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Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

DOMINGO, 25/10

30ºC UR 91%
47%19ºC
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Com saúde 
não se brinca

EDITORIAL A2

José Renato Nalini: A maior 
invenção da humanidade

ARTIGO A2TEMPO
Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva 
a qualquer hora.
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CANDIDATOS A PREFEITO
DE BOREBI E AREIÓPOLIS
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ASSISTA EM:
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Mudança na UPA não 
prejudicará funcionários

ADMINISTRAÇÃO

Lei de� ne critérios 
para regularização 
de chácaras 

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista promulgou nes-
ta semana a lei que possibilita a 
regularização das chácaras de re-
creio que foram implantadas de 
forma irregular ou clandestina no 
município. A matéria estabelece 
os critérios e métodos para a nor-
matização, reconhecendo tais áreas 
como de expansão urbana ou zo-
nas de urbanização. O objetivo da 
regularização é padronizar e orde-
nar o crescimento e a distribuição 
equilibrada dos usos no território 
municipal. A lei é necessária para 
que o município tenha um regra-
mento especí� co para esses tipos 
de empreendimentos.

O serviço de urgência e emer-
gência de Lençóis Paulista deve 
passar por uma nova transição nos 
próximos meses. Alvo da opera-
ção Raio-X, que apura um suposto 
esquema de desvio de recursos 
da Saúde em diversos estados do 
país, a Irmandade Santa Casa de 
Misericórdia de Birigui deve ter o 
contrato rescindido pela Prefeitura 

Municipal. Apesar de a atuação da 
organização social na cidade não 
ser objeto de nenhuma investiga-
ção, o provável é que o Hospital 
Nossa Senhora da Piedade assuma 
o serviço em caráter emergencial. 
Responsável pela manutenção da 
UPA (Unidade de Pronto Atendi-
mento), desde fevereiro de 2018, 
pouco depois que o contrato com 

a OCAS (Organização Cristã de 
Ação Social) precisou ser rescin-
dido em razão da perda do Cebas 
(Certi� cação de Entidades Bene-
� centes de Assistência Social), a 
Santa Casa de Birigui tem cerca 
de 150 funcionários. A ideia, se-
gundo Ricardo Conti, secretário 
de Saúde, é garantir que todos 
sejam mantidos em suas funções. 

Segundo apurou a reportagem, as 
rescisões contratuais devem cus-
tar cerca de R$ 1,4 milhão, mas os 
recursos já foram provisionados a 
partir dos próprios repasses à en-
tidade. Em 2017, quando houve o 
rompimento com a OCAS, a pre-
feitura precisou realocar mais de 
R$ 2 milhões para cumprir com as 
obrigações trabalhistas.A4 A4

Com conversas em andamento com Hospital Piedade, que deve assumir serviço de urgência e emergência, 
Prefeitura estabelece como prioridade a manutenção dos empregos de colaboradores da Santa Casa de Birigui
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Prevenção é o 
melhor remédio 
contra o câncer

Rock n’ Roses 
sobe ao palco 
neste domingo

Novo golpe do 
WhatsApp faz 
vítima em Lençóis

Por mais clichê que seja, detec-
tar o câncer de mama em estágio 
inicial é o melhor remédio contra a 
doença. Quando descoberto no co-
meço, as chances de cura, entre es-
sas pacientes, podem chegar a 95%, 
motivo este que ressalta a impor-
tância da campanha Outubro Rosa 
para que, em especial as mulheres, 
cuidem da saúde.

Neste domingo (25), às 18h, o 
Circuito Digital de Artes apresenta 
mais um grande espetáculo mu-
sical no Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti, em Lençóis Paulista. 
Neste domingo (25), sobem ao pal-
co do local o grupo Rock n’ Roses. 
A transmissão acontece ao vivo pe-
las páginas do Teatro Municipal no 
Facebook  e Youtube.

Parecia uma moda passageira, 
mas os golpes que clonam o WhatsA-
pp de usuários para roubar dinheiro 
se tornaram uma epidemia. Os pri-
meiros casos foram registrados ainda 
no ano passado, usando informações 
de usuários em sites de compra e ven-
da para pegar vítimas, mas uma nova 
onda está ocorrendo em todo o país, 
inclusive em Lençóis Paulista. A8A7A3

Todo � nal de inverno e começo de primavera em Lençóis Paulista é 
marcado pelo show à parte dado pelos ipês. As árvores � cam � oridas e 

colorem a cidade, chamando a atenção dos fotógrafos de plantão. E, a partir de agora, a espécie passa a ganhar 
proteção do Poder Público. A Câmara Municipal de Lençóis Paulista aprovou por unanimidade, na sessão da 
última segunda-feira (19), o projeto de lei que institui o ipê-amarelo como árvore símbolo do município.

Árvore símbolo

FOTO: GIOVANA FRANCHINI/DIVULGAÇÃO
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FRASE
 “A prioridade é a manutenção da qualidade do serviço, mas também 

estamos atuando para garantir que nenhum trabalhador seja prejudicado”,
Ricardo Conti Barbeiro, secretário de Saúde de Lençóis Paulista, sobre 

processo de rescisão contratual com OS que administra a UPA.

PARA PENSAR
 “Existe a ilusão de que quem 

constrói cidadania é o Estado. Não 
é. O Estado é reflexo da sociedade”,

Laurentino Gomes.
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A coluna de hoje é dedicada à 
transparência, que é o mínimo que se 
espera de quem pretende concorrer 
a algum cargo eletivo. No último sá-
bado (17), a Terceira Coluna comentou 
sobre as movimentações no âmbito 
da Justiça Eleitoral em meio à disputa 
pelas vagas nos Poderes Executivo e 
Legislativo de Lençóis Paulista.

REPRESENTADA
Entre os processos citados, estava 

o movido contra uma candidata a ve-
readora pelo PDT, partido que integra 
a coligação O Melhor Para Lençóis, 
do ex-prefeito José Antonio Marise 
(PSDB). A representada em questão é 
Isadora da Silva Ribeiro, que preside o 
diretório municipal da sigla.

PINGOS NOS IS
Após a publicação, a candidata 

gravou e compartilhou em uma rede 
social um vídeo questionando a pos-
tura do jornal, utilizando argumentos 
carregados de informações que não 
condizem com a realidade dos fatos. 
Por este motivo, a coluna se sente na 
obrigação de colocar os devidos pin-
gos nos is.

IMPRENSA
A candidata diz que O ECO alega 

uma suposta inconsistência de dados 
em seu RRC (Requerimento de Registro 
de Candidatura), o que não é verdade. 
O jornal acompanha os desdobramen-
tos da corrida eleitoral e apenas exerce 
seu papel de imprensa, dando publici-
dade a informações que já são públi-
cas, mas acessíveis a poucos eleitores. 

INQUÉRITO
Para que fique claro, a acusação é 

objeto de Representação Criminal mo-
vida pelo PSB, não pelo jornal. Ao ter 
acesso à denúncia, o promotor eleito-
ral Neander Antonio Sanches solicitou 
a abertura de Inquérito Policial e teve 
o pedido deferido pela juíza eleitoral 
Natasha Gabriella Azevedo Motta.

RECAPITULANDO
Para quem pegou o bonde andan-

do, vale uma explicação mais apro-
fundada. Segundo apurou a reporta-
gem, Isadora Ribeiro foi acusada de 
apresentar informações divergentes 
sobre sua escolaridade, o que pos-
teriormente foi possível confirmar 
em consulta a documentos aos quais 
todo cidadão tem acesso.

ESTUDANTE
Resumindo, em seu RRC ela de-

clarou ter nível Superior Completo, 
no entanto, nenhum diploma foi ane-
xado ao processo. Ao invés disso, foi 
apresentada uma declaração de ma-
trícula de uma universidade de Bauru, 
que atesta apenas que a candidata 
está cursando a faculdade de Direito.

QUEM FEZ?
No citado vídeo, Isadora Ribeiro 

disse que, ao expor o caso, o jornal 
agiu de má fé ou com o que chamou 
de “interesses parciais”. Fez isso ale-
gando que o inexistente nível Supe-
rior Completo surgiu em sua ficha por 
um possível erro de digitação. Só es-
queceu de dizer que os dados foram 
transmitidos pelo partido pelo qual 
ela própria responde.

TORTO
Muitos devem estar se questionan-

do sobre a relevância da inconsistên-
cia de dados sobre a escolaridade de 
uma candidata. A resposta é simples: 
a transparência é o mínimo que se es-
pera de quem pretende concorrer a al-
gum cargo eletivo. Pelo sim e pelo não, 
vale considerar o que já diziam as vo-
vós: “Pau que nasce torto, morre torto”.

DIPLOMA
Dito isso, cabe um adendo impor-

tante, que chega por meio de um ques-
tionamento. Você, que me houve, faria 
uma cirurgia com um médico sem di-
ploma? Certamente ninguém respon-

deria que sim. Ao que parece, a candi-
data também tem a mesma convicção 
e, por isso, também é acusada de fazer 
uso político de tal consideração.

REQUISITO?
Com a referida frase, ela estaria su-

gerindo que o eleitor deveria escolher 
um candidato em razão de seu grau de 
instrução, como se um diploma univer-
sitário fosse garantia de bons serviços. 
Para o PSB, ela estaria se amparando 
em um nível Superior para se mostrar 
apta a ocupar uma vaga no Legislativo.

ESCOLA DA VIDA
Há muito mais requisitos necessá-

rios para alguém se qualificar como 
bom representante do povo. Existem 
exemplos muito claros que compro-
vam que muitos deles não se con-
quistam em nenhuma faculdade. Do 
mesmo modo, não são poucos os 
exemplos de bacharéis nisso ou na-
quilo que só se meteram na política 
para tirar vantagem pessoal.

SUMIU
No vídeo compartilhado em suas 

redes sociais, a candidata refuta as 
acusações da Representação Criminal 
e usa um tom irônico ao se referir à 
questão, mas, misteriosamente, o link 
inserido como prova, que até na última 
sexta-feira direcionava para a posta-
gem em seu perfil no Facebook, agora 
esbarra em um conteúdo removido.

JOGO
Se não bastasse, ataca O ECO di-

zendo que, se eleita, vai acabar com 
“essa falta de vergonha na cara des-
se pessoal e essa mamata que eles 
estão tendo”, se referindo a valores 
pagos pela Prefeitura Municipal ao 
jornal. Com sua descontextualização 
e omissão de informações, age para 
confundir o cidadão.

VINGANÇA?
Em um discurso tendencioso, com 

o único objetivo de denegrir a imagem 
do jornal por vingança, a candidata li-
gou a campanhas publicitárias todos 
os repasses feitos pela atual adminis-
tração, sendo que quase 80% se refe-
rem à publicação de editais, feita por 
meio de processo licitatório vencido 
por quem oferece o menor preço.

CONVENIENTE
Também não citou que as publi-

cações, que eram obrigatórias e só 
deixaram de existir com a criação de 
um diário oficial eletrônico, também 
foram feitas nas administrações do 
grupo político pelo qual milita. O ECO 
sempre recebeu por serviços devida-
mente executados, como toda em-
presa que presta serviços ao Poder 
Público recebe.

DE GRAÇA?
Será que a candidata acredita que 

as pessoas e empresas precisam tra-
balhar de graça? Será que ela acha que 
as contas, os impostos e todo o resto 
se pagam sozinhos? Muitos eleitores 
gostariam de saber se, ao ser eleita, 
ela estaria disposta a abrir mão dos 
mais de R$ 4,6 mil de salário que um 
vereador recebe.

