarão em
quarentena por 10 dias. Para
estudos, cada pessoa terá direito a ficar duas horas no local,
respeitando o distanciamento
social em cada mesa. O horário
de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h.
CASA DA CULTURA
A Casa da Cultura (Rua
Sete de Setembro, 934, no Centro) retoma as aulas presenciais
dos cursos de cordas friccionadas, flauta, saxofone, violino,
viola, viola erudita e caipira,
contrabaixo, violoncelo, violão
popular e clássico, pintura em
tela, balé, jazz, teatro. É proibida a presença de alunos menores de 10 anos, idosos e pessoas
do grupo de risco. As aulas do
Projeto Guri foram suspensas.
O horário de funcionamento é
de segunda a sexta-feira, das
8h às 21h, e aos sábados, das
8h às 12h.

ESPAÇO CULTURAL
O Espaço Cultural Cidade
do Livro (Rua Pedro Natálio
Lorenzetti, 286, no Centro)
retorna com o projeto Viagem
Literária, porém, a data ainda
não foi informada pela Secretaria de Cultura. O horário de
funcionamento é de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h.
MUSEU
O MAC (Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins, 575,
no Centro), também reabre
as portas para visitação do
público. Até o fechamento
desta matéria não havia programação de eventos no local.
O horário de funcionamento é
de segunda a sexta-feira, das
8h às 12h.
TEATRO
O Teatro Municipal Adélia
Lorenzetti (Rua Cel. Álvaro
Martins, 790, na Vila Nova Irerê) permanece com atividades
on-line, como o projeto Circuito Digital de Artes. Até o fechamento desta edição não havia
programação de espetáculos
com a presença do público.

INFANTIL - “As Aventuras de Platonildo” é dedicado a todas as crianças
Flávia Placideli

N

a última segunda-feira
(28), o agente cultural,
ator e escritor Nilceu Bernardo, lançou seu primeiro livro
infantil, “As Aventuras de Platenildo”, que conta a história de
um jovem que descobre o universo do teatro e suas aventuras,
indicado para crianças de todas
as idades. Segundo o autor, a
inspiração para o livro surgiu de
seu trabalho ligado ao teatro e a
tudo aquilo que acredita na arte.
“Com a grande oportunidade de jovens e crianças irem
cada vez mais ao teatro, surgiu a
ideia de contar a história de Platenildo, um garoto que descobre
o universo do teatro e, nele, se
aventura no tempo e no espaço,
em viagens imaginárias que faz
com as peças a que assiste. Em
cada viagem ele encontra oportu-

nidades de diversão e muito conhecimento”, explica o escritor.
A história de “As Aventuras
de Platenildo” se desenrola a
partir da primeira experiência do
personagem em uma sessão de
teatro, na qual percebe que aquele mundo lúdico e novo a que foi
apresentado irá lhe proporcionar
muita informação, conhecimento
e entretenimento e que ele poderá vivenciar emoções que estarão
sempre presentes em sua vida.
“Cada palavra ali contida
está cheia daquilo que acredito:
a magia do teatro, o poder da
imaginação e o respeito em conviver em uma coletividade. O
objetivo maior é divertir o leitor, tanto criança, como adulto
com uma história de descoberta
do personagem, que também
passa a ser de quem está lendo.
Juntei duas paixões, a literatura
e o teatro”, finaliza.

FOTO: DIVULGAÇÃO

ALIC/BRACELL

CINEMA

Circuito Digital de
Artes apresenta
Guto Hueb

Museu da Imagem e do Som
exibe filme e bate-papo

Com a participação de convidados, live
será transmitida neste domingo (4), às 18h

O

Flávia Placideli

O

Circuito Digital de Artes
apresenta neste domingo
(4) mais um grande espetáculo musical pelas páginas do
Teatro Municipal Adélia Lorenzetti no Facebook (@teatrolencois), Instagram (@teatrolencois)
e Youtube (Teatro Municipal
Adélia Lorenzetti). O projeto,
realizado pela Alic (Associação
Lençoense de Incentivo à Cultura) com apoio da Prefeitura

Municipal de Lençóis Paulista e
patrocínio da Bracell, segue com
sua nova temporada até outubro.
Quem sobe ao palco, a partir das 18h, é o cantor Guto
Hueb, que apresenta em seu
show o baião, o jazz, o rock e
a música erudita. Com harmonias e melodias bem elaboradas, sua voz marcante, quase
única, traz as nuances das cores
brasileiras, demonstrando todo
o talento emprestado durante
anos a nomes como Zé Renato

“O bandido da luz vermelha” pode
ser visto neste sábado (3), às 16h
Flávia Placideli

LIVE - Guto Hueb e convidados sobem ao
palco do Teatro Municipal neste domingo (4)
Fressato, Iara Rabelo, Mariana
Campos, Tutuca Tiso, ao grupo
argentino La Rota e ao quarteto
mineiro Sentinela.
Com mais de 20 anos de estrada e muitas canções gravadas
por outros artistas, Guto Hueb
sobe ao palco acompanhado
dos músicos Adriano Martins
(baixo) e Guilherme Carvalho

(bateria). O show conta com
três participações especiais:
Luciana Pires, cantora e compositora bauruense que segue
referências de jazz, soul e música brasileira, além das lençoenses Bárbara Lenci e Isa Vizoni,
também cantoras e compositoras influenciadas por diversos
estilos, principalmente a MPB.

