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LITERATURA
Lençoense fala de sua 
história de amor
com os livros B1

NATAL SOLIDÁRIO
Voluntária inicia arrecadação 
de brinquedos
para campanha A6

CIRCUITO DIGITAL
Cantor Pedro Grava 
encerra programação 
no dia 8 de novembro A7

BALANÇO

Região segue com 
queda nos casos 
de Covid-19

Na quinta-feira (29), a pandemia 
completou sete meses na microrre-
gião. Ao longo deste período, 3.996 
pessoas foram diagnosticadas com 
Covid-19 nas quatro cidades. Do 
total, 53 seguiam na fase ativa de 
transmissão do vírus, 18 internadas 
em hospitais da região. Com novos 
óbitos registrados nos últimos 30 dias 
em Lençóis Paulista e Macatuba, o 
número de mortes chegou a 61. B2

ECONOMIA

Turismo volta 
a respirar em 
Lençóis Paulista

A crise causada pelo novo corona-
vírus ainda deixa marcas no turismo. 
Nas fases mais restritas da quarente-
na, muitos municípios dependentes 
economicamente do setor precisaram 
aguardar para poder voltar com as 
atividades. Com a situação se norma-
lizando aos poucos, empresas do seg-
mento começam a demonstrar sinais 
de recuperação. Em Lençóis, turismo 
de negócios está em alta. A4

Câmeras podem ajudar a identi� car 
quem arremessou cão de viaduto
Animal sofreu diversos ferimentos e morreu em decorrência de uma hemorragia interna; responsável pode pegar até cinco anos de cadeia

CAPOTAMENTOREPRESSÃO AO TRÁFICO

IMPRUDÊNCIALOCALIZADO

Motorista morre em 
acidente na SP-261

Helicóptero auxilia 
polícia em operação

Passageira se fere
ao cair de veículo

Polícia localiza carro 
furtado em canavial
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FINADOS

Cemitérios 
abrem as portas 
para visitantes

As cidades da área de cobertura 
de O ECO se preparam para o Dia 
de Finados. Apesar da pandemia, 
os cemitérios de Lençóis Paulis-
ta, Macatuba, Areiópolis e Borebi 
abrirão suas portas para o público, 
seguindo rigorosamente todas as re-
gras estabelecidas pelas autoridades 
sanitárias. Em Lençóis, o Cemitério 
Municipal funciona na segunda-
-feira (2) das 7h às 17h. A6
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FRASE
 “Lamentamos o desencontro, mas entendemos que o regulamento deve ser 

cumprido por todos. Seria injusto com os demais candidatos, que já compareceram 
e que ainda comparecerão dentro do horário”,
Breno Corrêa Medola, sobre não realização de sabatina com candidato Adriano, de Areiópolis.

PARA PENSAR
 "Democracia é oportunizar a todos o 

mesmo ponto de partida. Quanto ao 
ponto de chegada, depende de cada um",

Fernando Sabino
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A semana começou com bastante 
movimentação acerca dos Requeri-
mentos de Registro de Candidatura dos 
candidatos que disputam as cadeiras 
nas respectivas Câmara Municipais das 
cidades da microrregião. Muitos tive-
ram os pedidos indeferidos pela Justiça 
Eleitoral, a maioria por ausência de do-
cumentações obrigatórias ou por apre-
sentação de documentos errados.

OS CAMPEÕES
Apenas em Lençóis Paulista, que 

integra a 161ª Zona Eleitoral, foram in-
deferidos 44 pedidos de candidatura, 
dos quais 40 tiveram recurso apresen-
tado. Os partidos com maior número 
de indeferimentos foram o PMN, que 
não integra nenhuma coligação majo-
ritária, e o PRTB, da coligação O Me-
lhor Para Lençóis, do ex-prefeito José 
Antonio Marise (PSDB), ambos com 
sete indeferimentos.

LISTA GRANDE
Entre os demais partidos, o Cidada-

nia teve quatro indeferimentos, segui-
do por DEM, PDT, Progressistas e PTB, 
todos com três pedidos negados. Em 
seguida aparecem Patriota, PROS, PSB, 
PSC, PSL e PT, todos com dois candida-
tos que apresentaram irregularidades. 
Por último, aparecem PL e PSDB, que 
tiveram apenas um indeferimento.

TUDO CERTO
Após a avaliação de todos os pedi-

dos, apenas em quatro legendas não 
foram apontadas irregularidades nas 
documentações: MDB, que apresentou 
chapa com 17 candidatos; Podemos, 
que disputa as eleições do próximo dia 
15 de novembro com chapa completa 
com 18 concorrentes, PSD, com apenas 
oito aspirantes ao Poder Legislativo; e 
PV, que concorre com 12 candidatos.

FORA
Entre os indeferidos, quatro candi-

datos não apresentaram recurso e não 
devem disputar as eleições: um do PL, 
um do PROS, e dois do PT. O Partido dos 
Trabalhadores, aliás, que tem a chapa 
majoritária composta pelo jornalista 
Expedito José Gonçalves, Jottha Gon-
çalves, candidato a prefeito, e o am-
bientalista Celso Eduardo Jacon, candi-
dato a vice, só havia apresentado duas 
candidaturas, ambas barradas.

SAIU OU NÃO?
Outra questão que chamou a aten-

ção foi o indeferimento do Requeri-
mento de Registro de Candidatura de 
João Miguel Diegoli (PSL), que exerce 
mandato no Legislativo. O candidato, 

que tenta se reeleger para o cargo por 
mais quatro anos, foi questionado so-
bre a desincompatibilização da função 
de radialista, que, segundo a Justiça 
Eleitoral, não havia sido comprovada 
de forma satisfatória.

RECORREU
João Miguel recorreu da decisão da 

juíza eleitoral Natasha Gabriela Azeve-
do Motta e aguarda pelo julgamento. 
Até o fechamento da Terceira Coluna 
desta edição, nenhum dos 40 recursos 
apresentados havia sido julgado, o que 
deve ocorrer nos próximos dias. Vale 
lembrar que os partidos não podem 
mais substituir candidatos nas chapas 
que disputam as eleições proporcionais.