VAI SABER
Voltando ao tema central, que é 

a Representação Criminal motivada 
pela suposta inconsistência das infor-
mações prestadas pela candidata, é 
possível que tenha havido um erro de 
digitação por parte da aspirante a ve-
readora ou de alguém de seu partido? 
É claro que sim.

CASO DE POLÍCIA
Da mesma forma como é possível 

que tudo não passe de uma manobra 
premeditada, que estamparia em sua 
testa a má fé da qual ela acusa este 
jornal. Para quem deseja saber o fim 
dessa história, o assunto virou caso de 
polícia e agora cabe à Justiça Eleito-
ral chegar à conclusão com base nos 
apontamentos do inquérito policial.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente da 
Uninove e presidente da Academia 
Paulista de Letras

Qual teria sido a maior invenção da 
humanidade? Há quem sustente que foi 
a roda. Outros podem falar que foi o uso 
do vapor e da eletricidade. Ou a penicili-
na. Há tanta coisa importante inventada 
pelo gênio dos humanos!

Mas para Daniel L. Everett, a maior 
invenção da humanidade foi a lingua-
gem. Ele até escreveu um livro: “Lin-
guagem - A História da maior invenção 
da humanidade”. Para ele, a linguagem 
é uma combinação de forma, gestos, 
significado e altura da voz. Ela não se 
confunde com a gramática, instrumento 
auxiliar da linguagem.

O que modela a linguagem? Como é 
que ela toma forma? Há uma série de fa-
tores: psicologia, história e cultura. Ela se 
desenvolve de acordo com o contexto e 
as circunstâncias. E não existe um dis-
túrbio hereditário específico da lingua-
gem, porque não há um módulo cerebral 
voltado exclusivamente a essa função. 
Linguagem, para Everett, é mais do que 
o cérebro. É uma função do corpo inteiro. 
Por isso é que se fala em linguagem ex-
pressiva, de gestos, de olhares. O corpo 

humano tem sua linguagem e não é im-
possível detectar o que ele está falando, 
embora a boca possa estar fechada e o 
personagem na mais completa mudez.

O linguista que escreveu “Lingua-
gem” fez Mestrado e Doutorado em 
Linguística na UNICAMP. Ele ilustra o 
livro com situações da cultura indíge-
na brasileira. Para ele, a linguagem não 
nasceu com o Homo Sapiens, mas muito 
antes, há mais de 1,5 milhão de anos, 
com o Homo Erectus. Foi este quem 
desenvolveu símbolos e significados. 
Pressuposto para a linguagem.

Essa maravilhosa invenção tem ser-
vido para o bem – composição literária, 
poética, musical, discursiva, oratória 
– mas tem também causado o mal. A 
maledicência, a fofoca, a fake News, a 
difamação, a injúria, a calúnia. Como se 
ofende com a palavra! Embora se repi-
ta “verba volant”, as palavras voam e 
desaparecem, quando elas machucam, 
deixam cicatrizes. Assim, na dúvida, é 
melhor não falar. Se a palavra é prata, o 
silêncio é ouro, diz a sabedoria popular.

Como seria bom que a linguagem 
só pudesse atender às melhores cau-
sas, ao aprimoramento do ser humano, 
animal perfectível e que tantas vezes 
abandona sua rota natural para enla-
mear-se na imundície.
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l Com saúde não se brinca

A administração do serviço de ur-
gência e emergência de Lençóis Pau-
lista, que tempos atrás ganhava desta-
que recorrente na mídia por conta dos 
problemas enfrentados - e ocasiona-
dos - pela OCAS (Organização Cristã de 
Ação Social), voltou a ser assunto nas 
últimas semanas.

O tema voltou aos holofotes a partir 
do possível envolvimento da Irmanda-
de Santa Casa de Misericórdia de Biri-

gui - Organização Social responsável 
pela UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento) - em um esquema gigan-
tesco de desvio de dinheiro da Saú-
de, com ramificações em diversos 
estados brasileiros.

Investigada no âmbito da mega-
operação que resultou desde a pri-
são de vereador de Agudos até a 
flagrante de senador com dinheiro 

escondido entre as nádegas, a Santa 
Casa é acusada de práticas ilícitas em 
contratos firmados com diversos mu-
nicípios, o que, mesmo sem relação 
com Lençóis, abre brechas legais para 

um rompimento.
Matéria publicada nesta edição ex-

plica que a Prefeitura tem tratado da 
questão com cautela e busca uma res-
cisão amigável do contrato, mas a OS, 
que até então não havia cometido des-
lizes por aqui, mesmo tendo recebido o 
repasse mensal referente a setembro, 
deixou de pagar médicos e fornecedo-
res, o que pode dificultar as coisas.

Tudo indica que o Hospital Pieda-
de está disposto a assumir o serviço 
em caráter emergencial, dando tempo 
para que um novo chamamento pú-
blico seja providenciado. Enquanto a 
questão não se resolve, o importante 
é que as devidas providências sejam 
tomadas para que não haja prejuízo ao 
serviço, aos profissionais que o execu-
tam e também aos cofres públicos.

Pelo menos o erro cometido há al-
guns anos pela OCAS serviu de exem-
plo e a quebra de contrato não resul-
tará em um rombo repentino de sete 
dígitos nas contas do município. Com 
saúde - e dinheiro - não se brinca!

A2
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EMBRIAGUEZ
Na noite da quarta-feira (21), um motociclista causou um acidente na Av. Lázaro 
Brígido Dutra, em Lençóis Paulista. M.R.P., de 50 anos, bateu na traseira de um carro, 
que havia parado na faixa de pedestres. O homem confessou que havia ingerido 
bebida alcoólica e foi autuado por não possuir habilitação, por licenciamento 
atrasado e por se recusar ao teste do bafômetro. A moto ficou apreendida.
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Polícia

ESTELIONATO

ROUBO

PRODUTO DE FURTO

MACATUBA

Golpe do WhatsApp faz 
vítima em Lençóis Paulista

Comerciante sofre assalto no Núcleo

Carro furtado é vendido em Lençóis

Homens são presos 
acusados de roubo

Moradora depositou R$ 6 mil; um Boletim de Ocorrência foi registrado pela Delegacia Eletrônica

Ladrão levou R$ 50 do caixa do estabelecimento

Negociação aconteceu entre indivíduos dos jardins do Caju e Ibaté; carro foi apreendido

Vítimas reconheceram os suspeitos 
na Delegacia da Polícia Civil

Flávia Placideli

Parecia uma moda passa-
geira, mas os golpes que 
clonam o aplicativo do 

WhatsApp de usuários para 
roubar dinheiro se tornaram 
uma epidemia. Os primeiros 
casos foram registrados ainda 
no ano passado, usando infor-
mações de usuários em sites de 
compra e venda para pegar ví-
timas, mas uma nova onda está 
ocorrendo em todo o país, mais 
ampla, trabalhada e perigosa.

Na última terça-feira (20), o 
golpe fez uma vítima em Lençóis 
Paulista. Um Boletim de Ocor-
rência de estelionato (Artigo 171 
do Código Penal) foi registrado 
pela Delegacia Eletrônica no site 
da Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado de São Paulo.

De acordo com as informa-

Flávia Placideli

Um roubo foi registrado na 
quarta-feira (21) em um 
comércio localizado na 

Rua dos Professores, no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, em 
Lençóis Paulista. O assaltante 
chegou em uma motocicleta 
preta e anunciou o roubo pe-

Flávia Placideli

Na última terça-feira (20), 
a Polícia Militar apreen-
deu um veículo furtado 

em Lençóis Paulista. De acordo 
com as informações, o fragran-
te foi feito após uma negociação 
de compra e venda entre dois 
indivíduos, moradores dos 

jardins do Caju e Ibaté. Um 
deles, já conhecido dos meios 
policiais, postou a venda de um 
veículo no valor de R$ 1,5 mil.

De acordo com as informa-
ções registradas pela 5ª Cia da 
Polícia Militar, ao tomar conhe-
cimento que A.A., de 21 anos, 
estaria postando a venda de um 
veículo, modelo Ford/Escort, 

pelo valor de R$ 1,5 mil uma 
equipe se dirigiu até o Jardim 
Ibaté e, durante patrulhamento, 
encontrou o indivíduo.

Indagado a respeito do ve-
ículo, o mesmo relatou que já 
havia vendido para um morador 
do Jardim do Caju, sem revelar 
o nome e endereço. Militares 
realizaram diligências pelo bair-

ro, a fim de encontrar o veículo, 
que foi localizado pela Rua Rosa 
Romani Leda, quando um indi-
víduo o estacionava. Indagado, o 
mesmo confirmou a compra.

Diante do ocorrido, eles fo-
ram encaminhados à Delegacia 
da Polícia Civil, onde foram ouvi-
dos e liberados. O carro foi apre-
endido e passaria por perícia.

Flávia Placideli

Na última terça-feira (20), 
após uma perseguição, 
equipe da Polícia Militar 

prendeu em flagrante três sus-
peitos de participar de assaltos 
a um comércio no Jardim Eu-
ropa, em Macatuba. Na ação 
foram apreendidas armas de 
fogo e roupas usadas no crime e 
o dinheiro subtraído no roubo, 

que foi recuperado. 
De acordo com as infor-

mações, a ação dos policiais 
aconteceu por volta das 17h30, 
quando uma viatura realizava 
patrulhamento pela Rodovia 
Osni Mateus (SP-261) e recebeu 
informação sobre o roubo em 
andamento e, com apoio de ou-
tra equipe, seguiu até a estrada 
vicinal Lauro Peraçoli, onde o 
carro ocupado pelos suspeitos, 

CRIME CIBERNÉTICO - Novo golpe mira usuários do WhatsApp

PERSEGUIÇÃO - Assaltantes são presos após roubo a comércio

EDITAL CR Nº 11/2020

CONVOCAÇÃO

A Excelentíssima Desembargadora do Trabalho  MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, 
Vice-Corregedora do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, com sede em 
Campinas/SP, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

 CONSIDERANDO  as disposições das Portarias Conjuntas GP-VPA-VPJ-CR nos 
003/2020 e 005/2020, que estabeleceram medidas para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Tribunal Regional 
do Trabalho da 15a Região;

 CONSIDERANDO  o disposto no Ato no 13/GCGJT, de 19 de maio de 2020, que autori-
za as Corregedorias dos Tribunais Regionais do Trabalho a realizar correições ordinárias pelo 
meio telepresencial e fixa outras diretrizes;

 CONSIDERANDO  a impossibilidade de prever o momento da retomada das correições 
presenciais, diante das medidas de isolamento social adotadas para a prevenção de contágio 
pelo coronavírus (COVID-19);

 CONSIDERANDO  a necessidade de dar prosseguimento às correições ordinárias anu-
ais, conforme disposto nos artigos 29, II, do Regimento Interno do Tribunal e 27 do Regula-
mento Interno da Corregedoria Regional;

 CONSIDERANDO  a disponibilidade de ferramentas tecnológicas que permitem às uni-
dades judiciárias e administrativas a continuidade de suas atividades por meio telepresencial; e

 CONSIDERANDO  a necessidade de padronizar os procedimentos que devem ser 
adotados pelas unidades por ocasião da Correição Ordinária por videoconferência em 2020, 
enquanto forem necessárias medidas temporárias de prevenção ao contágio da COVID-19;

FAZ SABER  que, excepcionalmente, será realizada Correição Ordinária Telepresencial 
em Órgão de Primeira Instância e que a Corregedoria Regional permanecerá à disposição dos 
interessados conforme cronograma abaixo.

- 18/11/2020. 4ª feira. A partir das 10h. 1ª VARA DO TRABALHO DE LENÇÓIS PAU-
LISTA. DRA. MADALENA.