Pontos Mis, programa
de difusão cultural do
Museu da Imagem e do
Som, apresenta uma sessão de
cinema on-line neste sábado
(3), seguida por bate-papo ao
vivo com profissionais da área.
O filme em cartaz é “O bandido
da luz vermelha”, que vai ao ar
a partir das 16h. Já o bate-papo
está marcado para as 18h, pelo
canal do museu no Youtube
(MIS São Paulo).
Dirigido por Rogério Sganzerla, o longa conta a história
de um assaltante misterioso
(Paulo Villaça) que usa técnicas
extravagantes para roubar casas

luxuosas de São Paulo. Ele é apelidado pela imprensa de ‘bandido da luz vermelha’, já que traz
sempre uma lanterna e conversa
com suas vítimas. No entanto,
seus roubos e crimes chamam
tanta atenção que um implacável
policial começa a persegui-lo.
O filme, de 1968, tem 92
minutos de duração e classificação indicativa para maiores de
14 anos. O bate-papo, a partir
das 18h, será mediado por Bruno Cucio, e conta com a presença do professor Jair Fonseca. As
duas exibições acontecem pelo
canal do MIS no Youtube (MIS
São Paulo). Outras informações
podem ser obtidas pelo site:
www.mis-sp.org.br.
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Saúde

NOVO TELEFONE

A Secretaria de Saúde de Lençóis Paulista mudou seu número de
telefone. A pasta agora atende pelo (14) 3269-1120. O contato
antigo, (14) 3263-0020, foi desativado. Os agendamentos de
consultas nas unidades de saúde continuam sendo realizados
pela Central da Saúde, pelo número (14) 3269-7140.
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

DIA DO IDOSO

Gerontólogas falam dos desafios para
envelhecer com qualidade de vida
IBGE projeta que daqui a 40 anos 25% da população terá mais de 65 anos
Priscila Pegatin

A

tualmente, o Brasil tem
uma população estimada
em 28 milhões de pessoas
com mais de 60 anos, o que representa 13,22% do total de 211,8
milhões de habitantes. Com a
tendência de maior longevidade,
daqui a quatro décadas, um em
cada quatro brasileiros terá mais
de 65 anos, segundo projeção
do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).
Se envelhecer é o destino da
população, as gerontólogas Nádia
Placideli Ramos e Ludmyla Caroline de Souza Alves destacam que
é preciso saber trilhar este caminho. Na quinta-feira (1) foi comemorado o Dia Nacional do Idoso
e, para as profissionais de saúde,
a data é um motivo de reflexão.
“Com a pandemia, a sociedade
deixou transparecer o quanto o
idoso não tem um papel social
construído”, analisa Nádia.

Com a chegada do novo
coronavírus, os idosos tiveram
mudanças significativas no dia a
dia. A primeira delas foi o risco
de contágio e as complicações
da doença registradas em quem
tem mais idade. Segundo pesquisa da Universidade de Hong
Kong, pessoas acima dos 59
anos têm cinco vezes mais chances de morrer pelo vírus do que
aquelas entre 30 e 59 anos. O
motivo é a maior fragilidade do
sistema imunológico, consequência do envelhecimento.
Mas o vírus não é o único
problema para esta parcela da população. As restrições de acesso
a serviços, tanto da saúde quanto de outras áreas fundamentais
para as atividades do cotidiano,
assim como o isolamento social
e a naturalização da morte de
pacientes que já passaram dos
60 anos, mostrou que há muito o
que percorrer para manter a qualidade de vida dos mais velhos.

ALÉM DA PANDEMIA
Outras questões colocam em
xeque o bem-estar dos idosos.
Quando se fala em saúde física,
doenças crônicas não transmissíveis são os principais problemas
entre eles. A gerontóloga Ludmyla alerta para casos de hipertensão arterial e diabetes tipo 2,
situações que precisam ser regularmente acompanhadas. Sem
falar nos transtornos mentais, entre eles a depressão e a ansiedade. A longo prazo, é preciso refletir sobre os riscos de demências
degenerativas, como Alzheimer,
vilão da melhor idade.
Maria do Carmo Pereira
sabe bem o que é lidar com
patologias após os 60. Aos 68
anos ela busca o controle diário do diabetes, além de tratar
um quadro depressivo, situação
diagnosticada antes da pandemia e que com a chegada do
vírus e o isolamento social ficou
ainda mais complicada. “Quero

que tudo passe logo para poder
viver com tranquilidade e melhorar minha saúde”, comenta.
Maria não é a única que sonha ter uma velhice mais saudável. No entanto, Nádia explica
que a situação advém de várias
condições. “Envelhecer com
saúde é um fenômeno individual
e o que vai contribuir são fatores
culturais, econômicos, étnicos,
ou seja, vai depender de onde
a pessoa está, como conduziu a
saúde física e mental ao longo da
vida”, relata a gerontóloga.
Ludmyla pontua que o acesso à informação, o avanço no
diagnóstico de doenças e de tratamentos na melhor idade vieram
para contribuir para o envelhecimento saudável, mas sozinhos
eles não são garantia de sucesso.

PANORAMA - Gerontólogas explicam que para envelhecer com saúde é
preciso pensar em questões que vão além do acompanhamento médico
vida entre os idosos, Nádia pontua diversas políticas públicas,
como acesso ao SUS (Sistema
Único de Saúde), ao SUAS (Sistema Único de Assistência Social),
habitação e desenvolvimento urbano, Estatuto do Idoso, Política
Nacional do Idoso. “São grandes
marcos que contribuem para di-

recionar ações que devem ocorrer
no âmbito estadual e municipal,
mas fragmentadas elas não conseguem chegar ao público idoso”,
pontua a gerontóloga, que diz que
as políticas públicas devem se
complementar e assim oferecer
uma rede que melhor atenda às
necessidades dos mais velhos.

ESTRUTURA DE
ATENDIMENTO
Entre as ações que contribuem para mais qualidade de

Você sabia que a Zilor possui um canal de diálogo aberto para toda a comunidade?
O Canal de Ética Zilor é destinado ao registro de dúvidas, sugestões, reclamações, elogios, suspeitas ou denúncias por qualquer pessoa que se
relacione com a empresa, seja parceiro, cliente, funcionário, fornecedor ou comunidade.
O Canal é administrado por uma empresa independente, o que garante a segurança, o anonimato e o sigilo das informações.