MUDANDO DE ASSUNTO
O ECO iniciou nesta semana a sé-

rie de sabatinas com os candidatos a 
prefeito da microrregião. Os primeiros 
a participar foram Antonio Roberto 
Moreira, o Tonho (PODE), e Anderson 
Pinheiro de Góes, o Chiquinho (MDB), 
que disputam o cargo máximo do Exe-
cutivo na pequena Borebi, menor das 
quatro cidades, com pouco mais de 2 
mil eleitores.

SÓ UM LADO
Na sequência foi a vez de dois can-

didatos que há tempos vem se enfren-
tando em Areiópolis: Antonio Marcos 
dos Santos (PL), que concorre à ree-
leição, e Adriano Romualdo de Oliveira 
(CIDA), derrotado pelo atual prefeito 
em 2016. Apenas um dos concorrentes 
compareceu à sabatina para responder 
aos questionamentos e apresentar suas 
propostas aos eleitores areiopolitanos.

TEMPO ESGOTADO
Adriano, como destaca matéria pu-

blicada na página A5 desta edição, che-
gou para a entrevista atrasado, quando 
o jornal até já havia feito uma trans-
missão ao vivo para prestar os devidos 
esclarecimento à população de Areió-
polis. O candidato se mostrou bastante 
insatisfeito com o ocorrido e tentou, 
a todo custo, convencer a equipe do 
jornal que deveria ser ouvido, mesmo 
sem ter cumprido o regulamento.

SEM PRIVILÉGIO
Ao receber a negativa, chegou a 

questionar a imparcialidade de O ECO, 
sugerindo que o jornal estaria a servi-
ço de seu adversário com o objetivo de 
prejudicar sua candidatura. Vale escla-
recer que é justamente pela imparciali-
dade com a qual o jornal tem conduzido 
a cobertura das eleições que nenhum 
candidato será tratado de forma privile-
giada, independentemente do motivo.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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o O negacionismo
Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular 
da USP, consultor político e de 
comunicação

“A história se repete, a primeira vez 
como tragédia e a segunda como farsa.” 
A frase do velho Karl Marx tornou-se um 
resistente refrão para ancorar textos, 
análises e comentários de palestrantes 
e analistas políticos. Muitos não con-
cordam com a expressão, preferindo o 
conhecido pensamento de Heráclito de 
Éfeso, desenvolvido há mais de 2.500 
anos: “Ninguém pode entrar duas vezes 
no mesmo rio”. A razão: tudo se trans-
forma de maneira constante e perma-
nente. Na segunda tentativa, o homem 
está modificado e as águas não serão 
as mesmas.

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

O caso ocorreu em meados de 1904, 
quando 1.800 internados no hospital São 
Sebastião, no RJ, levantaram o ânimo da 
população pobre para evitar tomar a va-
cina contra a varíola, produzida na época 
com o líquido de pústulas de vacas doen-
tes. O uso para crianças tornou-se obri-
gatório em 1837 e para adultos em 1846. 
Oswaldo Cruz, nosso cientista, teve de 
lutar para motivar o governo a enviar ao 
Congresso o projeto de obrigatoriedade.

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

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

O que diz a lógica em um mundo que 
enfrenta a pandemia? Que vacina não 
tem cor ideológica e qualquer uma das 
130 vacinas que estão sendo testadas 
pode ser aplicada, contanto que seja 
eficaz e aprovada pelos organismos de 

controle dos países. É incrível que alguns 
políticos e governantes (e até astronau-
tas), vestindo-se de médicos, continuem 
a receitar a hidroxicloroquina e até ver-
mífugos, quando organismos da ciência 
mundial batem na tecla: essas drogas 
não são eficazes contra o Covid-19.

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

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

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

Trump, que comanda a maior demo-
cracia do mundo, e Bolsonaro, que não 
perde a oportunidade de fazer loas ao 
magnata de uma cadeia de negócios, 
eles e seus assessores foram pegos pelo 
bicho. Mas se acham super-heróis. E par-
cela de seu eleitorado também assim se 
considera. Há como mudar a mente de 
um radical empedernido? Como fazê-los 
acreditar que, se uma parcela da popula-
ção não tomar a vacina, poderá contami-
nar outras pessoas? Como provar a eles 
que a ciência não tem ideologia?

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

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

Em meio a mais um processo para 
a escolha de prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores, a edição deste sábado (31) 
tira um pouco o foco da corrida elei-
toral para destacar um crime bárbaro 
ocorrido em Lençóis Paulista. Na noi-
te do último sábado (24), uma pessoa 
ainda não identificada cometeu um ato 
de extrema crueldade contra um po-
bre cãozinho, que, infelizmente, sequer 
teve tempo de ganhar um nome, muito 

menos a oportunidade de ter um lar 
digno e receber amor e respeito de 
alguém com bom coração.

O cãozinho sem nome, indefeso 
e inocente, foi colocado em um ve-
ículo, levado até à beira de um via-

duto na Rodovia Marechal Rondon, 
de onde foi atirado impiedosamen-
te para a morte. Após o ato, é bem 
provável que o criminoso tenha vol-

tado para sua casa e seguido com sua 
vida como se nada tivesse acontecido. 
Pessoas capazes de cometer uma atro-
cidade como essa não se arrependem, 
não sentem remorso ou culpa. Sim-
plesmente se deitam em suas camas, 

acomodam suas cabeças em seus tra-
vesseiros e dormem confortavelmente, 
certos da impunidade.

Casos como este apenas demons-
tram o que nós, enquanto sociedade 
ainda temos muito o que evoluir. Tudo 
de mal que acontece entre nós é resul-
tado da forma como nós mesmos con-
duzimos nossas vidas. Não é aceitável 
que alguém capaz de algo tão repug-
nante seja visto de outra forma, senão 
como um assassino. Bicho não é gen-
te, mas também não é coisa. Já passou 
da hora de as autoridades tomarem as 
devidas providências para que casos 
como este, que não são raros, sejam 
punidos exemplarmente.