- 18/11/2020. 4ª feira. A partir das 15h. 2ª VARA DO TRABALHO DE LENÇÓIS PAU-
LISTA. DRA. MADALENA.

OBSERVAÇÕES:
1. A correição ordinária nesta unidade judiciária do 1o grau de jurisdição será realizada, 

temporária e excepcionalmente, por meio de videoconferência.
2. O Órgão poderá passar por nova Correição, no presente exercício, independentemente 

de nova comunicação.
3. A reunião correicional, temporária e excepcionalmente, será realizada por videocon-

ferência, por meio da ferramenta  Google Meet,  que poderá ser acessada remotamente pelos 
magistrados, servidores, advogados, jurisdicionados, peritos e representantes do Ministério 
Público do Trabalho. A reunião terá a mesma validade e observará todas as regras e garantias 
aplicáveis à correição ordinária presencial, guardadas as devidas peculiaridades, inclusive 
quanto ao decoro, urbanidade e utilização de vestimentas adequadas pelos participantes.

4. O Juiz Titular da Vara e o Juiz substituto em exercício, que não estiverem em férias 
ou em licença, assim como o(a) Diretor(a) de Secretaria e seu substituto legal deverão estar 
presentes pelos meios disponíveis durante os trabalhos realizados na correição ordinária te-
lepresencial, sendo recomendada a participação dos demais servidores lotados na unidade 
judiciária.

5. Os interessados em geral, partes, advogados e representante do Ministério Público do 
Trabalho, poderão fazer uso da plataforma  Google Meet,  por meio de seus computadores pes-
soais ou institucionais, tablets e celulares, desde que contenham câmera, microfone e acesso à 
internet, sendo necessário o cadastramento prévio.

6. O cadastramento prévio do item 5 será feito mediante o preenchimento de formulário 
em até 24 (vinte e quatro) horas úteis antes da data designada para a realização da correição 
ordinária, através do  link h  ttps://forms.gle/EPgmydZVX3qMPq8R7  .

7. O convite para participação na correição ordinária será feito pela Secretaria da Cor-
regedoria, que enviará ao e-mail institucional dos magistrados e servidores o respectivo  link  
de acesso até 2 (duas) horas antes da realização do ato correicional. O(A) Diretor(a)ouseu-
substitutodivulgaráo linkd eacessoaosdemaisservidoresdaunidade, inclusive assistentes de juiz 
e oficiais de justiça para participar da reunião correicional.

8. Os interessados previamente inscritos também receberão o link de acesso até 2 (duas) 
horas antes da realização do ato correicional.

9. A realização da correição ordinária telepresencial deverá ser precedida de ampla di-
vulgação pelas unidades judiciárias, devendo o(a) gestor(a) da Unidade Correicionada provi-
denciar o envio de ofícios aos Presidentes das Subseções da OAB e ao Ministério Público das 
cidades jurisdicionadas com a indicação do formulário eletrônico e, se viável, a publicação em 
jornais da cidade e/ou região, noticiando a realização da correição.

10. Na oportunidade da correição telepresencial, o Desembargador Corregedor ou a 
Desembargadora Vice-Corregedora, conforme o caso, ficará disponível para atendimento de 
membros do Ministério Público, partes, advogados, peritos e demais interessados em horário 
predeterminado: das 10h às 10h30min, se programada para o período matutino, ou das 15h às 
15h30, se programada para o período vespertino.

11. A reunião correicional observará o cronograma abaixo fixado:
Matutino:
10h às 10h30min -  atendimento, conforme item 10.
10h30min às 11h30min  - reunião geral com Juízes e servidores da unidade correicionada.
11h30min às 12h  - reunião com Magistrados da unidade.
Vespertino:
15h às 15h30min  - atendimento, conforme item 10.
15h30min às 16h30min  - reunião geral com Juízes e servidores da unidade correicionada.
16h30min às 17h  - reunião com Magistrados da unidade.
12. A Unidade fica desobrigada de apresentar e enviar o Plano de Engajamento Coletivo, 

nos termos da Ordem de Serviço no 7/2019. No entanto, o planejamento e a execução do plano 
deverão seguir pela própria Unidade para continuidade da prestação jurisdicional. Oportuna-
mente, a Corregedoria solicitará o envio do PEC em execução e seus resultados.

13. Deverão ser prestadas informações prévias sobre a pauta e outros dados, com o 
preenchimento do questionário pré-correicional, no prazo de até 5 (cinco) dias que antecedem 
à data da correição.

14. A Unidade Correicionada deverá ajustar as pautas de audiências, procedendo à rede-
signação das audiências ou suspensão momentânea no dia da reunião correicional, a critério 
do magistrado.

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Desembargadora Vice-Corregedora Regional

NOTIFICAÇÃO
Beneficiário portador do CPF n° 469190878 Cartão Unimed n° 

0233.1031.003630 favor entrar em contato conosco através do telefone: 14-
3269.3100/Ramais: 3125/3145/3135, ou presencialmente na sede da opera-
dora, dentro do prazo de 10 dias, com a finalidade de solucionar a situação de 
inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do atendimento e/ 
ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

Edson Correia de Lima
Assessor Diretoria

Fabiana C.M Crotti
Analista Financeiro

Unimed Lençóis Paulista
Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ: 67.417.519/0001-40

NOTIFICAÇÃO
Beneficiário portador do CPF n° 335625648 Cartão Unimed n° 

0233.1031.003472 favor entrar em contato conosco através do telefone: 14-
3269.3100/Ramais: 3125/3145/3135, ou presencialmente na sede da opera-
dora, dentro do prazo de 10 dias, com a finalidade de solucionar a situação de 
inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do atendimento e/ 
ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

Edson Correia de Lima
Assessor Diretoria

Fabiana C.M Crotti
Analista Financeiro

Unimed Lençóis Paulista
Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ: 67.417.519/0001-40

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2020. Objeto: Registro de pre-
ços para futura aquisição de medicamentos destinados à Diretoria Munici-
pal de Saúde, exclusiva para ME, EPP e equiparadas. Edital disponível no 
site:  www.bll.org.br. Recebimento das propostas: a partir das 12hs00 do dia 
24.10.2020 no site  www.bll.org.br., abertura das propostas: dia 10/11/2020 
às 09hs10m e início da disputa de preços: dia 10/11/2020 às 10:00hs, (horá-
rio de Brasília no site: www.bll.org.br).

Areiópolis, 22 de Outubro de 2020.

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

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

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

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

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

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

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

Edevar Ferrari

um VW/Gol, foi avistado trafe-
gando no sentido Barra Bonita.

Após acompanhamento, o 
veículo foi parado em um pos-
to de combustível na rodovia. 
Com um dos ocupantes, os po-
liciais localizaram R$ 300 em 
espécie. A arma, um revólver 
calibre 38 com cinco munições, 
estava no assoalho do banco do 
passageiro dianteiro, ao lado de 
mochilas com cédulas e moe-

das e peças de roupas. 
Diante dos fatos, os três 

homens, que não tiveram suas 
identidades divulgadas, foram 
autuados em flagrante por rou-
bo, ficando à disposição da Justi-
ça. Na Delegacia da Polícia Civil, 
o trio foi reconhecido por outros 
dois crimes semelhantes, que ti-
veram como alvos comércios da 
cidade, ocorridos nos dias 10 de 
setembro e 4 de outubro.

dindo todo dinheiro do caixa. 
Foi subtraído do local a quantia 
de R$ 50.

De acordo com as informa-
ções da vítima, J.A.T., de 19 
anos, ela estava atrás do balcão 
quando ouviu uma motocicleta 

estacionar, porém como achou 
que seria algum cliente não deu 
atenção. Minutos depois, ela 
foi surpreendida pelo homem, 
de estatura alta, moreno, anun-
ciando o roubo e sugerindo 
estar armado. O homem pediu 

todo o dinheiro do caixa, sub-
traindo R$ 50 em espécie.

Uma equipe policial que 
esteve no local orientou a víti-
ma a comparecer à Delegacia 
da Polícia Civil para confec-
ção do Boletim de Ocorrência. 
Até o fechamento desta edi-
ção, ninguém havia sido preso 
pelo crime.

ções contidas no registro, a ví-
tima se envolveu em um golpe 
pelo aplicativo do WhatsApp, 

quando uma pessoa, que se 
passava pela sua filha, entrou 
em contato com um número 

desconhecido, utilizando uma 
foto de perfil dela. Na conversa, 
o golpista relatava ter precisado 
trocar de número.

No decorrer do dia, o ci-
bercriminoso pede um favor, 
solicitando que faça uma trans-
ferência bancária no valor apro-
ximado de R$ 6 mil. A vítima 
fez a transferência por volta das 
16h30. No dia seguinte, quarta-
-feira (21), no período da ma-
nhã, o golpista pede novamente 
outra transferência, para uma 
outra conta bancária, quando 
a vítima, em contato com outro 
parente, descobre que se tratava 
de um golpe. 

Em contato com sua filha, 
a mesma confirmou que não 
havia solicitado qualquer valor 
em transferências bancárias. A 
partir do registro, a Polícia Ci-
vil deve investigar o caso.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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AUXÍLIO
A Caixa atingiu nessa quarta-feira (21) a marca de R$ 25 bilhões 
disponibilizados para micro e pequenas empresas nas principais linhas de 
crédito durante a pandemia. Ao todo, cerca de 200 mil empresas fecharam 
contratos. No Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe), foram contratados R$ 12 bilhões desde 16 de junho.
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URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Rompimento com Santa Casa de 
Birigui não prejudicará funcionários
Com serviço provavelmente assumido pelo Hospital Piedade, trabalhadores, que já têm verbas rescisórias provisionadas, devem ser mantidos

Elton Laud

O serviço de urgência e 
emergência de Lençóis 
Paulista deve passar por 

uma nova transição nos próxi-
mos meses. Alvo da operação 
Raio-X, que apura um suposto 
esquema de desvio de recursos 
da Saúde em diversos estados 
do país, a Irmandade Santa Casa 
de Misericórdia de Birigui deve 
ter o contrato rescindido pela 
Prefeitura Municipal. Apesar de 
a atuação da OS (Organização 
Social) na cidade não ser obje-
to de nenhuma investigação, o 
provável é que o Hospital Nossa 
Senhora da Piedade assuma o 
serviço em caráter emergencial.

Responsável pela manuten-
ção da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), do PA (Pronto 
Atendimento) do Núcleo Luiz 
Zillo, do SAMU (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia) e do RI (Resgate Integrado), 
a OS tem contrato firmado com 
a Prefeitura Municipal de Len-
çóis Paulista desde fevereiro de 
2018, quando foi concluído o 
processo de chamamento públi-
co iniciado no ano anterior, de-
pois que o contrato com a OCAS 
(Organização Cristã de Ação So-
cial) precisou ser rescindido em 
razão da perda do Cebas (Certi-
ficação de Entidades Beneficen-

ATENDIMENTO - Segundo Prefeitura, prioridade é que cerca de 150 
funcionários que atuam nos serviços de urgência e emergência sejam mantidos

tes de Assistência Social).
De acordo com informações 

obtidas pela reportagem de O 
ECO, as tratativas com o Hospi-
tal Piedade estão em curso, mas 
antes que o acerto para que a 
entidade assuma o serviço emer-
gencialmente - pelo período de 
seis meses - ocorra, o município 
deve concretizar o rompimento 
com a OS de Birigui. Tudo cami-
nha para uma rescisão amigável 
e o único entrave no momento 
é um atraso de pagamentos de 
prestadores de serviço por par-
te da entidade, que deveria ter 
transferido valores referentes a 
setembro no dia 10 deste mês.