REGISTRE SEU RELATO

Acesse: www.canaldeeticazilor.com.br
Ligue: 0800 180 9000

O Canal de Ética da Zilor funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana.
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Lençóis Paulista
tem ozonioterapia
Método é indicado para tratar diversas doenças e é aliado da estética
Da Redação

A

o estudar sobre tratamentos alternativos contra o câncer do marido,
Luciene Chaves se deparou
com a ozonioterapia, um método que oferece inúmeros benefícios à saúde. Desde então,
ela se dedica ao assunto e é a
primeira profissional de saúde
a oferecer a técnica em Lençóis
Paulista, onde aplica o método
em pacientes que buscam tratar ou prevenir desde doenças
físicas e transtornos mentais a
desconfortos estéticos.
A ozonioterapia consiste
na combinação de dois gases,
oxigênio e ozônio. O ozônio
é conhecido na medicina por
eliminar bactérias, fungos e vírus. Para formar a composição
ideal para aplicação, Luciene
explica que o oxigênio natural recebe uma radiação e se

ao mesmo tempo, consiga ter
um sono reparador.
Além da medicina, a ozonioterapia é aliada da estética.
As indicações vão de tratamento contra estrias, gordura localizada e acne a queda de cabelo e
casos de calvície.
O método é considerado
pelo Ministério da Saúde como
prática integrativa e complementar. “O paciente continua
usando o remédio receitado
pelo médico e tem o apoio da
ozonioterapia para potencializar o tratamento”, diz Luciene. Com base na assistência
que a técnica oferece para
tratamentos convencionais, a
doutora também indica a ozonioterapia para pacientes em
tratamento contra o câncer.
“O ozônio vai deixar as células
sadias oxigenadas e quando a
pessoa recebe a quimioterapia
o remédio vai direto para as

CNPJ DO CONTRATANTE: 38.914.215/0001-90 - CNPJ CONTRATADA 03.433.116/0001-02 - R$ 280,00

C O L I G A Ç Ã O

transforma em ozônio. O gás
tem como base 95% de oxigênio e 5% de ozônio. A partir da
mistura, é definida a dosagem
para atender às necessidades
de cada paciente.
Entre as indicações de tratamento, a ozonioterapia auxilia
no controle de inflamações,
acelera o processo de cicatrização, favorece a oxigenação dos
tecidos e combate micro-organismos nocivos. São mais de
260 doenças físicas e transtornos mentais em que a técnica
é indicada, como, por exemplo,
feridas em pacientes com diabetes, patologias degenerativas,
dores articulares, reumatismo,
autismo e depressão. No caso
de pacientes diagnosticados
com depressão, Luciene explica
que a ozonioterapia age oxigenando o cérebro o que aumenta
a disposição para que a pessoa
realize suas atividades diárias e,

MEDICINA COMPLEMENTAR - Luciene Chaves é a primeira profissional de saúde de
Lençóis Paulista a oferecer aplicação de ozonioterapia para tratamento de diversas doenças
células cancerígenas”, explica
a profissional, que revela que
o reflexo são efeitos colaterais
mais brandos ou mesmo um
tratamento quimioterápico sem
as reações adversas.
TIPOS DE APLICAÇÃO
A ozonioterapia pode ser
administrada de diversas formas: injeção subcutânea, água
e óleo ozonizado, bolsa plástica ou administração retal. “As
vias de aplicação se compensam, ou seja, o efeito é o mesmo”, garante a profissional de

saúde. Já o número de sessões
varia conforme a doença, mas
o ideal é optar por um ciclo de
dez sessões com uma aplicação por semana, com exceção
para patologias autoimunes em
que o recomendado é de até
duas sessões por semana. “A
partir da terceira aplicação é
possível sentir os benefícios”,
garante Luciene.
Para que o paciente se sinta
mais confortável e tenha acesso
fácil ao tratamento, a doutora
trabalha com agendamento no
consultório e atendimento do-

miciliar. Toda pessoa interessada em receber a ozonioterapia
deve passar por uma avaliação.
De modo geral, a técnica só é
contraindicada para casos de
hipertireoidismo descompensado, mulheres grávidas e pessoas com deficiência relacionada
à enzima G6PD, condição rara.
Luciene Chaves é membro
da Associação Brasileira de
Ozonioterapia e em Lençóis
Paulista atende na Rua Anita Garibaldi, 701. O contato
pode ser feito pelo telefone
(14) 9 9630-0164.
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Classificados

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

SERVIÇOS
GUINCHO - 24 horas,
tratar (14) 99693-1478
SHOPCAR VEÍCULOS compro seu carro, moto,
pago à vista. Tratar (14)
98175-0076 com Paulo.
VENDE-SE CIVIC ano
2012, cor prata, segundo
dono, bem conservado.
Tratar (14) 99887-7508

VEÍCULOS
VENDA

COBALT LTZ ano 2017,
modelo novo (sem
detalhes), cor metálico,
completo, único dono
- 11 mil km. Tratar: (14)
99709-5659 com Lima.
VENDE-SE GOL Trend
1.0, ano 2012, completo,
ótimo estado. Tratar (14)
99786-4342
VENDE OU troca
S10, 2011, 4x4 Diesel,
Rodeio, completa. Tratar:
(14) 99715-3558.

VENDE-SE AGILE, 2011,
flex, preto. Tratar (14)
99674-7626
TROCA-SE GOL, ano
2012 por Saveiro ou
Strada. Tratar (14) 997760689.
VENDE-SE FUSCA 1300l
ano 1980. Ótimo estado.
Tratar: (14) 99625-6905
VENDE-SE COROLA
2019 alts, completo,
impecável, 270 mil km,
valor R$ 105 mil. Tratar
(14) 99664-4455

PAJERO FULL 2007 3.2
diesel, automática, 4x4,
completa, 7 lugares, couro, DVD, R$ 60.000,00 Tel whats 99614-3191.
VENDE-SE OU troca-se
por chácara, casa ou
terreno, 01 caminhão
Mercedes Bens 15/13
anos 82 com o polis e
caçambas para entulhos.
Tratar: (14) 99712-2211
VENDE-SE ESCORT
L 1990, 1.6, álcool, cor
prata, motor e pneus
novos, impecável. Tratar
(14) 99614-3191.
VENDE-SE MERCEDES ano 1985, modelo
15/16, interculado, cor
vermelho. Tratar (14)
99798-5499
HONDA CIVIC 2007
preto Flex. Valor R$
28.000,00. Tratar: (14)
99817-3280, (14) 992629876 ou (14) 99694-6060