A lei prevê pena de até cinco anos 
para quem foi condenado por crimes de 
maus-tratos a animais, mas alguém já 
viu alguém ser preso por algo do tipo? 
Mais do que isso, parece razoável consi-
derar algo tão cruel como o fato narrado 
aqui apenas como maus-tratos. Esta-
mos prestes a escolher novos represen-
tantes. É uma boa hora para cobrar ati-
tudes contundentes a respeito disso.

A2
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MAUS TRATOS
A Polícia Ambiental flagrou um cavalo em situação de maus-tratos no último sábado (24), na zona rural de 
Agudos. Segundo a corporação, o animal foi encontrado magro, ferido, sem água e alimentação. Na casa 
do suspeito, os policiais encontraram duas espingardas, munições e material para recarga. O animal foi 
levado para uma ONG de Bauru, onde passou por cuidados veterinários. Os materiais foram apreendidos e 
levados para a Delegacia de Lençóis Paulista. O dono do animal foi autuado no valor de R$ 3 mil.
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Polícia

CRUELDADE

Coordenadoria tenta identificar pessoa 
que arremessou cão de viaduto
Animal sofreu diversos ferimentos e morreu em decorrência de uma hemorragia interna; se identificado responsável pode ser preso

Priscila Pegatin

Um cachorro não resistiu 
aos ferimentos e morreu 
após ter sido arremessa-

do de um viaduto em Lençóis 
Paulista. O crime ocorreu por 
volta das 23h30 do último sá-
bado (24), no quilômetro 299 
da Rodovia Marechal Rondon, 
em frente ao trevo de acesso da 
Avenida Papa João Paulo II. A 
denúncia chegou via WhatsApp 
para a Coordenadoria de Prote-
ção Animal, que fez o resgate 
por volta da 0h.

De acordo com informa-
ções obtidas pela reportagem, 
um munícipe que viu o animal 
caindo enquanto passava de 
carro pelo viaduto, socorreu o 

MAUS-TRATOS- Cão morre após ser arremessado de viaduto; 
Coordenadoria de Proteção Animal trabalha para identificar responsável

SEGURANÇA PÚBLICA

Helicóptero auxilia policiais 
civis e militares em operação
Ação conjunta foi realizada para combater o tráfico de drogas em Lençóis Paulista

Flávia Placideli

Logo nas primeiras horas des-
sa quinta-feira (29), policiais 
civis e militares de Lençóis 

Paulista deram início a uma ope-
ração de repressão ao tráfico de 
drogas. Durante a ação conjunta 
foram cumpridos quatro manda-
dos de busca e apreensão expe-

didos pela Justiça. Duas pessoas 
foram presas em flagrante, entre 
elas um adolescente de 17 anos. 

De acordo com informações 
obtidas pela reportagem de O 
ECO junto à 5ª Cia da Polícia 
Militar, a operação teve início 
por volta das 5h, na Avenida Já-
como Augusto Paccola, na altura 
do Jardim do Caju. Equipes das 

polícias Civil e Militar se posi-
cionaram em terra e receberam 
o apoio do Helicóptero Pelicano 
da Polícia Civil, que depois pou-
sou em um terreno baldio.

Na ação conjunta, foram 
cumpridos quatro mandados 
de busca e apreensão expedidos 
pela Justiça local. Em diligência 
a uma residência na Rua Silvio 

Boso, no Jardim Primavera, foi 
autuado em flagrante M.F.B.S., 
de 21 anos, morador do local, 
onde foram localizados cinco 
eppendorfs de cocaína, duas ba-
lanças de precisão, um celular 
Samsung, R$ 131 em espécie e 
uma motocicleta CG 160 Titan, 
de cor vermelha e sem placas.

Em diligência a outro ende-

CAPOTAMENTO

Motorista morre após 
carro cair em canaleta
Acidente aconteceu na Rodovia Osni Mateus

Flávia Placideli

Um acidente registrado na 
noite dessa quinta-feira 
(29) vitimou fatalmente 

um motorista de 33 anos. De 
acordo com as informações, o 
condutor capotou após perder o 
controle de seu veículo e cair em 
uma canaleta. O acidente ocor-
reu na Rodovia Osni Mateus 
(SP-261), próximo ao trevo de 
entrada de Macatuba. Os moti-

vos do acidente serão investiga-
dos pela Polícia Civil.

Informações do Policiamen-
to Rodoviário, que acompanhou 
a ocorrência, dão conta que o 
acidente ocorreu por volta das 
19h, quando chovia forte na re-
gião. O veículo, um Chevrolet/
Chevette, com placas de Len-
çóis Paulista, perdeu o controle 
e caiu em uma canaleta da via. 
Na hora do acidente, algumas 
pessoas que estavam próximas 

FATAL - Capotamento na Rodovia Osni Mateus (SP-261) deixa vítima fatal

IMPRUDÊNCIA

LOCALIZADO

Passageira se fere 
ao cair de veículo

Polícia localiza carro furtado em área rural

Segundo a Polícia Militar, vítima e condutor 
apresentavam sinais de embriaguez

Veículo estava em 
um canavial próximo 
ao Jardim Primavera

Flávia Placideli

Na noite da quarta-feira 
(28), a Polícia Militar 
de Lençóis Paulista re-

gistrou uma ocorrência de aci-
dente de trânsito envolvendo 
embriaguez ao volante. No 
acidente, a ocupante, que, se-
gundo a PM, apresentava sinais 
de embriaguez, caiu do veícu-
lo após uma curva no Parque 
Residencial São José. Ela foi 
encaminhada à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento), com 
escoriações na perna.

De acordo com informa-
ções do Boletim de Ocorrên-
cia, por volta das 22h30, na 
Rua Tomé de Souza, no Parque 
Residencial São José, um car-
ro, modelo Fiat/Uno, com dois 
ocupantes, havia acabado de 
causar um acidente. No local, 
estavam o condutor E.F.S., de 
35 anos, morador do Jardim 
Primavera, e D.C.S., de 27 

anos, moradora da Vila Repke, 
ambos aparentemente sob o 
uso de bebida alcóolica.