Segundo Rodrigo Fávaro, 
secretário de Negócios Jurídicos 
da Prefeitura, no dia 2 de setem-
bro a Santa Casa de Birigui rece-
beu o repasse mensal de pouco 
mais de R$ 1 milhão, mas teria 
efetuado apenas o pagamen-
to dos funcionários, deixando 
prestadores de serviço sem rece-
ber. A entidade estaria devendo 
entre R$ 500 mil e R$ 600 mil a 
médicos e fornecedores. Como 
o repasse já foi feito, a Admi-
nistração Municipal não pode 
efetuar por si própria os paga-
mentos em atraso, sob pena de 
cometer crime de improbidade.

Para minimizar o impasse, a 
Prefeitura interrompeu a trans-
ferência de recursos à entidade 

e assumiu os pagamentos. Na 
quinta-feira (22), foram pagos os 
valores referentes aos primeiros 
20 dias deste mês, que normal-
mente seriam pagos em novem-
bro. Os dias restantes devem 
ser pagos até o próximo dia 3. 
“Estamos tentando o rompimen-
to amigável, pois o contrato foi 
firmado depois que a OS venceu 
um chamamento público, além 
disso, a prestação de serviço 
sempre foi feita, inclusive com 
fiscalização da Prefeitura. Bus-
camos uma pacificação em rela-
ção a setembro e vamos seguir 
com o pagamento quinzenal 
nesse período de transição para 
que não haja prejuízo do aten-
dimento”, explica o prefeito An-
derson Prado de Lima (DEM).

Com o rompimento com a 
Santa Casa de Birigui, os cerca 
de 150 funcionários contrata-
dos devem ter seus contratos de 
trabalho rescindidos, porém, 
de acordo com o prefeito, dife-
rentemente do que ocorreu em 
2017, com a OCAS, os cofres do 
município não serão afetados, 
já que as verbas rescisórias já 
estão provisionadas por meio 
de cláusula contratual que 
determina os descontos dire-
tamente dos repasses mensais 
recebidos pela entidade.

“Por conta do caso da OCAS, 
que resultou em um impacto de 

mais de R$ 2 milhões, tratamos 
de incluir isso no edital. As 
verbas rescisórias são provisio-
nadas mês a mês, descontadas 
do que a OS de Birigui recebe. 
Isso fica em uma conta gerida 
pela Prefeitura, que não será 
novamente pega de surpresa. 
Atuamos para garantir a manu-
tenção do serviço e proteger os 
trabalhadores e prestadores de 
serviço, mas é importante que 
também mantenhamos as con-
tas em dia”, completa Prado.

Além da garantia de recebi-
mento dos devidos direitos resci-
sórios, que, de acordo com infor-

mações obtidas pela reportagem 
podem totalizar por volta de R$ 
1,4 milhão, os trabalhadores que 
atuam nos serviços de urgência 
e emergência administrados 
pela Santa Casa de Birigui (UPA, 
PA do Núcleo, SAMU e RI) não 
devem ser prejudicados com a 
perda do emprego. A ideia, se-
gundo Ricardo Conti Barbeiro, 
secretário de Saúde do municí-
pio, é garantir que todos sejam 
mantidos em suas funções.

“Desde o primeiro momen-
to, estamos trabalhando para 
que a transição ocorra da forma 
mais organizada e pacifica pos-

sível para que não haja nenhum 
tipo de interrupção dos serviços 
de urgência e emergência. A 
prioridade é a manutenção da 
qualidade do serviço, mas tam-
bém estamos atuando para ga-
rantir que nenhum trabalhador 
seja prejudicado. Iremos con-
tornar todas as situações para 
que ninguém seja desligado”, 
afirma o secretário de Saúde.

A reportagem de O ECO 
tentou contato com os respon-
sáveis pela Irmandade Santa 
Casa de Misericórdia de Biri-
gui, mas não obteve retorno até 
o fechamento desta matéria.

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO  -  PUBLICAÇÃO  (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: AREIÓPOLIS - PERÍODO: 3º TRIMESTRE - EXERCÍCIO: 2020
RECEITAS ARRECADADAS Acumulado DESPESAS DO ENSINO Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 255.756,47 12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação 0,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 92.274,72 12.361 - Ensino Fundamental 6.656.797,03
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 387.574,72 12.365 - Educação Infantil 1.988.976,19
Imposto de Renda Retido na Fonte 359.024,23 12.366 - Educação de Jovens e Adultos 16.856,24
Dívida Ativa de Impostos 53.580,55 12.367 - Educação Especial 181.500,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos 0,00 ( = ) Total da Despesa do Ensino 8.844.129,46
Multa/Juros provenientes de impostos 20.941,29 ( - ) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros 7.593.307,41
Fundo de Participação dos Municípios 8.047.673,58 ( - ) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 0,00
Imposto Territorial Rural 7.227,35 ( - ) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito 0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96) 175.564,28 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 1.250.822,05
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 3.285.206,10 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 6.505.586,39
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 1.002.386,58 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB * 2.412.982,44
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação 24.133,18 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 13.711.343,05 ( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 3.663.804,49

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 26,72%
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais 161.245,06
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais 2.320,10
Recursos de Operações de Crédito 0,00 FUNDEB
Recursos recebidos do FUNDEB 6.100.050,97     Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 106,60%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 3.070,62     Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 62,05%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 6.266.686,75

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 19.978.029,80

Elaine Maria Pedroso Mendoça
Diretor Municipal de Educação

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

Sergio Roberto Leite
TCCRCSP 1SP220941/O-9

Prefeitura Municipal de Areiópolis
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REGULARIZAÇÃO

Lei define regras para regularizar chácaras
Objetivo da regularização é padronizar e ordenar o crescimento e a distribuição equilibrada dos usos no território municipal

Angelo Franchini Neto

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista promul-
gou nesta semana a lei 

que possibilita a regularização 
das chácaras de recreio que 
foram implantadas de forma 
irregular ou clandestina no mu-
nicípio. A matéria estabelece os 
critérios e métodos para a nor-
matização, reconhecendo tais 
áreas como de expansão urbana 
ou zonas de urbanização. O ob-
jetivo da regularização é padro-
nizar e ordenar o crescimento e 
a distribuição equilibrada dos 

usos no território municipal. 
Segundo o secretário de Ne-

gócios Jurídicos, Rodrigo Fávaro, 
que também acumula o cargo 
de secretário de Administração, 
a lei é necessária para que o 
município tenha um regramen-
to específico para esses tipos de 
empreendimentos. “A demanda é 
antiga e vem desde as apurações 
do município e do MP (Ministé-
rio Público) acerca de loteamen-
tos clandestinos em áreas rurais. 
Inclusive há diversos inquéritos 
civis tratando dessa matéria no 
MP. A nova regra será aplicada 
aos loteamentos clandestinos, que 

nasceram de fato e de forma de-
sordenada. Isso viabilizará a pes-
soa ter o documento (matrícula do 
imóvel) em vez de apenas um con-
trato de gaveta”, lembra Fávaro.

Como o projeto não implica 
em alteração do Plano Diretor e 

foi criado para viabilizar aos in-
teressados a possibilidade de re-
gularizar o seu empreendimento, 
Fávaro lembra que não foi firma-
da consulta popular. “As chácaras 
de recreio já existentes e regula-
rizadas, como São Judas Tadeu, 

Virgílio Rocha, entre outras, não 
se submetem aos efeitos da nova 
lei, ou seja, não precisam regula-
rizar nada”, reforça o secretário.

Para efeitos de regularização 
da chácara de recreio, de acor-
do com a nova lei, o interessado 

deverá formalizar requerimento 
à Comissão Municipal de Aná-
lise e Aprovação de Parcela-
mento e Uso do Solo Urbano do 
Município de Lençóis Paulista, 
devidamente instruído com o 
projeto de regularização.

VEJA O QUE SERÁ ANALISADO PELA COMISSÃO:
- Certidão atualizada da matrícula do imóvel, acompanhada do 
memorial descritivo da área total constante no referido documento
- Apresentação do memorial descritivo do imóvel a ser regula-
rizado, onde deverá estar demarcada a área não inferior a 10% 
da área do imóvel como área permeável, destinada, preferen-
cialmente, à reserva legal para a plantação ou manutenção de 
mudas de árvores frutíferas ou nativas
- Apresentação de termo de anuência assinado pelo proprie-
tário de direito do bem não se opondo ao projeto de regulari-
zação e ao desmembramento da área, caso o interessado não 
possua o título de domínio do imóvel
- Apresentação de termo de anuência dos confrontantes quanto 
à descrição e divisa do imóvel objeto da regularização
- Indicação dos cursos d’água, nascentes, áreas de preservação 
permanente e demais elementos físicos naturais e artificiais 
existentes na área, se houver
- Cronograma de execução das obras de infraestrutura essencial
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Regional TIRA-DÚVIDAS
Uma das novidades lançadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para as Eleições 
2020 é o Tira-Dúvidas Eleitoral no WhatsApp. O chatbot foi desenvolvido pelo 
Infobid, um dos principais provedores de serviços para o aplicativo. Para interagir 
com o assistente virtual, acesse a câmera do seu celular e a aponte para o QR 
Code ao lado ou adicione o telefone +55 (61) 9 9637-1078 à lista de contatos.
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ELEIÇÕES 2020

MACATUBA

Sabatinas com os candidatos a 
prefeito começam na segunda

Hoje é o último dia da
campanha Eleição Segura

Tonho, de Borebi, abre série de entrevistas 
que segue até o dia 12 de novembro

Secretaria de Saúde testa candidatos e profi ssionais que atuarão na votação

Da Redação

Em reunião realizada na 
tarde da última quarta-fei-
ra (21), O ECO promoveu 

o sorteio da ordem de realiza-
ção das sabatinas com os can-
didatos a prefeito de Lençóis 
Paulista, Macatuba, Areiópolis 
e Borebi. O encontro, realiza-
do presencialmente na sede do 
jornal, de acordo com as medi-
das de segurança adotadas em 
decorrência da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
contou com a participação de 
candidatos e representantes de 
coligações das quatro cidades 
da microrregião. As sabatinas 
acontecem entre a segunda-fei-
ra (26) e o dia 12 de novembro, 
quinta-feira.

Além de definir o dia em 
que cada concorrente aos car-
gos máximos dos respectivos 
Poderes Executivos será entre-
vistado, a reunião teve o pro-
pósito de dar aos participantes 
a devida ciência das regras e 
demais detalhes das SABATI-
NAS O ECO ELEIÇÕES 2020, 
que serão exibidas ao longo 
das três semanas que antece-
dem as eleições municipais. 
As transmissões acontecem 
sempre a partir das 20h, ao 
vivo, pelo canal do jornal no 
Youtube (www.youtube.com/
OECOTV) e pela página no Fa-
cebook (www.facebook.com/
oeco.digital).

O encontro da quarta-feira 
contou com três dos 12 can-
didatos a prefeito da micror-
região, Anderson Pinheiro de 
Góes, o Chiquinho (MDB), 
de Borebi, Celso Angelo Ma-
zzini, o Dé Mazzini (PTB), e 
Expedito José Gonçalves, o 
Jottha Gonçalves (PT), ambos 
de Lençóis Paulista. Também 
participaram dois candidatos 
a vice-prefeito, Claudinei Cor-

Priscila Pegatin

Termina neste sábado (24), 
em Macatuba, a campa-
nha Eleição Segura. Com o 

objetivo de alertar candidatos e 
eleitores sobre a importância de 
manter os cuidados sanitários 
no combate ao novo coronaví-
rus durante as eleições 2020, a 
Secretária de Saúde do municí-
pio disponibiliza testes rápidos 
para identificar a Covid-19 e faz 

orientações sobre o contágio.
“Resolvemos fazer a campa-

nha para reforçar a necessidade 
do uso de máscara, álcool gel e 
distanciamento”, diz a secretá-
ria de Saúde, Elaine Bino. “Os 
candidatos devem apresentar 
suas propostas, mas precisam 
fazer isso com segurança, por-
que a pandemia não acabou. 
Macatuba e região seguem re-
gistrando novos casos, inclusive 
óbitos”, acrescenta.