MOTOCICLETAS
VENDA

LAVACAR SÃO Judas
- Serviço de lavadas
completas, polimentos,
higienização interna, na
Rua Jalisco 147. Tratar
(14) 3263-2680 / (14)
99130-2153.
VENDO AREIA grossa
valor R$ 50,00 o metro.
Tratar: (14) 99817-3280,
(14) 99262-9876 ou (14)
99694-6060.
RL CAÇAMBA - Faz
serviços de limpeza
com caçamba para
entulho (para empresas
e particulares). Tratar
(14) 99789-2210 / 997772218.
APLICAM-SE HERBICIDAS mata-mato
em terrenos e quintais.
Tratar 99127-0004
RUBINHO ESTOFADOS - conforto e
qualidade em 1º lugar,
reforma de estofados
em geral. Tratar na Av.
Nações Unidas, 230,
Núcleo. Fone (14) 32647318, (14) 3264-8163 e
99781-7519.

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

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

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

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

VENDE-SE MOTO Kawasaki 250 cilindradas, ano
2009, cor verde com 30
mil km rodado. Tratar (14)
3263-7022 ou (14) 981495634 falar com Alemão.
MOTO PCX 2016 - 21.200
km - Cinza perolizada - Tratar - Fone (14)
98806-7043.

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

ROCHA SERRALHERIA
- Portões basculantes,
portas, vitrôs, esquadrias
metálicas em geral, faça
um orçamento. Tratar
na Rua Paraná, s/n, Jd.
Cruzeiro ou no telefone
(14) 3263-5428 / 997240188 com João Sérgio
Rocha.
SERRALHERIA
MARIMBONDO Fabricamos portões
basculantes, portão de
correr, portas, grades de
proteção e estruturas
metálicas. Faça um orçamento. (14) 3263-0564
FAÇO COSTURAS e
reformas de roupas em
geral. Faço principalmente jalecos. Tratar
(14) 99671-7781 ou na
Rua Amazonas, 532, Vila
Cruzeiro
CHECK LAUDO Vistorias Veicular, vistoria em
autos, motos, ônibus,
caminhões, etc. Rua
Líbero Badaró, 523,
Jd. Morumbi, (ao lado
da oficina do Milani).
Telefone (14) 3263-1795
e 99711-5644.
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 - rolamentos,
roldanas, fechaduras
elétricas ou simples revisão geral. Fabricação
de portões basculante /
correr / social / grades
de proteção para vitrôs
e portas / qualquer tipo
de esquadria metálicas.
Ligue: (14) 3263-1148
ou 99758-3585 / 996337516.
FAÇO PULVERIZAÇÃO
no combate de doenças
e pragas, em plantas
frutíferas e ornamentais.
Tratar (14) 99127-0004
GEOVANE ELÉTRICA
Residencial: Serviços
Instalações e reparos
elétricos, faça um
orçamento sem compromisso, atendimento 24
horas. Tratar (14) 32643837 / 99864-9769
FISIOTERAPEUTA Victor Lopes Quadrado
- Crefito - 301604-F.
Atendimento domiciliar
e na clínica Priscila
Sanches. Endereço: Rua
Dr. Antonio Tedesco,
859 - Centro - Lençóis
Paulista - SP. Email vlquadrado@hotmail.
com. Contato - (14)
99725-2601 (whatsapp)
ou 3264-7658 (fixo).

BORRACHARIA TIÃO
- Tratar na Rua Palmiro
Diegoli, 129, Jd. Primavera ou no telefone (14)
3264-8827.
GRÁFICA LENÇÓIS
Comunicação Visual e
impressos. Av. Jácomo
Nicolau Paccola no 412.
Tratar (14) 3264-4200 /
(14) 98153-2890 ou por
e-mail graficalencois@
globomail.com
FERNANDO CABELEIREIRO Sorriso. Horário
de atendimento de segunda das 9h às 12h30
e de terça à sexta-feira
das 9h às 12h30 e 14h30
às 19h e aos sábados
das 9h às 12h00 e 13h30
às 19h. Domingos e
feriados não abrimos.
Na Av. Procópio Ferreira,
510, Cecap ou telefone
(14) 99675-2769.
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
GLÓRIA BERNARDINI
Escritório de Engenharia.
email: gloria.esceng@
yahoo. com.br. (14)
3281-4900
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
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - Cirurgiã
Dentista Dra. Maraísa
- Rua Geraldo Pereira de
Barros, 1.133, Centro Atende convênios AESP
odonto, ASP - aceita
também cartões de crédito e débito. Tratar (14)
3263-0730 / 99115-6306.
Email: marai-sama@
hotmail.com
ALONSO CABELEIREIRO. Av. Hermínio Jacó,
no 622 no bairro Nova
Lençóis, atendimento de
segunda a sábado e aos
domingos e feriados até
às 12:00h. Estamos com
ótimos preços. Tratar
(14) 99728-5999.
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 Automatizadores e Segurança
Eletrônica - Instalação
de automatizadores de
portão, cercas elétricas,
interfones, alarmes,
manutenção em todas
as marcas. Tratar com
Admilson - Técnico Autorizado. (14) 99773-1547 /
98128-1597
CARIMBOS LENÇÓIS
e folhinhas. Tratar na
Rua João Capoani, 71,
Núcleo. Telefones (14)
3263-2677 / 99702-1688
PRECISANDO CALCULAR seu seguro novo
ou renovação? Faça já
seu cálculo com a MC
Corretora de Seguros.
Rua 15 de Novembro,
269, Centro - Lençóis
Paulista, (14) 3263 3803
/ (14) 99884- 3777
AND TRANSPORTE
Fretes e Mudanças - Cobrimos qualquer oferta.
Tratar com Anderson
Silva (14) 99664-4648
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 esthemacedo@
gmail.com. Tratar: (14)
99178-4013
IZAEL ESTOFADOS.
Tratar (14) 3264-7063 /
99738-3544 - Atendimento para toda a
região!
L. A. Munck - Locação de
guindastes, Rua Castro
Alves, 170, Jd. Ubirama.
Tratar: (14) 99117-2055
ou (14) 3263-6011
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.
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

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

MOTO TÁXI Estradas
precisa-se de motoqueiro. Tratar (14) 998952612 com Valdir

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

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.