A ocupante, D.C.S., rela-
tou que ambos estavam dentro 
do carro indo buscar cerveja, 
quando, em uma curva, a porta 
acabou abrindo por não ter sido 
fechada direito, fazendo com 
que ela, que estava sem cinto de 
segurança, caísse do carro. No 
local, foi constatado que a víti-
ma possuía leves escoriações na 
perna. Ela foi encaminhada a 
UPA para atendimento médico.

Diante da situação, foram 
lavrados dois comprovantes 
de recolhimento, da CNH 
(Carteira Nacional de Habili-
tação) do condutor, que estava 
vencida, e do veículo, que foi 
encaminhado ao pátio da Polí-
cia Civil de Bauru. O condu-
tor recebeu multas por dirigir 
com CNH vencida e por se 
recusar a fazer o teste do eti-
lômetro (bafômetro).

Flávia Placideli

Na tarde da última terça-
-feira (27), a Polícia Mili-
tar encontrou um veículo 

Animal, vinculada à Secretaria 
de Saúde do município. 

A Coordenadoria traba-
lha para identificar o autor do 
maus-tratos e já tem relatos de 
que um veículo suspeito esteve 
no local na hora do crime. Seria 
um carro modelo Gol, escuro, 
que saiu próximo ao local em 
baixa velocidade. Segundo Mi-
lena Mileski, foram solicitadas 
imagens de câmeras de moni-
toramento que podem ajudar a 
identificar o autor da crueldade.

PENA MAIS RÍGIDA
A coordenadora explica 

que, se identificado o autor, será 
registrado um Boletim de Ocor-
rência e encaminhado a Polícia 
Ambiental. O infrator pode res-

ponder com base na nova lei 
contra maus-tratos de animais, 
que prevê pena de reclusão, de 
dois a cinco anos, além de mul-
ta e proibição de guarda para 
casos de abuso, maus-tratos, fe-
rimentos e/ou mutilação contra 
cães e gatos.

Para combater esse tipo de 
crime, Milena ressalta a impor-
tância das denúncias. “O ideal 
é que a pessoa tenha fotos ou 
vídeos comprovando os maus-
-tratos, pois, muitas vezes, nas 
visitas, não conseguimos com-
provar. A denúncia pode ser 
feita pelo WhatsApp ou por 
telefone, ambos pelo número 
da Coordenadoria de Proteção 
Animal, que é o (14) 3264-
8795”, completa.

cão e entrou em contato com o 
serviço municipal. Após o aci-
dente, o cachorro, vira-latas de 
porte médio, estava com vida, 
porém, com muita dor, difi-
culdade para andar e apresen-
tando sangramento pelo órgão 
genital. Devido a gravidade do 
caso, ele morreu.

“O médico veterinário que 
o atendeu confirmou hemorra-
gia interna e trauma no tórax. O 
cão tinha pequenas escoriações. 
A princípio, suspeitamos de 
atropelamento, no entanto, con-
siderando os ferimentos do ani-
mal e o relato da testemunha, a 
hipótese mais provável é que o 
cão tenha sido jogado”, expli-
ca Milena Mileski responsável 
pela Coordenadoria de Proteção 

reço, na Rua Joaquim Gomes 
Machado, no Jardim do Caju 
2, foi indicado o adolescente 
E.H.F., de 17 anos, morador do 
local, onde foram localizados 
mais 20 eppendorfs de cocaína, 
uma porção de maconha, 1 mil 
eppendorfs vazios e R$ 258 em 
notas diversas. 

Diante dos fatos, após o 

cumprimento dos mandados 
de busca e apreensão, os dois 
indivíduos foram encaminha-
dos à Delegacia de Polícia Civil, 
onde a autoridade de plantão 
ratificou as prisões em flagrante 
pelo crime e o ato infracional de 
tráfico de drogas (Artigo 33 do 
Código Penal), mantendo-os à 
disposição da Justiça.

OPERAÇÃO - Ação contou 
com o apoio do helicóptero 

Pelicano da Polícia Civil

abandonado em uma área rural 
de Lençóis Paulista. O carro, 
produto de furto, estava aban-
donado em meio a um canavial 
próximo ao Jardim Primavera 
e foi encontrado depredado e 
sem alguns objetos.

De acordo com as informa-
ções do Boletim de Ocorrência, 
o carro, um VW/Gol, foi locali-

zado por volta das 17h30. Se-
gundo versão da proprietária, 
M.S.R., de 48 anos, moradora 
do Jardim do Caju, o veículo 
foi furtado na cidade de Ma-
catuba, no dia 11 de outubro, 
quando seu filho, que não teve 
a identidade divulgada, estava 
com o mesmo.

O carro, que foi encontra-

do em meio a um canavial, 
próximo ao Jardim Primavera, 
estava sem placas, motor, ro-
das e algumas partes internas. 
A proprietária contratou servi-
ço de guincho particular para 
a remoção do veículo, que foi 
liberado após o registro de um 
Boletim de Ocorrência pela 
Polícia Civil.

ao local, tentaram desvirar o 
carro e resgatar a vítima. Com o 
auxílio de um caminhão e uma 
cinta de carga o veículo foi ar-
rastado para fora da valeta. 

Uma ambulância da Prefei-
tura Municipal da cidade vizinha 
foi acionada e encaminhou o ho-
mem para o Hospital Santa Casa 

de Macatuba. Porém, pela gra-
vidade dos ferimentos, L.A.L.B. 
(somente as iniciais foram divul-
gadas), de 33 anos, veio a óbito. 
As circunstâncias do capotamento 
não foram esclarecidas e serão in-
vestigadas pela Polícia Civil. Um 
Boletim de Ocorrência foi regis-
trado na cidade de Pederneiras.
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Cotidiano

ECONOMIA

Turismo lençoense 
volta a respirar
Crise causada pelo novo coronavírus freou investimentos e boas perspectivas; 
no ramo hoteleiro, turismo de negócios ajudou a reduzir os prejuízos

Angelo Franchini Neto

A crise causada pelo novo 
coronavírus (Covid-19) 
ainda deixa marcas no 

turismo. Nas fases mais res-
tritas da quarentena, muitos 
municípios dependentes econo-
micamente do setor precisaram 
aguardar para poder voltar com 
as atividades. Demissões em 
massa, queda na arrecadação e 
abandono de pontos turísticos 
foram as principais e inevitá-
veis consequências.