A ação de testagem começou 
na terça-feira (20) e se encerra 
hoje. O atendimento dos candi-
datos e suas equipes é realizado 
no Posto de Saúde Central, hoje 
das 8h às 14h - inicialmente o 
atendimento seria até às 12h, 
mas, devido ao cronograma de 
campanha, que inclui carrea-
ta e adesivaço neste sábado, a 
Secretaria de Saúde estendeu o 
horário de testagem.

Para evitar aglomerações, é 

preciso agendar o teste pelo tele-
fone (14) 9 9799-7284. Além do 
exame, o município realizou um 
trabalho com a divulgação de 
um vídeo e publicidade digital 
para orientar a população sobre 
as medidas sanitárias que devem 
ser adotadas nas Eleições 2020.

Desde o início da pandemia, 
Macatuba registrou 774 casos 
positivos do novo coronavírus. 
Depois de ficar cinco dias sem 
casos ativos, na quarta-feira (21), 

DEMOCRACIA
Nas próximas três semanas, 

eleitores de Lençóis Paulista, 
Macatuba, Areiópolis e 

Borebi terão a oportunidade 
de ouvir o que cada candidato 

a prefeito tem a dizer

TESTAGEM - Candidatos podem fazer o teste para 
identificar a Covid-19 até às 14h deste sábado (24)

Com base nos dias estabe-
lecidos previamente para cada 
cidade, o sorteio conduzido por 
Breno Corrêa Medola, proprie-
tário de O ECO, e Elton Laud, 
editor-chefe do jornal, definiu 
que o primeiro sabatinado, 
na segunda-feira (26), será o 
candidato Tonho, de Borebi. 
Na terça-feira (27), encerrando 
as sabatinas da cidade, é a vez 
do candidato Chiquinho. Na 
quarta-feira (28), quem partici-
pa do programa é o candidato 
Toni, que concorre à reeleição 
em Areiópolis. Já na quinta-fei-
ra (29), o espaço está reservado 
para o candidato Adriano. 

“Como todos os eleitores, 
queremos ouvir o que cada 
concorrente tem a dizer. Por 
isso, mesmo que o candidato 

Tonho, de Borebi, abre série de entrevistas

a cidade registrou duas novas 
infecções. Os pacientes seguem 
em isolamento social. 764 pes-
soas já se recuperaram, mas oito 
pacientes morreram por conta 
de complicações da doença.

Entre os candidatos sub-
metidos ao teste rápido até o 

fechamento desta matéria, ne-
nhum havia sido diagnosticado 
com Covid-19. O prefeito Mar-
cos Donizeti Olivatto (PL), que 
disputa a reeleição, já contraiu 
o vírus neste ano, mas não teve 
complicações em decorrência 
do contágio.

rea Leite de Moraes (PODE), 
de Macatuba, representando 
Anderson Ferreira (PODE), 
e Fabrício Carlos Rodrigues 
(PODE), de Borebi, represen-
tando Antonio Roberto Morei-
ra, o Tonho (PODE).

Os candidatos José Antonio 
Marise (PSDB) e Anderson Pra-
do de Lima (DEM), de Lençóis 
Paulista, foram representados 
por Flávio Rocha e Railson Ro-
drigues, respectivamente. Fa-
brício José Gino Pereira (PSD), 
Marcos Donizeti Olivatto (PL) e 
Tarciso Mateus Abel (PTB), de 
Macatuba, enviaram Monalisa 
da Silva Pereira, Rodrigo Cru-
zeiro e Daniela Almeida. Já An-
tonio Marcos dos Santos, o Toni 
(PL), de Areiópolis, teve como 
representante Marcos Fernan-
do Alves. Apenas da parte de 
Adriano Romualdo de Oliveira 
(CIDA), também de Areiópolis, 
não houve comparecimento.

Em relação à ausência, a in-
formação obtida pela reporta-
gem junto a pessoas próximas a 
Adriano é que o candidato não 
estaria disposto a ser sabatina-
do pela imprensa e pelos elei-
tores areiopolitanos. A decisão 
teria sido tomada em acordo 
com o partido. No entanto, até 
o fechamento desta matéria, ele 
não havia confirmado nem des-
cartado oficialmente sua parti-
cipação. Ao longo das últimas 
semanas, O ECO tenta insis-
tentemente, por diversos meios 
e canais de comunicação, fazer 
contato com o candidato, mas 
não tem obtido retorno.

não tenha comparecido ou envia-
do representante à reunião, inclu-
ímos seu nome no sorteio. O do-
cumento com as regras aos quais 
todos tiveram acesso também foi 
encaminhado digitalmente a ele. 
Ainda não obtivemos retorno, 
mas manteremos a programação. 
Na quinta-feira (29), entraremos 
ao vivo às 20h, seja para conduzir 
a sabatina ou para prestar os devi-
dos esclarecimentos a quem nos 
acompanha”, garante Elton Laud.

Na semana seguinte, as sabati-
nas de Macatuba têm início na se-
gunda-feira, 2 de novembro, feria-
do do Dia de Finados. Quem abre 
a série de entrevistas é o candidato 
Tarcisio, ex-prefeito da cidade. Na 
terça-feira (3), é a vez do candida-
to Fabrício Pereira, vereador em 
exercício. Na quarta-feira (4), o sa-

batinado será o candidato Marcos 
Olivatto, que concorre à reeleição. 
Finalizando a programação, na 
quinta-feira (5), os estúdios de O 
ECO recebem o candidato Ander-
son Ferreira, que também exerce 
mandato na Câmara Municipal.

Os quatro candidatos a pre-
feito de Lençóis Paulista serão sa-
batinados na semana que antece-
de as Eleições 2020. O primeiro 
convidado, na segunda-feira (9) é 
o candidato Prado, que concorre 
à reeleição. Na terça-feira (10), é a 
vez do candidato Marise, ex-pre-
feito. Na quarta-feira (11), quem 
responde aos questionamentos 
é o candidato Dé Mazzini, ex-
-vereador. Finalizando as SABA-
TINAS O ECO ELEIÇÕES 2020, 
tem a entrevista com o candidato 
Jottha Gonçalves. Todos os pro-

gramas serão transmitidos ao 
vivo, a partir das 20h.

“Temos tido um retorno 
muito bom sobre o projeto e 
acredito que os cidadãos das 
quatro cidades estão ansiosos 
para ouvir o que cada can-
didato tem a dizer. Alguns, 
inclusive, já encaminharam 
perguntas aos concorrentes, 
que terão a oportunidade de 
revelar o que planejam em 
suas administrações, caso se-
jam eleitos no próximo dia 15. 
Esperamos poder contribuir 
da melhor forma para este 
importante processo demo-
crático. Do mesmo modo, de-
sejamos serenidade aos candi-
datos e também aos eleitores. 
Que prevaleça a vontade do 
povo”, pontua Breno Medola.

TONHO
Segunda-feira (26)

TONI
Quarta-feira (28)

CHIQUINHO
Terça-feira (27)

ADRIANO
Quinta-feira (29)

TARCISIO ABEL
Segunda-feira (2)

MARCOS OLIVATTO
Quarta-feira (4)

FABRÍCIO PEREIRA
Terça-feira (3)

ANDERSON FERREIRA
Quinta-feira (5)

PRADO
Segunda-feira (9)

DÉ MAZZINI
Quarta-feira (11)

MARISE
Terça-feira (10)

JOTTHA GONÇALVES
Quinta-feira (12)

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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SOLIDARIEDADE
No domingo (18), durante ações pelo Outubro Rosa e pela Campanha de 
Vacinação contra a Poliomielite, o Rotary Club Lençóis Paulista Cidade 
do Livro arrecadou 235 litros de leite. As doações foram entregues 
à Rede do Câncer. As ações contaram com apoio do Supermercado 
Gigantão, Supermercado Avenida, Baiuca e Escritório Ventura.
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Cotidiano

MEIO AMBIENTE

RELIGIÃO

SAÚDE ANIMAL

Projeto transforma ipê-amarelo 
em árvore símbolo de Lençóis

Arquidiocese anuncia novo 
pároco na Cristo Ressuscitado

Centro Veterinário realiza vacinação 
antirrábica por agendamento

Espécie costuma florir e mostrar sua beleza no fim do inverno, enchendo os olhos da população

Padre Fernando, que já passou por Macatuba, assume o lugar de padre André

Com campanha suspensa por conta da pandemia, doses também são aplicadas em consultas

Angelo Franchini Neto

Todo final de inverno e 
começo de primavera em 
Lençóis Paulista é marca-

do pelo show à parte dado pelos 
ipês. As árvores ficam floridas 
e colorem a cidade, chaman-
do a atenção dos fotógrafos de 
plantão. E, a partir de agora, a 
espécie passa a ganhar proteção 
do Poder Público. A Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista 
aprovou por unanimidade, na 
sessão da última segunda-feira 
(19), o projeto de lei que insti-
tui o ipê-amarelo como árvore 
símbolo do município.

De autoria do presidente da 
Casa de Leis, Nardeli da Silva 
(DEM), a matéria prevê até san-
ções penais e administrativas 
para quem causar danos às ár-
vores. A espécie também passa 
a ser imune a corte, exceção fei-
ta a casos específicos, como os 
que oferece risco à vida ou ao 
patrimônio, além de situações 
de utilidade pública. Nestes 

Angelo Franchini Neto

A Paróquia Cristo Ressus-
citado, localizada na 
Cecap, anunciou nas re-

des sociais o seu novo pároco. 
É o padre Fernando Gusson 
Maróstica, que atualmente tra-
balha na Paróquia São José, de 
Avaré. A transferência, segun-
do documento da Arquidioce-
se de Sant’Ana, de Botucatu, 
passa a valer a partir do dia 1 
de novembro.

Nascido em Avaré e com 37 
anos de idade, padre Fernando 
é pároco desde 2011. Trabalhou 

Priscila Pegatin

Em decorrência da pandemia, 
a Secretaria de Saúde do 
Governo do Estado de São 

Paulo suspendeu a Campanha de 
Vacinação Antirrábica deste ano. 
Porém, para minimizar os riscos 
e evitar o registro de casos de rai-
va em cães e gatos, a imunização 
está sendo feita normalmente nos 
animais de Lençóis Paulista.

Neste ano, com o objetivo 
de evitar aglomerações e expor 
os cidadãos e profissionais da 
saúde a riscos de contágio pelo 

HOMENAGEM JUSTA - Ipê-amarelo agora é a árvore 
símbolo de Lençóis Paulista; espécie costuma dar um show 
à parte entre o final do inverno e começo da primavera

CARA NOVA - Padre Fernando Gusson Maróstica já 
passou pela Paróquia Santo Antônio, em Macatuba

novo coronavírus (Covid-19), a 
vacina contra a raiva está sendo 
aplicada durante consulta de 
rotina ou mediante agendamen-
to, no Centro Municipal Vete-
rinário Ana Gabriela Toniolo, 
localizado no Jardim Ubirama.