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

PROCURA-SE APOSENTADO procurando
chácara, sítio para ser
caseiro. Formado em
jardinagem em geral.
Solteiro. Cel:. (14) 988167062 falar com José

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

PROCURO EMPREGO
como empregada doméstica, tenho 20 anos de
experiência. Tratar (14)
3263-4212/ 99832-3375
ATENÇÃO PATROAS!
Se você precisa de
empregada doméstica
com experiência ligue
para o Sindicato das Domésticas: (14) 3263-1923
das 14h às 17h30

SOU CUIDADORA,
tenho experiência, tenho
15 anos de hospital
(enfermeira) possuo
carta de habilitação,
tenho vários horários
dispo- níveis. Tratar:
(14) 3263-0509 ou (14)
99770-0265
SOU DIARISTA com
experiência. Boa
organização e disciplina.
Atuo em residências,
escritórios e consultórios. (Escritórios e
Consultórios Disponível
faxina a noite). Tratar:
(14) 99702-5096

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.
FERRARI DIESEL Contrata-se mecânico
com experiencia a
Diesel. Tratar (14) 998120393 Jean.

ROÇA URBANA Verduras, legumes, ervas
e raízes sem agrotóxicos.
Rua Carlos Ranzani, 165,
Jd. Lago da Prata. Tratar
(14) 99761-1693.
CESTA BÁSICA Lopes
Rua Willian Orsi, 76.
Tratar (14) 3264-9745
/ 99751-2608. Email:
fjgzlopes@hotmail.com

ALIMENTAÇÃO

VENDE-SE ESTERCO
bovino sem agrotóxico,
embalagem de 5kg,
faço entrega a domicílio
somente em Lençóis
Paulista, para pedidos
acima de 10 unidades.
Ele é composto de
estrume puro bovino,
urina (uréia) e 20% de
serragem (pó de serra),
e ensacado diretamente
da esterqueira, não é
peneirado e o processo
de curtimento é natural.
OBS: Para lojistas preços
e frete a combinar. Os
pedidos serão entregues
com 2 dias úteis
mediante identificação
clara do interessado pelo
WhatsApp. Tratar com
Andrade (14) 997217534.
VENDE-SE APOIO para
cadeirante (banho e sanitário) em ótimo estado.
Tratar 14 99686-7382 ou
14 99890-6650

DIVERSOS
VENDE-SE BERÇO de
viagem desmontável da
marca Galzerano, semi-novo, valor R$ 180,00.
Tratar (14) 99812-0998 /
3263-1722.
ENGENHO EVENTOS
- Salão de festas. Local
para casamento- 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 / 32632793.

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

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

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

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

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.

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

VENDE-SE, PANOS de
pratos 100% algodão,
R$3,50 cada ou 3 por R$
10,00. Aceito cartão de
crédito. Falar com João
(14) 98803-7954
SANFONA, VENDE-SE,
troca e conserta. Tratar
cel: (14) 99711-8613

EXCELENTE OPORTUNIDADE para
escritórios, vende-se
mesas, gaveteiros e armários, confeccionados
em mdf e revestimentos
padronizados. Tratar: (14)
99118-0204
VENDO APARELHO de
som LG Am eFm toc aCD
com entrada pen drive,
R$ 500,00. Tratar: (14)
99818-1874
VENDE-SE TELHA
romana. 800 telhas por
R$ 400. Rua Ana Maria
Moretto Paccola, 100, Jd
Santana, Lençóis Paulista. Tratar (14) 996134250 e 99700-6189.
VENDO LOTE com 18
matrizes de ovelha Ile
de 99613. R$ 8.000,00.
Tratar (14) 99661-8289 e
99694-7889
VENDE-SE DUAS tv
de tubo 20 polegadas.
Tratar cel: 99865-4330
VENDE-SE MALOTE de
roupa e calçados usados
para brechó. Tratar cel:
99865-4330
CONSÓRCIO CONTEMPLADO crédito R$
302 mil para comprar
imóvel constr./ capital
giro - quero R$30 mil +
transf. div. (14) 998797478 (partic.)
CASA TRINCADA?
Faça um orçamento
grátis com o Engenheiro.
Tratar: 0800-118023 ou
(14) 99650- 3279
O MELHOR atendimento e o melhor pra
você...Corre pra cá...Rua
Alexandre Raimundo
Paccola, 186, Rondon,
fone (14) 3263-2125.
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Classificados
JD. CRUZEIRO casa no
valor de R$ 240 mil com
03 quartos, sala, cozinha,
banheiro, área de serviço. Tratar (14) 998838902 / 99651-6810