Em Lençóis Paulista, o turis-
mo de negócios ajudou a redu-
zir o impacto. É o que garante 
Gina Mara Foganholi, proprie-
tária do Passer Hotel. “Nos me-
ses de abril, maio e junho, nos-
sa taxa de ocupação caiu cerca 
de 70%. O que ajudou manter a 
empresa em funcionamento fo-
ram hóspedes que estão moran-
do no hotel. Colocamos alguns 
colaboradores em suspensão 
para diminuir custos, mas sem 
precisar demitir”, comenta.

Segundo a proprietária, em 
julho houve um acréscimo de 
10% nas ocupações, número 
que vem aumentando mês a 
mês. “Durante a semana, te-
mos uma ocupação de pratica-

BOA EXPECTATIVA - Marisa Casagrande acredita que, com as 
festividades de final de ano, movimento deve aumentar em seu negócio

PREVENÇÃO

Bombeiros alertam para 
riscos de afogamento
Cuidados básicos podem evitar acidentes que podem resultar 
em morte; adolescentes são o grupo que mais corre risco

Rafaela Damasceno

Segundo estatísticas re-
centes da Sobrasa (So-
ciedade Brasileira de 

Salvamento Aquático), 15 bra-
sileiros morrem afogados por 
dia, sendo que os adolescentes 
são os que mais correm riscos. 
Além disso, os homens mor-
rem, em média, 6,8 vezes mais 
que as mulheres. O sargento 
Tadeu Bergamasco Urréa, de 
39 anos, atribui esses dados à 
vaidade dos homens, à vonta-
de de querer mostrar que são 
mais fortes.

“Os jovens também pas-
sam por uma fase de desco-
bertas, ganhando coragem e 
liberdade, e às vezes acabam 
querendo se expor para o seu 
grupo de amigos ou até para si 
mesmos, mostrar que são ca-
pazes. Esse é o maior perigo”, 
alerta. “Os responsáveis pelas 
crianças e adolescentes devem 
manter vigilância constante e a 
orientação deve vir em primei-
ro lugar”, afirma.

PREPARO - Bombeiros da região fazem treinamento para resgates nas águas do Lago da prata

BENEFICENTE

Próximo sábado tem 
o 1º Boteco do Rotary
Ação marca o retorno dos eventos 
presenciais; convites custam de R$ 30 a R$ 80

Priscila Pegatin

No próximo sábado (7), o 
Rotary Club de Lençóis 
Paulista realiza o 1° Bo-

teco do Rotary. A ação marca a 
volta dos eventos presenciais, 
suspensos desde o início da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). O evento tem início 
a partir das 20h e segue até às 
23h, na sede do clube de servi-
ços, que fica na Avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado, 
809, no Jardim Humaitá.

Os convites custam R$ 30 
para mulheres, R$ 50 para ho-
mens e R$ 80 para o casal e in-
cluem um cardápio variado de 
petiscos, com torrada com patê, 
salada clássica e mista, mandio-
ca frita e cozida, polenta frita, 
batata frita com bacon, linguiça 
caipira, calabresa acebolada, 
isca de frango e pãozinho. Be-
bidas (cervejas, refrigerantes, 
drinks, cachaça e água) serão 
vendidas separadamente.

No 1° Boteco do Rotary, a 
música fica por conta da dupla 
Nino & Fernando, que sobe ao 
palco com participações de con-
vidados especiais, sempre ao 

som de sertanejo e sambanejo, 
mistura de sertanejo e samba. 
Para que o público de todo o sa-
lão possa acompanhar o show, 
os artistas se apresentam em um 
palco de 360 graus, montado es-
pecialmente para o evento.

Rogério Troncone, presiden-
te do clube de serviços, destaca 
que o evento cumpre todas as 
medidas para conter o avanço 
do novo coronavírus. “A capa-
cidade do clube é de aproxima-
damente 280 pessoas sentadas 
e vamos disponibilizar apenas 
120 adesões para manter o dis-
tanciamento”, explica. Também 
haverá aferição de temperatura 
na entrada e disponibilização 
de álcool em gel. O uso de más-
cara é obrigatório.

Segundo Troncone, a expec-
tativa é grande pelo retorno das 
atividades presenciais, mas, 
devido ao número reduzido de 
pessoas, somente após o evento 
os rotarianos irão se reunir para 
avaliar o resultado e, se possí-
vel, fazer doação para uma enti-
dade da cidade ou mesmo para 
a Fundação Rotária. Os convi-
tes podem ser adquiridos pelo 
telefone (14) 99118-7056.

EM CLIMA DE BOTECO - Rotary Club retoma 
eventos presenciais no próximo sábado (7)

Clube Esportivo
Marimbondo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO
FISCAL DO CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO

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

 
Lençóis Paulista/SP., 31  de outubro de 2020.

CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO
LUIS FERNANDO GODINHO BRIGIDO

PRESIDENTE

mente 100%, mas aos finais de 
semana este número cai para 
30%. Isso é reflexo da ausên-
cia dos hóspedes que vem para 
Lençóis Paulista para partici-
par de casamentos e eventos 
em geral”, explica.

Depois de um longo perí-
odo de turbulência, a proprie-
tária do Passer Hotel acredita 
que o pior já passou, o que 
dá esperanças em relação aos 
próximos meses. “Estamos 

adotando todas medidas de se-
gurança, atendendo às do Mi-
nistério da Saúde. Assim, acre-
ditamos que logo tudo deva se 
normalizar para que possamos 
ter mais tranquilidade para 
trabalhar”, pontua.

Marisa Goreth Vieira Ma-
chado Casagrande, sócia-pro-
prietária da Vinícola Casagran-
de, também sentiu o impacto 
financeiro dos meses de res-
trições mais rígidas por conta 

da pandemia. Além da própria 
vinícola, visitada por pessoas 
de toda região e até de outras 
partes do estado, o complexo 
conduzido por Marisa ainda 
conta com um restaurante que 
também foi atingido pela crise.