Milena Mileski, respon-
sável pela Coordenadoria de 
Proteção Animal, vinculada à 
Secretaria de Saúde do muni-
cípio, explica que para receber 
a dose o animal deve estar em 
boas condições de saúde, ter 
mais de quatro meses de vida 
e, no caso das fêmeas, não estar 

prenha ou amamentando.
Lençóis Paulista possui uma 

população animal estimada em 
12 mil cães e gatos, sendo a 
maioria de cachorros. Segundo a 
Coordenadoria de Proteção Ani-
mal, o último caso de raiva diag-
nosticado no município foi em 
morcego - o transmissor da do-
ença - em junho do ano passado.

Na época, foram realizadas 
ações de bloqueio nos animais do 
Centro, onde o morcego contami-
nado foi identificado. A estraté-
gia, de acordo com Milena, será 
adotada caso algum outro animal 

seja diagnosticado com a doença. 
Segundo a coordenadora, a cida-
de não registra casos de raiva em 
cães e gatos há mais de dez anos.

SERVIÇO
O Centro Municipal Veteriná-

rio Ana Gabriela Toniolo oferece 
consultas de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h30 às 11h30, por ordem 
de chegada. Às quartas-feiras, a 
vacina antirrábica é aplicada me-
diante agendamento pelo telefo-
ne (14) 3264-8795. O Centro fica 
na Rua Cândido Alvim de Paula, 
445, no Jardim Ubirama.

casos, caberá ao requerente a 
adoção de medidas compen-
satórias para a conservação da 
espécie, tais como a doação 
de dez mudas da espécie para 
cada árvore retirada.

Segundo a secretária de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Edéria Azevedo, o ipê está en-
tre as espécies mais recorren-
tes no município juntamente 
com o resedá, a quaresmeira, 
a dama da noite e oiti. “Temos 

diversas mudas para doação, 
inclusive de ipê-amarelo, que 
é adequado para plantar em 
calçadas. Também oferecemos 
os ipês rosa e roxo, que são de 
maior porte e específicos para 
a área rural”. Edéria também 
ressalta que a Prefeitura vem 
utilizando os ipês-amarelos em 
projetos de paisagismo, como 
o do Jardim Primavera, onde 
foram plantadas mais de 20 
mudas da espécie.

124 MIL ÁRVORES
Dados enviados pela Secre-

taria de Agricultura e Meio Am-
biente mostram que Lençóis 
Paulista tem em torno de 124 
mil árvores na área urbana, das 
quais 38.359 estão localizadas 
nas áreas verdes e passeios pú-
blicos, 72.630 em APP (Áreas 
de Preservação Permanente) e 
cerca de 12.800 em áreas parti-
culares, como chácaras e sítios.

Parte desta arborização é 
resultado de projetos realiza-
dos pela Prefeitura Munici-
pal, que incentivam o plantio 
e conscientização ambiental. 
“Quando falamos em arbori-
zação urbana, não é somente 
plantio em calçada. Temos, por 
exemplo, os pomares comunitá-
rios que também geram frutos. 
Hoje, temos pomares produ-
zindo manga, pitanga, acerola, 
nêspera, goiaba. São mais de 
1 mil árvores plantadas, de 16 
espécies, que contribuem com 
a qualidade de vida da popula-
ção”, finaliza a secretária.

Rotary Club por sua dedicação 
à comunidade e também o tí-
tulo de Cidadão Macatubense. 
Após um trabalho de destaque, 
no ano passado, voltou para 
a sua terra natal. Hoje, padre 
Fernando também exerce a 
função de assessor eclesiástico 
da Renovação Carismática Ca-
tólica na região.

O padre André Luiz Bene-
dito, atual vigário da Paróquia 
Cristo Ressuscitado, assume 
as paróquias de São João Ba-
tista, de Laranjal Paulista, e 
de Nossa Senhora Conceição, 
de Pereiras.

IGREJA BATISTA RENOVADA BETEL

CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados todos os membros da IGREJA 
BATISTA RENOVADA BETEL DE LENÇÓIS PTA, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 08/11/2020, as dezenove 
horas, em sua sede social à Rua dos Sabias, nº. 43, nesta cidade, quando 
serão deliberados os seguintes documentos:

a) Alteração do prazo de mandato da diretoria e conselho fiscal, de 1 
ano para 4 anos;

b) Aprovação das contas;
c) Renovação dos membros da diretoria e conselho fiscal.
Não havendo quórum em primeira chamada, a assembleia será instalada 

30 minutos após, com um terço dos membros e um terço da diretoria, con-
forme determina o paragrafo 1° do artigo 16 do estatuto social.

Alan Casanova
Presidente

INSTITUTO NOSSA TERRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Instituto Nossa Terra, no uso de suas atribuições, pre-
vistas no estatuto desta instituição, convoca em caráter ordinário todos os 
voluntários devidamente inscritos nesta instituição para se reunirem em As-
sembleia Geral Ordinária no dia 25 novembro de 2020 as 19:00 horas na sala 
de reuniões do Centro Municipal de Formação Profissional Prefeito “Ideval 
Paccola”, sito à Rua Lazaro Brigido Dutra, no 101, comarca de Lençóis 
Paulista, estado de São Paulo para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: eleição da nova diretoria do Instituto Nossa Terra para o período de 
2021 a 2023. As chapas que concorrerão à eleição para constituição da nova 
diretoria deverão ser inscritas junto à mesa dos trabalhos para verificação 
dos requisitos estatutários necessários para a inscrição.

Lençóis Paulista 14 de outubro de 2020.

Sergio Luiz Peres
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES E
EMPREGADOS RURAIS DE MACATUBA

R. Antonio Ugucioni nº 1 - 89 - Jd. América
Macatuba - SP - CEP: 17.290.000

Fone/Fax: 14 3439-1111

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO

Pelo presente Edital ficam convocados todos os associados e emprega-
dos rurais em geral, em pleno gozo dos seus direitos sindicais para reunirem-
-se em Assembleia Geral Ordinária, no dia 27 de outubro  de 2020 às 17:00 
em primeira convocação, ou às 18:00 em segunda convocação, na sede do 
Sindicato, sito a rua Antônio Ugucioni, l89, para tomarem conhecimento e 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

1 - Leitura, discussão e aprovação da ata da Assembleia anterior
2 - Leitura, discussão e votação do Orçamento Financeiro para o exer-

cício de 2021, acompanhado de suas peças.
3 - Parecer do conselho fiscal.

As deliberações acima serão tomadas por escrutínio secreto de confor-
midade com o Estatuto Social desta entidade e legislação em vigor.

Macatuba, 24 de outubro de 2020. 

Luiz Carlos de Souza 
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Areiópolis, no uso de suas atribui-
ções legais, e de conformidade com o Parágrafo único, do Artigo 48 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, faz saber a quem interessar 
possa, especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, 
que fará realizar Audiência Pública para 1ª discussão e aprovação da Lei 
Orçamentaria Anual para o exercício financeiro de 2021 no seguinte local, 
data e horário.

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

Data: 27 de outubro de 2020

Horário: 20:00 horas

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

Areiópolis, 20 de outubro de 2020.

Michel Henrique Augusto
Presidente

Câmara Municipal
de Areiópolis

EDITAL RETIFICADO Nº 02/2020

CARTA CONVITE Nº 001/2020

A CÂMARA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS, comunica que encon-
tra-se aberto Processo Licitatório Modalidade CARTA CONVITE sob nº 
001/2020 que visa aquisição de um computador servidor de rede com garan-
tia “on site” de 3 (três) anos, conforme especificações constantes do Anexo I 
que integra o Edital, para a Câmara Municipal de Areiópolis, nos termos da 
lei 8.666/93 e suas alterações, localizada na rua Maria Conceição Castilho 
Bernardes, 400, Vila Cremer, neste Município, cuja apresentação das propos-
tas dar-se-á no dia 12 de novembro de 2020 às 10:00.

Os fornecedores que tenha interesse em participar da referida licitação, 
poderão retirar a respectiva Carta Convite junto à Câmara Municipal de Arei-
ópolis em horário normal de expediente ou pelo site: www.camaraareiopolis.
sp.gov.br, bem como obter informações através do telefone (14) 3846-1127.

Areiópolis, 22 de outubro de 2020.

Michel Henrique Augusto
Presidente

Câmara Municipal
de Areiópolis

DATA: 16/10/2020 a 23/10/2020

Obituário
Heitor Magalhães Alcantara faleceu na quarta-feira (21) aos 7 meses em Borebi
Lucinda Rossi Diniz faleceu na terça-feira (20) aos 75 anos em Macatuba
João Batista de Almeida faleceu na segunda-feira (19) aos 70 anos em Lençóis Paulista
Euzébio Dutra faleceu no domingo (18) aos 84 anos em Lençóis Paulista
Ildemar de Oliveira Ferraz faleceu no domingo (18) aos 72 anos em Macatuba
Wanderlei Augusto Prata de Oliveira faleceu no domingo (18) aos 62 anos em Borebi
Amilton Aparecido Sbaraglini faleceu no sábado (17) aos 63 anos em Macatuba
Alcina Mara Bernardes da Silva faleceu na sexta-feira (16) aos 47 anos em Macatuba

em sua cidade natal no início 
do seu ministério e na Paróquia 

Santo Antônio, em Macatuba, 
onde recebeu homenagem do 

FOTO: GIOVANA FRANCHINI/DIVULGAÇÃO
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PONTOS MIS
O programa do Museu da Imagem e do Som (MIS) apresenta neste sábado (24), às 16h, o 
longa “A mata negra”. Dirigido por Rodrigo Aragão, o filme de 2018, tem 98 minutos de duração 
e é indicado para maiores de 18 anos. Às 18h, tem bate-papo ao vivo com a participação do 
diretor Rodrigo Aragão, da atriz Clarissa Pinheiro e do jornalista e especialista em cinema de 
horror Carlos Primati. A transmissão acontece pelo canal do Youtube (MIS São Paulo).
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Cultura

CIRCUITO DIGITAL DE ARTES

LEI ALDIR BLANCTEATRO

Grupo Rock n’ Roses sobe 
ao palco neste domingo

Inscrição para 
auxílio é prorrogada

Cia Contos da Mala apresenta 
espetáculo “Palíndromo” hoje

Com a participação de músicos convidados, live será transmitida ao vivo pelas páginas do Teatro

Artistas e trabalhadores da cultura poderão se 
inscrever até o próximo dia 4 de novembro

Contemplada pelo ProAC, projeto é assinado por dramaturgo lençoense

Flávia Placideli

Neste domingo (25), às 
18h, o Circuito Digi-
tal de Artes apresenta 

mais um grande espetáculo 
musical no Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti, em Lençóis 
Paulista. Transmitido ao vivo 
pelas páginas do Facebook (@
teatrolencois) e Youtube (Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti), 
o projeto é uma realização da 
Alic (Associação Lençoense de 
Incentivo à Cultura), com apoio 
da Prefeitura Municipal e pa-
trocínio da empresa Bracell.

Neste domingo (25), sobem 
ao palco do local as cantoras 
Ana Clara Ranzani, Cleo Mo-
reira, Dani Spadotto, Nanci To-
niolo, Neia Moreira, Rosangela 
Salles e Sara Palma Andreoli, 
que formam o Rock n’ Roses. 
Com grande bagagem musical, 
o grupo faz releituras de clássi-
cos do rock n’ roll, abusando da 

Flávia Placideli

A Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa 
do Governo do Estado 

de São Paulo prorrogou para 
o dia 4 de novembro as ins-
crições para o recebimento 
da renda básica da Lei de 
Emergência Cultural, conhe-
cida como Lei Aldir Blanc. O 
prazo inicial para o término 
do cadastramento dos artis-
tas e trabalhadores da cultu-
ra aptos a receber o auxílio 
estava previsto para a última 
quinta-feira (15).