DIVERSOS
VENHA REALIZAR o
sonho da casa própria!
Financiamos seu imóvel
pela Caixa Econômica
Federal! *Imóvel Novo
*Imóvel Usado *Terreno
e Construção faça uma
avaliação de crédito! (14)
3264-5165 / (14) 998200872 - José Carlos. Rua
15 de Novembro, 581.
Edifício Luiz Paccola, 3o
andar, sala 32. Lençóis
Paulista.
PRATELEIRA SEIS
módulos sendo R$ 250
reais cada módulo.
Falar com Dani Cel: (14)
99624-2282
VENDE-SE FURADEIRA a bateria. Tratar (14)
3263-2793
ALUGA-SE BETONEIRAS - mensal ou diária
de segunda à segunda.
Tratar (14) 99686-6030
BALCÃO ATENDIMENTO modulado em “
L”. R$ 1.500. Falar com
Dani. Cel: (14) 996242282
ESTUDANTIL PRESEN
TES, Sempre Repleta de
novidades quentíssimas
para esse verão, sempre
com
MÁQUINAS COSTURA
- Venda de peças,
motores, caixinhas,
bancadas e consertos.
Tratar na Rua Santo
Antônio, no 773, Jd. Bela
Vista ou (14) 99712-5303
com Cícero.
TOTAL LIMP - limpeza
e descartáveis, Rua
Antônio Paccola, no 20,
Vila Antonieta ll. E-mail
eliejf@yahoo.com. br.
Tratar: (14) 99778-3100
AULAS PARTICULARES - inglês, conversação, leitura, escrita,
Professor “Fluente”
residiu e trabalhou na
Inglaterra (Londres) por
05 anos. Tratar Cel/
whats (14) 99611-7673
VENDE-SE PORTÃO
basculante 3x2,4m.
Seminovo. R$ 1.500.
Tratar (14) 99613-4250 e
99700-6189.

EXCURSÕES
PARATY RJ. Janeiro
de 2021 - passeio de
escuna, café da manhã,
transporte, jantar,
passeio em praias com
van e pousada. São 4
dias. De 5 a 9/01. Fone
99724-8206 3264-8558
EXCURSÕES PARA
Compras (São Paulo) de:
Terça para Quarta ou
Sexta para Sábado. Tratar:
(14) 3263-6938 / (14)
3264-7919 / (14) 997027108 / (14) 99794-7639.
Falar com Arlindo ou Eliza.

ANIMAIS
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.

FESTAS
CARICATURAS DIGITAL e ao vivo. Studio
Paccola. Tratar: (14)
99832-3243.
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.
GI BISCUIT - lembrancinhas para todas as
ocasiões, topo de bolo
e personagens, aceita
encomendas. Tratar (14)
99619-1155.

RESIDÊNCIAS
VENDA

CASA - Mamedina - 3
quartos sendo 1 suíte, 2
salas de visitas grandes,
1 cozinha comum, 1 banheiro social, lavanderia,
garagem para 3 carros,
1 banheiro externo, 1
salão e piscina desativada. R$ 350.000,00.
Código 02860. Ligue (14)
99728-1313 / 3263-0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br.
CASA - João Paccola - 3
quartos, 1 sala, cozinha,
banheiro social, garagem
coberta, área de serviço,
edícula com quarto e
banheiro externo. R$
250.000,00. Cód 02916.
Ligue (14) 99728-1313
/ 3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br.
CASA - João Paccola - 3
quartos, 1 sala de visita,
cozinha americana, banheiro social, lavanderia
coberta, churrasqueira.
R$ 265.000,00. Código
02909. Ligue (14) 997281313 / 3263-0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.com.br.
CASA - Botucatu - 2
quartos, 1 suíte com
hidromassagem, 1 sala
de visita, 1 sala de jantar, cozinha americana,
3 banheiros, edícula
com churrasqueira,
banheiro. R$ 265.000,00.
Código 02774. Ligue (14)
99728-1313 / 3263-0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Jardim Europa
- 3 dormitórios sendo
1 suíte, closet com
armários, sala de visita,
sala de jantar, cozinha
comum completa (armários embutidos, banheiro
social com blindex, área
de serviço coberta, garagem para 2 carros e uma
moto, portão de grade
e sistema de alarme
completo (cerca elétrica,
concertina, alarme e
câmeras. R$ 550.000,00.
Código 02918. Ligue (14)
99728-1313 / 3263-0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br.
CASA - Rondon - 2
dormitórios, 1 suíte, 1
sala, 1 copa, 1 cozinha,
1 dispensa, 1 banheiro,
3 garagens cobertas e 1
edícula. R$ 296.000,00.
Código 02403. Ligue (14)
99728-1313 / 3263-0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br.
CASA - Vila Nossa Senhora Aparecida - 5 dormitórios, 1 suíte, 1 sala,
1 cozinha, 1 lavanderia,
1 banheiro, 1 garagem
coberta. R$ 260.000,00.
Código 02669. Ligue (14)
99728-1313 / 3263-0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br.
CASA - São José - 1
dormitório, 2 suítes,
1 cozinha planejada,
1 sala, 1 copa, 1
lavanderia fechada e
coberta, 3 garagens
cobertas; Edícula: 1
dormitório, 1 banheiro,
1 churrasqueira, 1 pia,
1 salão amplo, 1 piscina
média. R$ 600.000,00.
Código 02800. Ligue (14)
99728-1313 / 3263-0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br.
APARTAMENTO
- Centro - 3 quartos
sendo 2 suítes, banheiro
social, sala de visita,
sala de jantar, cozinha,
lavanderia, garagem
coberta para 2 carros.
Armário embutido em
tudo. R$ 805.600,00.
Código 02956. Ligue (14)
99728-1313 / 3263-0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br.
APARTAMENTO - Jd.
Morumbi - 3 quartos
sendo uma suíte, 1 banheiro social, 1 banheiro
na área de serviço, 1
escritório, 1 área de
serviço, 1 cozinha, 1 sala
de jantar conjugada com
a de TV, 2 garagens.
R$ 583.000,00. Código
02951. Ligue (14) 997281313 / 3263-0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.com.br.