“Tive que parar com todas 
as atividades na vinícola, todo 
meu faturamento se reduziu a 
zero no primeiro mês da pan-
demia. Mas, após compreen-
dermos melhor o que estava 
acontecendo, disponibilizamos 
o sistema de retirada no balcão 
e delivery, de forma a recuperar 
o tempo em que ficamos fecha-
dos”, complementa a empresá-
ria, que diz que o movimento 
começou a aumentar só a partir 
de setembro.

O motivo, segundo ela, é o 
desejo acumulado das pessoas 
em saírem de casa. “Como te-
mos um grande espaço arejado, 
na atual condição, nosso negó-
cio tem tido uma alta procura 
para o lazer e para a alimenta-
ção. Com a chegada das festivi-
dades de final de ano e a venda 
de uvas em nossa propriedade, 
esperamos que o movimento 
volte ao normal, sempre toman-
do as devidas precauções e re-
comendações”, finaliza.

O sargento, comandante da 
Base do Corpo de Bombeiros 
de Lençóis Paulista, ressalta 
que o ser humano não foi feito 
para o meio aquático e alerta 
que o ideal é que as pessoas 
não se exponham ao risco a 
não ser que seja extremamen-
te necessário. Quem precisa 
se aventurar em rios, lagos e 
lagoas, como pescadores, deve 
sempre levar equipamentos de 
prevenção (como coletes salva-
-vidas) para evitar acidentes.

Além do risco de afoga-
mento, ele adverte sobre outros 
perigos. “Apesar de ser pouco 
comum na região, existe risco 
de acidente com animais pe-
çonhentos. A pessoa também 
pode sofrer uma contusão ou 
corte. Não é possível determi-
nar a qualidade de águas desco-
nhecidas ou ver o fundo, então 
a pessoa está sujeita a pisar em 
um caco de vidro ou se deparar 
com algum enrosco, correndo 
o risco de ficar presa”, explica.

O Corpo de Bombeiros 
orienta que quem presenciar 
uma situação de afogamento 
não deve se lançar nas águas. 
“É difícil controlar o lado emo-
cional, mas resgatar alguém 
que está se afogando exige uma 
técnica muito apurada. Por-
tanto, o ideal é que a pessoa 
tente alcançá-lo com algo, de 
preferência flutuante. Por isso 
é importante sempre estar com 
equipamentos de proteção”, 
completa o sargento.
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Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de outubro de 2020. Na página A4.
Valor da publicação R$ 53,24.

Prefeitura Municipal
de Borebi
PREGÃO Nº 21/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALISTA EM EXA-
MES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER OS PACIENTES DA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOREBI. Entrega 
dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 13 de 
Novembro de 2.020, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor 
de Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no 
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através 
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com.

Borebi, 29 de Outubro de 2.020.

PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

DESEMPREGO
A fl exibilização das medidas de isolamento levou mais brasileiros 
a procurar trabalho e pressionou a taxa de desemprego, que bateu 
novo recorde no trimestre encerrado em agosto. A taxa acelerou para 
14,4%, de acordo com dados da Pnad Contínua do IBGE, divulgados 
ontem (30). São 13,8 milhões de brasileiros à procura de uma vaga.
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Eleições 2020 ELEIÇÕES NOS EUA
A quatro dias das eleições presidenciais dos EUA, mais de 100 milhões de pessoas 
já votaram antecipadamente, número que representa mais da metade dos votos 
contabilizados há quatro anos.  As pesquisas apontam grande vantagem do candidato 
Joe Biden, do Partido Democrata, que está com 85% das intenções de voto, enquanto 
que o atual presidente, Donald Trump, do Partido Republicano, aparece com apenas 15%.
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SABATINAS

O ECO recebe candidatos de Macatuba
Com transmissão no Facebook e YouTube, 
série de entrevistas teve início nesta semana

Angelo Franchini Neto

O ECO deu início nesta 
semana à série de saba-
tinas com os candidatos 

a prefeito da microrregião de 
Lençóis Paulista. As primei-
ras cidades a conhecerem as 
propostas de seus futuros re-
presentantes foram Borebi e 
Areiópolis, que movimentaram 
os canais oficiais do jornal no 
Facebook e no YouTube entre 
a segunda-feira (26) e a quinta-
-feira (29). Nas semanas se-
guintes, é a vez dos eleitores 
de Macatuba e Lençóis Paulista 
acompanharem o que os con-
correntes ao Poder Executivo 
têm a dizer.

As SABATINAS O ECO 
ELEIÇÕES 2020 seguem na 
segunda-feira (2), feriado de 
Finados, com os candidatos a 
prefeito da cidade de Macatu-
ba. De acordo com o sorteio 
realizado no último dia 21, 
com a presença de candidatos 
e representantes de partidos 
das quatro cidades, o primei-
ro entrevistado é o ex-prefeito 
Tarcisio Mateus Abel (PTB), 
que tem como candidato a vice 
o ex-vereador Carlos Augus-
to Maganha Vanni, Carlinhos 
Vanni (CIDA).

Na terça-feira (3), é a vez 
do vereador Fabricio José Gino 
Pereira (PSD), que concorre 
a prefeito com Aline Maria-
na Ronque (PSD) no posto de 
vice. O prefeito Marcos Doni-
zeti Olivatto (PL), que disputa 
a reeleição ao lado de seu vice, 
Amauri Antonio Bornello (PV), 
é o sabatinado da quarta-feira 
(4). Finalizando, na quinta-feira 
(5), O ECO recebe o vereador 
Anderson Ferreira (PODE), 
que tem como vice o empresá-
rio Claudinei Correa Leite de 
Moraes (PODE).

LENÇÓIS PAULISTA
Os quatro candidatos que 

concorrem ao cargo de prefeito 
em Lençóis Paulista participam 
das SABATINAS O ECO ELEI-
ÇÕES 2020 na semana que 
antecede a votação, que neste 
ano acontecem no dia 15 de 
novembro em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). Quem abre a série, 
na segunda-feira (9), também 

de acordo com o sorteio do 
último dia 21, é o prefeito An-
derson Prado de Lima (DEM), 
que concorre à reeleição tendo 
como candidato a vice o verea-
dor Manoel dos Santos Silva, o 
Manezinho (PSL).