No total, o Governo do Es-
tado vai destinar até R$ 189 
milhões para a renda básica, 
que poderá beneficiar cerca 
de 63 mil profissionais da cul-
tura. Os recursos são oriun-
dos do Governo Federal. O 
cadastro de profissionais para 
o recebimento da renda bási-
ca deve ser feito on-line, por 
meio do site www.dadoscul-
turais.sp.gov.br.

Podem receber o auxílio 
emergencial artistas, curado-
res, contadores de história, 
técnicos, produtores profes-
sores de escolas de arte e de 
capoeira que tenham atuado 
em áreas artísticas nos 24 
meses anteriores à data da 
publicação da lei, mediante 

Flávia Placideli

Neste sábado (24), a Cia 
Contos da Mala, de São 
Paulo, apresenta mais 

uma sessão virtual do espetácu-
lo “Palíndromo”. Contemplada 
pelo ProAC (Programa de Ação 
Cultural) da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa do Go-
verno do Estado de São Paulo, 
na categoria Produção e Tempo-
rada de Espetáculos Inéditos de 
Teatro, a peça é fruto da pesqui-
sa e vivência pessoal do drama-
turgo e diretor Willian Maciel, 
natural de Lençóis Paulista.

Palíndromo conta a história 
de um entrevistador e um can-
didato a uma vaga de emprego 
que estão separados por uma 
mesa na sala de uma grande 
empresa. Nesse espaço, divi-
dido e tensionado, se estabele-
ce uma relação desigual entre 
os dois, em que situações vão 
surgindo através de estranhos 
métodos de análise e entrevista, 
onde as contradições de cada 
um deles ganham destaque pe-
las divergências entre os papéis, 
cargos e funções.

O espetáculo também pode 
ser visto de forma on-line nos 
próximos dias 28, 29, 30 e 31 
deste mês e 6 e 7 de novembro, 
sempre às 19h30. A capacida-
de para a sala virtual é de 100 
lugares. Para assistir, é preciso 
se cadastrar pelo formulário. 
Quem se inscrever receberá 
pelo e-mail informado o link de 

SHOW - Grupo Rock n’ Roses se apresenta neste domingo (25) no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti

AUXÍLIO - Sem a realização de grande parte dos 
espetáculos, profissionais da cultura podem requerer renda 
emergencial paga pelo Governo do Estado de São Paulo

CONTOS DA MALA - Espetáculo Palíndromo 
e oficinas apresentam sessões virtuais

Projeto terá programação 
especial em novembro

Para comemorar o ani-
versário de quatro anos do 
Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti, celebrado no dia 
17 de novembro, o projeto 
Circuito Digital de Artes, 
que tem como objetivo le-
var cultura e entretenimen-
to de forma remota para a 
população neste momento 
de pandemia, realizará uma 
programação especial para o 

próximo mês.
“O Circuito Digital de 

Artes terá uma programação 
especial em novembro, mas 
ainda não está definida. Em 
relação à presença do públi-
co nos espetáculos, nós, da 
Alic, ainda não definimos”, 
explica Nilceu Bernardo, 
responsável pela programa-
ção artística do Teatro Muni-
cipal Adélia Lorenzetti.

acesso ao espetáculo, que tem 
uma hora de duração e classi-
ficação indicativa para maiores 
de 16 anos.

OFICINAS
O projeto também contem-

pla a realização de cinco oficinas 
que dialogam com a linguagem 
teatral com o intuito de refazer 
alguns percursos dos integrantes 
da Cia Contos da Mala dentro da 
montagem de “Palíndromo”. Os 
encontros, também realizados 
pela internet, devem abordar e 
discutir com público diversos 
temas relacionados ao processo 
de produção do espetáculo.

A primeira oficina “O te-
atro documentário dentro do 
projeto Palíndromo”, acontece 
neste sábado (24), às 16h. Para 
participar é preciso realizar um 

cadastro. Outras oficinas acon-
tecem no próximo sábado (31), 
“A narrativa do ator do Palín-
dromo”, e nos dias 4, “Introdu-
ção à Dramaturgia”, 5 “Drama-
turgia Contemporânea” e 7 de 
novembro, “A semiótica dentro 
do projeto Palíndromo”. 

Os interessados em par-
ticipar das oficinas devem 
se cadastrar pelo formulário. 
Os encontros têm duração de 
uma hora e são indicadas para 
maiores de 16 anos. Os parti-
cipantes inscritos receberão 
pelos e-mails informados os 
links das oficinas escolhidas e 
as indicações prévias do mate-
rial bibliográfico recomenda-
do. Outras informações sobre 
as oficinas podem ser obtidas 
pela página do projeto no Ins-
tagram (@projetopalindromo).

REQUISITOS PARA SOLICITAR O AUXÍLIO:
- Não ter emprego formal ativo;
- Não apresentar renda familiar mensal per capita superior 

a meio salário-mínimo ou renda familiar mensal total maior do 
que três salários mínimos;

- Não receber benefício previdenciário, assistencial, segu-
ro-desemprego ou verba de programa de transferência de ren-
da federal, com exceção do Programa Bolsa Família;

- Não ter recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis 
acima de R 28.559,70;

- Não ser beneficiário do auxílio emergencial previsto na 
Lei 13.982, de 2 de abril de 2020.

comprovação de forma docu-
mental ou autodeclaratória. 
A lei também determina que 

a mulher provedora de famí-
lia monoparental receba o 
valor dobrado.

experiência das integrantes, que 
trabalham harmonias vocais em 
arranjos exclusivos, incluindo 
uma composição autoral inti-
tulada “Vista-se de você”, feita 
para um evento voltado ao em-
poderamento feminino.

O Rock n’ Roses é formado 
da união entre amizade e obje-
tivo. As integrantes são amigas 
e parceiras na música de longa 
data e, em 2016, formaram o 
grupo de maneira despretensio-
sa. Após a participação em um 

show de uma banda de amigos, 
decidiram desenvolver o pro-
jeto e continuam na estrada 
visando reafirmar a beleza dos 
arranjos vocais e a presença das 
mulheres na música, especial-
mente no rock.

Para a live, que terá mo-
mentos acústicos e com banda, 
o repertório reúne clássicos do 
rock e pop rock que marcaram 
época, viajando dos anos 1970 
aos anos 2000. Um passeio en-
tre canções como “Fairy Tale”, 
da banda Shaman, “Piece of my 
heart”, de Janis Joplin, “Na sua 

estante”, de Pitty, e “I knew I 
loved you”, de Savage Garden. 
Um encontro de épocas, esti-
los, sensações e amor à música. 
O show conta com a participa-
ção do cantor Ransés Soares e 
dos músicos Aldo Amorim, Ju-
liano Grego, Maicon Douglas e 
Rafael Ramos.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Saúde IMUNIZAÇÃO
Segue até o dia 31 de outubro a Campanha Nacional 
de Vacinação Contra a Poliomielite e Campanha de 
Multivacinação na rede pública de saúde de todo o Brasil. 
Devem se imunizar crianças e adolescentes menores de 
15 anos. Para a vacina é importante levar a Carteirinha.
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OUTUBRO ROSA

Prevenção é o 
melhor remédio 
contra o câncer
Rotina de exames ginecológicos deve ser mantida mesmo na pandemia

Priscila Pegatin

Por mais clichê que seja, 
detectar o câncer de 
mama em estágio inicial é 

o melhor remédio contra a do-
ença. Dados do Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA) estimam 
que até o final deste ano, cerca 
de 60 mil novos casos sejam 
diagnosticados no país. Quan-
do descoberto no começo, as 
chances de cura, entre essas pa-
cientes, podem chegar a 95%, 
motivo este que ressalta a im-
portância da campanha Outu-
bro Rosa para que, em especial 
as mulheres, cuidem da saúde.

Em Lençóis Paulista, apesar 
do foco no combate ao novo 
coronavírus (Covid-19), Jussara 
Coelho Rosa Andreo, ginecolo-
gista e obstetra do Rais Mulher 
(Rede de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher) e da Clínica 
Rosa Clin explica que o atendi-
mento à saúde ginecológica e o 

pré-natal foram mantidos.
“Houve um esquema de 

prioridades aos atendimentos 
mais urgentes. Alguns exames 
foram agendados para evitar as 
aglomerações e contaminação”, 
diz a profissional, que reforça 
que a prevenção faz toda a di-
ferença, pois quanto mais cedo 
houver um diagnóstico, maio-
res são as chances de cura.

CÂNCER DE MAMA
O câncer de mama, prin-

cipal alvo do Outubro Rosa, é 
diagnosticado quando há cres-
cimento desordenado de célu-
las com potencial invasivo, a 
partir de alterações genéticas 
que podem ser hereditárias 
ou adquiridas. Existem vários 
tipos de câncer de mama, al-
guns de evolução mais rápida, 
no entanto, a maioria tem bom 
prognóstico quando identifi-
cado no começo. “Por isso a 
importância da mulher se au-

toexaminar e procurar fazer a 
rotina ginecológica todos os 
anos”, ressalta a médica.

Em casa, a mulher pode 
fazer o autoexame como forma 
de conhecer o corpo, identi-
ficar mudanças e rastrear as 
chances de câncer de mama.  
O autoexame deve ser realizado 
todo mês entre o 3° e o 5° dia 
depois da menstruação. A gine-
cologista enumera transforma-
ções importantes que, se iden-
tificadas, devem ser avaliadas 
por um médico. “Alteração no 
tecido da mama, vermelhidão, 
mudança da textura da pele, sa-
ída de secreção dos mamilos ou 
nodulação percebida no auto 
exame”, explica.

No consultório, além do 
exame clínico, histórico e re-
lato da paciente, a mamografia 
auxilia no diagnóstico. No ano 
passado 1.555 mulheres solici-
taram a mamografia no muni-
cípio, de acordo com dados da 

Secretaria de Saúde. 
A ginecologista explica que 

existem protocolos em rela-
ção ao rastreio do câncer de 
mama. “No geral as mulheres, 
após os 40 anos, têm indicação 
de realizar a mamografia e ini-
ciar, após os 35 anos, com a 
ultrassonografia de mama, se 
houver algum histórico fami-
liar importante”, diz.

CÂNCER DE COLO DE ÚTERO
Assim como a atenção ao 

câncer de mama, a ginecologis-
ta e obstetra Jussara ressalta a 
importância dos cuidados com 

o câncer de colo de útero. Na 
maioria das vezes, a infecção 
genital não causa doença, mas, 
em alguns casos, ocorre alte-
rações celulares que podem 
evoluir para o câncer. Essas 
mudanças podem ser desco-
bertas pelo exame preventivo, 
conhecido como Papanicolau. 
A indicação do exame é anual 
a partir do início das ativida-
des sexuais. Na cidade, no ano 
passado, 2.352 mulheres fize-

ram o exame. Quando identifi-
cadas, as alterações têm altos 
índices de cura.

Jussara Andreo ressalta que 
em ambos os casos os cuidados 
não devem ser esquecidos com 
a pandemia ou por receio do 
diagnóstico. “As mulheres não 
devem ter medo de realizar a 
prevenção, nem mesmo o auto-
exame, pois é muito melhor atu-
armos na prevenção do que na 
doença já instalada”, finaliza.