VENDE-SE CASAS
- casa da frente: 3 quartos, sala, 2 cozinhas, 2
banheiros, garagem para
1 carro, laje e piso frio.
Casa fundo: 2 quartos,
banheiro, sala, cozinha
de laje e o restante
de forro de madeira,
garagem para 3 carros,
água e força separados,
casas no mesmo terreno
no bairro Rondon. Tratar
(14) 99710-7993.
VENDE-SE CASA 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) 997913666.
JD UBIRAMA vende-se
casa na Rua Borba Gato,
390, com 03 quartos,
sendo 01 suíte, sala,
copa, cozinha, lavanderia, quarto de empregada
com banheiro, edícula
com churrasqueira e
cozinha, garagem para
02 carros coberta. Tratar
(41) 99815-9747 com
Maristela.
VENDE-SE CASA no
Villacittà em fase de
acabamento. Tratar (14)
99617-4371.
RESIDÊNCIA CAJU
Parte Alta - desocupada
com 2 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro,
garagem para 2 carros,
R$ 145.000,00. Tratar
(14) 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.
VENDE-SE CASA na
Travessa Rua Padre
Salomão Vieira, R$
260.000,00. Tratar (14)
3263-2105 CRECI 41388.
VENDE-SE CASA na
Rua Cel. Álvaro Martins,
R$ 650.000,00. Tratar
(14) 3263-2105 CRECI
41388.
BAURU - Vende-se
apartamento na Rua
Maria Nogueira / Jd.
América, R$ 230.000,00.
Tratar (14) 3263-2105
CRECI 41388.

VENDE-SE 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
(terreno) no bairro Bela
Vista, medindo 235,00 m
e construção 171,43m.
Tratar fone: 3263-2983
VENDO APARTAMENTO no Edifício Orígenes
Lessa, último andar, com
armários embutidos nos
quartos, nos banheiros
e na cozinha. Banheiros
com box de vidros
temperados. A varanda
gourmet fechada com
vidros temperados. Contatos: (14) 99141-9526
ou (14) 99829-1217
VENDE-SE CASA em
Alfredo Guedes. Tratar
(14) 98822-1372 / 32632793.
VENDO SOBRADO na
Rua Ignácio Anselmo
(Centro), comercial e
residencial com piscina
/ rancho. Aceito apto
ou casa como parte no
negócio. Tratar: (14)
99148-9959
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
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 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

EDÍCULA - Macatuba
- 1 quarto, 1 banheiro,
cozinha americana ampla, piscina e garagem
coberta. R$ 220.000,00.
Código 02894. Ligue (14)
99728-1313 / 3263-0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br.

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

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

BARRACÃO + Casa Vila Humaitá - 3 quartos,
cozinha, lavanderia,
sala ampla, closet, 2
banheiros + barracão
salão 320 m²- 2 escritórios, 2 banheiros e
copa. R$ 1.500.000,00.
Código 02929. Ligue (14)
99728-1313 / 3263-0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br.

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

VENDE-SE CASA
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.

IMÓVEIS

COMERCIAIS
ALUGA-SE SALAS
comerciais no centro
de Lençóis. Tratar (14)
99793-3252.
VENDE-SE / aluga dois
barracões na Avenida
João Paccola com 300
m² cada. Tratar (14)
99702-2352.
ALUGA-SE SALAS
para escritório em prédio
novo. Tratar (14) 981750076 e whatsapp.
ALUGA-SE BARRACÃO Comercial 207 m²,
climatizado, entrada
para caminhões, energia
trifásica, banheiro
com acessibilidade na
Avenida Anel Viário
da Cidade. Tratar (14)
99721-7534.
ALUGA-SE/VENDA
SALA no Ed. Luiz
Paccola com 40 m², dois
banheiros e divisórias.
Tratar (14) 99116-1977
com Paulo.
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) 997893425 / 99787-0743.
ALUGA-SE SALÃO
comercial, na Cecap II.
Rua Adriano da Gama
Cury, no 616. Tratar com
Bebeto Cel: (14) 996306731 ou (14) 3263-5068
VENDE-SE CASA
(terreno) no bairro Bela
Vista, medindo 235,00 m
e construção 171,43m.
Tratar fone: 3263-2983
ALUGA-SE SALA comercial na Avenida José
Antônio Lorenzetti 897.
Tratar (14) 99677-1099.

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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 / 998120998.
ALUGA-SE CASA
em Costa Azul (Avaré),
represa para feriados
e finais de semana.
Tratar (14) 98128-7020 /
99712-859.

GUARUJÁ TEMPORADA – Apartamento para
8 pessoas, garagem,
1 quadra da praia das
Pitangueiras, 2 quadras
do shopping. Tratar (14)
99772-7315.
ALUGO APARTAMENTO Praia Grande
- temporada - 8 andar
- em frente ao mar - Guilhermina. 3 dormitórios.
Tratar (14) 98175-0076 e
whatsapp.
ALUGA-SE APARTAMENTO com um quarto,
cozinha, banheiro, com
garagem, com água e
condomínio incluso,
próximo ao centro, valor
R$ 950,00. Tratar com
proprietário (14) 996143191.
ALUGA-SE CHÁCARA.
Tratar: (14) 99754-4603
ou (14) 3263-5034.
AP. ILHA Comprida,
frente para o mar, preço
imperdível, condomínio
fechado, para ate 12
pessoas, somente R$
250,00 a diária (esse
valor fora da temporada).
Tratar com Edna (14)
3264-8064 / 99632-3811
envio fotos pelo whats.
ALUGA-SE CASA com
6 cômodos e outra com
4 cômodos na Chácara
Corvo Branco. Tratar (14)
99712-2211.
ALUGA-SE CHÁCARA,
no São Judas Tadeu
para eventos em geral.
Para mais informação
entrar em contato. Tratar
(14) 99653-1140 ou (14)
3263-4713.
GUARUJÁ PARA
temporada - Praia
Pitangueiras - quitinet (4
pessoas), apartamento
(8 pessoas), 1 quadra
da praia e 2 quadras
dos shopping. Ligue (14)
99772-7315
CHÁCARA PARA
festa - 1 cozinha ampla
com churrasqueira, uma
geladeira e freezer,
uma área com mesa
e cadeiras, 1 piscina,
muita área verde. Valor
R$350,00/dia. Contato:
(14) 99772-7315
EDÍCULA ALDEIA para confraternizações
- “ambiente familiar”.
Lugar amplo com cobertura, quarto, banheiro
interno, sala, copa com
churrasqueira, quadra,
piscina, banheiro externo
masculino, mesa de
bilhar e, acessórios (Freezer, TV). Tenho mesas
e cadeiras para alugar.
Tratar (14) 99768-0518
Vivo whats.