Na terça-feira (10), o convi-
dado é o ex-prefeito José An-
tonio Marise (PSDB), que tem 
como candidato a vice em sua 
chapa o infectologista Marcelo 
Fernando Ranzani (PROS). Na 
quarta-feira (11), é a vez do ex-
-vereador Celso Angelo Mazzi-
ni, o Dé Mazzini (PTB), que 
disputa ao lado da também ex-
-vereadora Cleuza Spirandelli 
(PTB). Finalizando a série, na 
quinta-feira (12), participa da 
sabatina o candidato Expedito 
José Gonçalves, o Jottha Gon-
çalves (PT), que tem Celso 
Eduardo Jacon (PT) como can-
didato a vice.

COBERTURA TOTAL
Além da série de sabatinas, 

que vão ao ar sempre a partir 
das 20h, com transmissão ao 
vivo pela página no Facebook 
(www.facebook.com/oeco.di-
gital) e pelo canal do jornal no 
Youtube (www.youtube.com/
OECOTV), o jornal faz uma co-
bertura completa das Eleições 
2020 no dia 15 de novembro, 
que marca a definição dos no-
vos representantes dos poderes 
Executivo e Legislativo. Flashes 
ao vivo, entrevistas exclusivas, 
acompanhamento da votação 
dos candidatos, informações de 
bastidores, parciais das urnas 
e, claro, o resultado final, tudo 
em primeira mão.

“Nossa equipe de jornalis-
mo estará nas ruas desde as pri-
meiras horas do dia para levar 
o máximo de informação possí-
vel aos eleitores de nossa área 
de cobertura. Queremos contri-
buir da melhor forma com este 
importante momento da demo-
cracia”, comenta Breno Corrêa 
Medola, proprietário do jornal, 
que lembra que a partir das 
17h, tem início uma transmis-
são ao vivo com informações 
em tempo real para os eleito-
res, que podem acompanhar de 
casa. “Serão mais de quatro ho-
ras de transmissão, que só aca-
ba quando os vencedores forem 
conhecidos”, completa.

SEQUÊNCIA - Tarcisio Abel, Fabrício Gino Pereira, Marcos Olivatto e 
Anderson Ferreira são os próximos sabatinados

Tonho pretende estreitar laços com empresas da região
Na segunda-feira (26), 

o primeiro a participar das 
SABATINAS O ECO ELEI-
ÇÕES 2020 foi Antonio 
Roberto Moreira, o Tonho 
(PODE), que concorre ao 
cargo máximo do Poder 
Executivo de Borebi ao lado 
do vice Fabrício Rodrigues, 
do mesmo partido. Já na 
primeira pergunta, ao ser 
questionado sobre o que pla-
neja para a estrutura admi-
nistrativa de seu governo, o 
candidato a prefeito garantiu 
que os nomeados para o pri-
meiro escalão da Prefeitura 

TONHO - Candidato do 
Podemos abriu a série de 
sabatinas na segunda-feira (26)

Para Chiquinho, vocação política é 
essencial na administração pública

Parcerias público-privadas são 
a solução de Toni para a crise

A série de entrevistas das 
SABATINAS O ECO ELEI-
ÇÕES 2020 seguiu na terça-
-feira (27), com a presença de 
Anderson Pinheiro de Goes, 
o Chiquinho (MDB), que 
forma chapa em Borebi com 
a ex-prefeita Leila Ayub Vaca 
(PSDB) no posto de vice. A 
primeira pergunta feita pela 
equipe de jornalismo de O 
ECO também teve como tema 
a estrutura administrativa de 
Borebi. Chiquinho garantiu 
que, caso seja eleito, vai reali-
zar um estudo para analisar a 

Na quarta-feira (28), An-
tonio Marcos dos Santos, o 
Toni (PL), abriu as sabatinas 
de Areiópolis. Atual prefeito 
do município, ele concorre à 
reeleição ao lado do vice, An-
tonio Carlos Príncipe, o Ciço 
(MDB). Toni deu detalhes 
sobre a proposta de instalar 
câmeras de videomonitora-
mento, com o objetivo de 
melhorar a segurança da ci-
dade vizinha. O projeto será 
executado através de uma 
parceria entre Polícia Militar 
e a Guarda Civil Municipal, 

CHIQUINHO - Candidato do 
MDB compareceu aos estúdios 
de O ECO na terça-feira (27)

TONI - Candidato do PL 
respondeu às perguntas dos 
jornalistas e eleitores na 
quarta-feira (28)

Municipal serão capacitados e 
terão liberdade para trabalhar.

O assunto mais relevante 
abordado por Tonho ocorreu 
15 minutos antes do término da 
entrevista. O candidato garantiu 
que, caso eleito, vai estreitar o 
relacionamento com grandes 
empresas da região, citando 
Duratex (Agudos) e Bracell 
(Lençóis Paulista) como exem-
plos. “Vemos que estas grandes 
empresas empregam pessoas de 
várias cidades da região, o que 
não ocorre com Borebi. E eu 
vejo que falta atitude dos gover-
nantes da nossa cidade para que 

os trabalhadores borebienses 
também possam estar dentro 
destas empresas”, disse Tonho.

Outro tema abordado fo-
ram os programas IPTU Verde 
e Cidade Verde, que propõem 
a isenção parcial de impostos 
a moradores e empresários que 
mantenham ações relacionadas 
à sustentabilidade. Quando 
perguntado se, em plena crise 
econômica causada pelo novo 
coronavírus (Covid-19), uma re-
núncia fiscal de IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) e 
ISS (Imposto Sobre Serviços) 
não comprometeria serviços 

essenciais, Tonho se esqui-
vou e apenas reforçou o seu 
desejo em tornar o projeto 
realidade, destacando que a 
renúncia é parcial.

viabilidade de reduzir o número 
de secretarias, com o objetivo de 
enxugar os gastos.