PREVENÇÃO
Jussara Andreo reforça 

importância da rotina 
ginecológica para o 

diagnóstico precoce do 
câncer de mama e do 

câncer do colo do útero

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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Negócios S/A
Renova é o novo endereço da construção
Recém-inaugurada, loja oferece materiais de construção do básico ao acabamento

Priscila Pegatin

Há quatro meses Len-
çóis Paulista ganhou 
um novo endereço para 

quem vai construir ou refor-
mar, é a Renova Materiais 
para Construção. Localizada 
na Rua Abílio Dalbem, 57, no 
Jardim Planalto, a loja fica em 
um ponto estratégico e de fácil 
acesso na cidade. 

Thiago Negrão, um dos 
sócios da Renova e experiente 
no segmento, explica que os 
empreendedores decidiram in-
vestir e trazer novidades para 
a cidade, mesmo diante do ce-
nário de pandemia. “Lençóis 
Paulista está crescendo e, des-
de que abrimos, respeitando 
todas as medidas de seguran-
ça contra o novo coronavírus, 
nosso resultado tem sido muito 
positivo”, comenta.

Na Renova, o cliente en-
contra uma linha diversificada 
de produtos para a construção, 
como tijolos, telhas, argamassa 
e revestimentos, até itens dife-
renciados para o acabamento, 
como pisos, torneiras, pias, 
portas e janelas. A loja tam-
bém trabalha com ferramen-

NOVIDADE - Sócios Ulisses Gonzaga de Oliveira, Thiago Negrão e Rafael 
Orsi comemoram inauguração da Renova Materiais para Construção

tas para auxiliar os pedreiros 
em toda a obra. É variedade, 
qualidade e boas condições no 
mesmo endereço.

Entre as vantagens ofereci-
das pela Renova, Thiago desta-
ca as marcas de procedência, 
a negociação e o comprome-
timento com a entrega, essa 
grátis para Lençóis Paulista. 
“Convidamos os clientes para 
conhecer a loja e fazer um or-
çamento”, enfatiza.

PARCERIA DE SUCESSO
Na hora de construir ou 

reformar, escolher uma loja 
de material de construção que 
ofereça variedade de produtos, 
marcas de credibilidade e bons 
preços é sinônimo de tranquili-
dade ao proprietário.

Entre os fatores, a quali-
dade deve atender requisitos 
de durabilidade e resistência a 
intempéries, além de atender 
ao gosto do cliente. O compro-

misso com a entrega é outro 
ponto importante que a Renova 
oferece. Afinal, a obra não pode 
sofrer atrasos por falta de itens. 
A loja, sempre atenta a este fa-
tor, se preocupa em atender o 
cronograma de atividades dos 
pedreiros fornecendo o mate-
rial como o combinado.

Para finalizar, o atendi-
mento é outro diferencial que 
o lençoense encontra na Re-
nova. A equipe está preparada 

para tirar dúvidas, apresentar 
a grande variedade e as novi-
dades do mercado.

Pensando em facilitar o con-
tato com os clientes, além do 
atendimento físico respeitando 
as exigências sanitárias, a equi-

pe da Renova está à disposição 
pelo telefone (14) 3436-1557 e 
WhatsApp (14) 99630-1557. É 
possível acompanhar os lança-
mentos do mercado da constru-
ção nas redes sociais da loja: @
renovamateriaisconstrucoes.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Classificados

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. 

PAJERO FULL 2007 3.2 
diesel, automática, 4x4, 
completa, 7 lugares, cou-
ro, 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 MERCE-
DES 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) 99262-
9876 ou (14) 99694-6060

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

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

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

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 pintu-
ras em geral. Av. Dante 
Andreoli, no 365, Monte 
Azul. Tratar com Waldyr 
(14) 99815-4447 ou (14) 
98106-0858

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTOCICLETAS
VENDA

EMPREGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FISIOTERAPEUTA - 
Victor Lopes Quadrado 
- Cre� to - 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 (� xo). 

JS SANTOS Automa-
tizadores e Segurança 
Eletrônica - Instalação de 
automatizadores de portão, 
cercas elétricas, interfo-
nes, alarmes, manutenção 
em todas as marcas. Tratar 
com Admilson - Técnico 
Autorizado. (14) 99773-
1547 / 98128-1597

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

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, 
e� ciência e qualidade 
em primeiro lugar. Tratar 
(14) 3264-4313. e-mail 
serralheriaportaljc@
hotmail.com 

AUTO STILO Lava 
Car - lavagens simples a 
completa, lavagem inter-
na 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 - Atendimen-
to 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/ANTE-
NISTA - instalação e 
manutenção em elétrica 
residencial e comercial, 
alarme, cerca elétrica e 
� xação de antenas para-
bólicas e digital. Fone: (14) 
99834-9986 Eduardo. 

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

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

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

VENDE-SE PALIO We-
ekend ELX 1.4, ano 2007, 
cor prata, câmbio ma-
nual, completo, 165.000 
km, ar condicionado, 
vidros e travas elétricos, 
valor R$ 18.500.00 a 
vista. Tratar (14) 98141-
8588 / 3263-3125.

VENDE-SE CIVIC ano 
2012, cor prata, segundo 
dono, bem conservado. 
Tratar (14) 99887-7508

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

TROCA-SE GOL, ano 
2012 por Saveiro ou 
Strada. Tratar (14) 
99776-0689.

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

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

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

PREOCUPADO SE as 
mudanças nas regras de 
aposentadoria afetarão 
você? Faça uma consulta 
conosco e entenda. sem 
compromisso. Escritório 
Contábil G5 Contec Ltda. 
Rua José do Patrocínio, 
no 591, Centro, Lençóis 
Pta - SP. Fone: (14) 
3263-2015 / 3264-8282 / 
3264-6569 

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

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 / 99777-
2218. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCURA-SE APO-
SENTADO procurando 
chácara, sítio para ser 
caseiro. Formado em 
jardinagem em geral. 
Solteiro. Cel:. (14) 98816- 
7062 falar com José

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 identi� cação 
clara do interessado pelo 
WhatsApp. Tratar com 
Andrade (14) 99721-
7534.

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

VENDE-SE TELHA 
romana. 800 telhas por 
R$ 400. Rua Ana Maria 
Moretto Paccola, 100, Jd 
Santana, Lençóis Pau-
lista. Tratar (14) 99613-
4250 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 

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

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

VENHA REALIZAR o 
sonho da casa própria! 
Financiamos seu imóvel 
pela Caixa Econômica 
Federal! *Imóvel Novo 
*Imóvel Usado *Terreno 
e Construção faça uma 
avaliação de crédito! (14) 
3264-5165 / (14) 99820- 
0872 - José Carlos. Rua 
15 de Novembro, 581. 
Edifício Luiz Paccola, 3o 
andar, sala 32. Lençóis 
Paulista. 

PRATELEIRA SEIS 
módulos sendo R$ 250 
reais cada módulo. 
Falar com Dani Cel: (14) 
99624-2282
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TWISTER ANO 2006, 
cor prata - vendo ou tro-
co por moto 2011 Titan 
150, Tratar: (14) 99782-
1770 com Mariano. 

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

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

SERVIÇOS

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

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

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

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

DIVERSOS
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Classificados

TERRENOS
VENDA

CHÁCARAS
VENDA

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

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

VENDE-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 QUA-
TRO 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 condo-
mínio fechado. Tratar 
(14) 99617-4371.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE SÍTIO Gleba 
A - Bairro Campinho. 
Área total de 3,3 alquei-
res 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. 

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

TERRENO LOCALIZA-
DO no Jardim Village, 
na Avenida dos Estu-
dantes. 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.

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

IMÓVEIS
COMERCIAIS

EXCURSÕES

CASA - Rondon - 2 
suítes com armários 
embutido, sala de visita, 
cozinha com sala de 
jantar, banheiro social, 
lavanderia, garagem, 
churrasqueira e portão 
elétrico. R$ 2.000,00. 
Código 02962. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CASA - Caju - 2 dormi-
tórios, sala, banheiro, 
cozinha, lavanderia, 
garagem. R$ 1.100,00. 
Código 02505. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CASA - Bela vista - 4 
quartos, 1 sala grande, 
cozinha, 2 banheiros, la-
vanderia e garagem para 
2 carros. R$ 2.800,00. 
Código 02961. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CASA - Júlio Ferrari - 2 
quartos, sala, cozinha, 
lavanderia, banheiro, 
garagem descoberta 
+ casa de fundo. R$ 
1.000,00. Código 02965. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

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

ALUGA-SE APARTA-
MENTO com um quarto, 
cozinha, banheiro, com 
garagem, com água e 
condomínio incluso, 
próximo ao centro, valor 
R$ 950,00. Tratar com 
proprietário (14) 99614-
3191.

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

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

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

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

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

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

 CASA - Centro - 3 
quartos sendo 1 suíte, sala 
de jantar, sala de visita, 
banheiro social, lavanderia 
e garagem. R$ 1.500,00. 
Código 02957. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Splen-
dore - Vendo apartamen-
to. 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 

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

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

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) 98175-
0076 e whatsapp.

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

BARRACÃO - Santa 
Terezinha - banheiro 
adaptado para a 
acessibilidade, piso sem 
degraus, com disponi-
bilidade para energia 
bifásica ou trifásica. R$ 
1.210,00. Código 02958. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL - 
Centro - 1 sala 5m x 4m 
com 1 pia, sala recep-
ção, sala atendimento, 
sala espera, sanitários 
adaptados e estacio-
namento. R$ 660,00. 
Código 02420. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL 
- Centro – Salão 8x4, 
1 banheiro, porta de 
entrada de blindex. R$ 
715,00. Código 02807. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL 
- Jardim Morumbi - 
250m², 1 banheiro, 1 
cozinha, lavanderia 
coberta. R$ 2.000,00. 
Código 02004. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

SALA COMER-
CIAL - Centro - Sala 
ampla com 181m², 1 
banheiro, cozinha, ótima 
localização. R$ 1.800,00. 
Código 02397. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL - 
Centro - Salão amplo 
com 70m², com 1 sala 
para recepção, 1 sala 
para escritório e 1 
hall de entrada para o 
escritório. R$ 1.100,00. 
Código 02421. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL - 
Centro sala ampla com 
um banheiro. R$ 500,00. 
Código 02887. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

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

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

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

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

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

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

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

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

AULAS PARTICULA-
RES - inglês, conver-
sação, 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.

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

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

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

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

VENDE-SE CASA 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FESTAS

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

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

FESTAS DE final de ano 
chegando, venha ficar 
diva com uma super ma-
quiagem. Vou até você!. 
Valor acessível. Contato: 
(14) 99814-8885 Bruna 
Santiss Makeup. 

RESIDÊNCIAS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA
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Ana Rita Camargo Cocito, quinta-feira (22) Benedito Ventura de Souza, sábado (24)Alexandre Ivo, sexta-feira (23)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Flávio Rocha, sexta-feira (23) João Augusto Leme, terça-feira (27)Danilo Pinheiro, terça-feira (27)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Lariza Daré, quarta-feira (21) Marcelo Victorio, sexta-feira (23)Karoline Faria, sábado (24)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Pedrina Castro, quarta-feira (21) Tereza Ramos, sábado (24)Neusa Vitória da Silva, segunda-feira (26)

Outubro vai chegando ao fim, mas as comemorações continuam a todo 
vapor para os aniversariantes da semana. Felicidades e realizações!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

PRIMEIRA COMUNHÃO - A foto desta semana 
foi tirada momentos após a primeira comunhão de 
dezenas de jovens lençoenses. O registro feito na 
frente do Santuário Nossa Senhora da Piedade tem em 
destaque, ao centro, o saudoso padre João Amâncio 
da Costa Novaes, pároco da cidade, que posou ao lado 
das crianças e alguns membros da comunidade.

RECORDANDO
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