VENDO LOTE de
terreno na cidade de
Macatuba, Loteamento
Bem Viver, com 200m2.
Tratar (14) 99703-1919.

TERRENOS
VENDA

VENDE-SE DOIS lotes
no Condomínio Fechado
Spazio Verde, vende-se
também separado.
Terrenos com ótima localização D12 e D13, área
de cada lote 336 m²,
portaria, salão de festas,
quadras poliesportivas
e de tênis, academia e
playground. Tratar (14)
98182-5998.
TERRENO - Stª
Teresinha II - Área do
terreno: 236.15 m². R$
80.000,00 + Parcelas.
Código 02565. Ligue (14)
99728-1313 / 3263-0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br.
TERRENO - Ubirama
- Terreno murado, área
275 m². R$ 210.000,00.
Código 02790. Ligue (14)
99728-1313 / 3263-0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br.
TERRENO - Jd.
Village - Área: 250 m².
R$ 160.000,00. Código
02704. Ligue (14) 997281313 / 3263-0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.com.br.
VENDE-SE TERRENO
com 806 m² na Cidade de
Macatuba, Jardim América - próximo ao Azulão,
valor R$ 100.000,00.
Tratar (14) 99635-1737.
VENDE-SE QUATRO ótimos lotes em
Macatuba com 200 m²
de frente ao Nascer do
Sol, Residencial Bem
Viver sob o nº 29 quadra
1, aceita financiamento.
Tratar (14) 99703-1919
com Adilson.
VENDE-SE 2 terrenos
no Spazio Verde condomínio fechado. Tratar
(14) 99617-4371.
VENDE-SE TERRENO no Loteamento
Residencial Spazio
Verde com 348 m², ótima
localização. Tratar (14)
99727-2012.
VENDE-SE TERRENO
no Residencial Villacita
com 300 m², ótima
localização próxima a
entrada do Condomínio
Spazio Verde. Tratar (14)
99727-2012.

ÓTIMO TERRENO à
venda na Cidade de
Macatuba com 200 m²,
de frente ao Nascer do
Sol, Residencial Bem
Viver sob nº 29, quadra
1, aceita financiamento.
Tratar (14) 99703-1919
com Adilson.

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) 997863769.
VENDO TERRENO
no Condomínio Spazio
Verde. Metragem
total: 336m2. Valor: R$
290.000,00. Particular.
Contato: (14) 98121-9398

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

GREENVILLE RESIDENCIAL: Terreno topografia plana, excelente
localização 1056 m2 R$
650.000 Adriano Cian
Consultor de Imóvel Tel.
(14) 99126-5928.

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.

OPORTUNIDADE.
MARIA LUIZA IV: 04
Terrenos Juntos, total
de 1115 m2 excelente
localização topografia
plana (próximo ao Senai)
R$ 528.000 Consultor de
Imóvel Tel. (14) 991265928.

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

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

VENDE-SE TERRENO
Jardim Itapuã, na Rua
Wiliam Orsi, n° 47.
Valor 100mil. Tratar (14)
99816-4387 ou 34361926 falar com Didi.
ITAMARATY: TERRENO 02 Juntos Total
856 m² Adriano Cian Consultor de Imóvel Tel.
(14)99126 5928.
VENDE-SE UM terreno
no Jardim Planalto por
R$ 40.000 mais prestações, sendo negociável
os 40.000. Tratar (14)
3264-4451 ou (14)
99119-2443 com Ângela
ou Rubens.
JARDIM CRUZEIRO.
Vendo terreno medindo
275m2, Rua Mato Grosso
(ao lado do no 185 frente
ao no 200) - Tratar com
Luiz (14) 99702-6597.
TERRENO LOCALIZADO no Jardim Village, na
Avenida dos Estudantes.
Interessados tratar (14)
99725-2619.
VENDE-SE UM terreno
na Rua 28 de Abril,
Centro, medindo 251m2.
Valor R$ 220.000,00.
Tratar (14) 3263-6176.

CHÁCARAS
VENDA

VENDE-SE UM sítio
área rural de 1 (um)
alqueire de terra, ao lado
do Engenho São Luiz,
fica no São Judas Tadeu,
com asfalto, água e luz.
Tratar (14) 99772-5363
com Amaral.
VENDE-SE UMA chácara (Corvo Branco) ou
troca por casa, terreno
ou barracão. Tratar (14)
99712-2211.
VENDE-SE OU troca
chácara no Virgílio Rocha
com 1.025 m², fechada
com alambrado, valor
R$ 55.000,00. Tratar (14)
99650-0053.

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

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

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

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

VENDE-SE 2 terrenos
no Itamaraty com 517 m²
cada. Tratar (14) 32631280 / (14) 99734-1280.

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

•

B4

O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 3 DE OUTUBRO DE 2020 •

Sociedade
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Apagando
as velinhas

Dalva Santos da Silva completa mais um ano de vida
na segunda-feira (5) e recebe os parabéns dos amigos
e da família, especialmente do esposo Aniosvaldo,
que deseja muitas felicidades. Tudo de bom!

Familiares e amigos felicitam os aniversariantes da semana e desejam que o
início do novo ciclo seja repleto de saúde, paz e realizações. Parabéns a todos!
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Aline Ferrarezi, terça-feira (29)
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Eduardo Neves, quinta-feira (1)
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Juraci Rodrigues, quarta-feira (30)
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Rodrigo Pedroti Florêncio, sexta-feira (2)
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Talita Pires Pedroso, sexta-feira (2)
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Joana Bento, terça-feira (6)
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Karina Boso, terça-feira (6)
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Mirela Rafaela, domingo (4)
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Rony Milanesi, quinta-feira (1)
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Talita Pescara, quinta-feira (1)
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Tiago Rodrigues, terça-feira (6)
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Tony Martins, terça-feira (29)