Na educação, Chiquinho 
quer criar concursos públicos 
para os cargos de diretor escolar 
e coordenador pedagógico, com 
o objetivo de melhorar os índices 
do IDEB (Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica), que 
não atingiram a meta nos últimos 
anos. Segundo ele, o material 
utilizado pelos professores é de 
qualidade e deve ser melhor 
aproveitado. “Alguma coisa está 
errada. Ou na gestão, ou nos 

em pontos específicos, já que 
inicialmente apenas parte da 
cidade será contemplada.

O assunto geração de empre-
gos também foi abordado pelo 
candidato à reeleição, que des-
tacou que o município mantém 
saldo positivo no ano, de acordo 
com o Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados), 
mas ressaltou que busca outras 
formas de fomentar a geração 
de emprego. “Estamos buscan-
do parcerias com empresas de 
fora para se instalar aqui, e uma 
delas sinalizou positivamente. 

profissionais. Pretendo colocar 
o dedo na ferida, investir pesado 
na educação e, se for o caso, criar 
um concurso para coordenador 
pedagógico ou diretor”, disse.

Apesar de ter ligação próxi-
ma ao ex-prefeito Antonio Car-
los Vaca, que faleceu em julho, 
vítima da Covid-19, Chiquinho 
não considera que o seu governo 
seria uma continuidade de traba-
lho e ainda destacou que “vai pe-
gar tudo de bom que foi feito por 
outros governos”, dando mais au-
tonomia aos secretários para to-
mar decisões pertinentes às suas 

Também fomos buscar com 
a Bracell a possibilidade de a 
empresa construir um viveiro 
de mudas que pode gerar muito 
emprego e renda no município 
de Areiópolis”, disse Toni.

Em relação à economia, que 
deve sofrer ainda mais em 2021 
por conta da crise causada pela 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), Toni destacou a im-
portância de seu vice, Ciço, que, 
segundo ele, é “economista testa-
do, aprovado e experimentado”. 
Complementando a questão, o 
candidato a prefeito também de-

respectivas pastas. Nas consi-
derações finais, o candidato 
fez um apanhado de todas as 
propostas apresentadas na sa-
batina e destacou a sua voca-
ção política como diferencial 
para conduzir Borebi, já que 
foi vereador do município em 
três mandatos.

fendeu a viabilização de par-
cerias público-privadas para 
lidar com a falta de recursos, 
potencializada por fatores 
como a queda de arrecada-
ção de impostos e também 
de repasses por parte dos 
governos federal e estadual.

Candidato Adriano não participou da sabatina
O outro candidato de 

Areiópolis, Adriano Romual-
do de Oliveira (CIDA), que 
concorre ao cargo de prefeito 
com o vereador José Eduardo 
Bitu (PSDB), no posto de vice, 
foi o único que não participou 
da sabatina nesta semana. O 
postulante ao cargo máximo 
do Poder Executivo areiopo-
litano, chegou a se dirigir à 
sede de O ECO na noite da 
quinta-feira (29), mas chegou 
com mais de 40 minutos de 
atraso, inclusive depois que 
um esclarecimento aos eleito-

ADRIANO - Candidato do 
Cidadania chegou a se dirigir à 
sede do jornal, mas depois do 
horário determinado

res já havia sido colocado no ar.
Adriano tentou argumentar 

que tinha o direito de conceder 
a entrevista, mas foi informado 
dos termos estabelecidos no do-
cumento ao qual todos os candi-
datos tiveram acesso, que deixa 
claro que, para que sejam feitos 
os devidos ajustes de áudio e 
vídeo, os entrevistados devem 
se apresentar com antecedên-
cia mínima de 30 minutos em 
relação ao horário das sabatinas 
(19h30). O candidato foi o úni-
co ausente na reunião e no sor-
teio realizados no último dia 21, 

mas recebeu o documento por 
meio eletrônico.

“Lamentamos o desencon-
tro, mas entendemos que o re-
gulamento deve ser cumprido 
por todos. Seria injusto com os 
demais candidatos, que já com-
pareceram e que ainda com-
parecerão dentro do horário. 
Ninguém deve ser privilegiado 
em um processo tão importan-
te. O candidato Adriano, como 
os demais, ainda terá espaço na 
edição impressa do próximo dia 
11. Se desejar falar de suas pro-
postas, o espaço estará aberto, 

como sempre esteve”, des-
taca Breno Corrêa Medola, 
proprietário de O ECO.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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MACATUBA
O CEMP (Centro Municipal Profissionalizante) de Macatuba abre na próxima 
semana inscrições para os cursos de Mecânico de Máquinas Agrícolas, 
Serralheiro, Dashboard em Excel, CLP e Recepcionista. As inscrições devem 
ser feitas entre a quarta-feira (4) e a sexta-feira (6), das 8h às 17h, na Rua 
Júlio Pintuci, 172, no Jardim Capri. Informações pelo telefone (14) 3268-1012.
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Regional

FINADOS

Cemitérios abrem as portas para visitantes
Por conta da pandemia, algumas regras devem ser cumpridas

Angelo Franchini Neto

As cidades da área de co-
bertura de O ECO se pre-
param para o Dia de Fi-

nados. Apesar da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), os 
cemitérios de Lençóis Paulista, 
Macatuba, Areiópolis e Borebi 
abrirão suas portas para o pú-
blico, seguindo rigorosamente 
todas as regras estabelecidas pe-
las autoridades sanitárias.

Em Borebi, segundo infor-
mações da Prefeitura Munici-
pal, o cemitério da cidade abrirá 
normalmente na segunda-feira 
(2), Dia de Finados, das 7h às 
17h. Já em Macatuba, de acordo 
com a assessoria de imprensa, 

neste sábado (31) ainda está au-
torizada a limpeza de túmulos. 
O Cemitério Municipal ficará 
aberto para visitações entre hoje 
e segunda-feira, das 7h às 17h.

Em Lençóis Paulista, a Se-
cretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente definiu que o Cemité-
rio Municipal Alcides Francisco 
permanecerá aberto à visitação 
pública apenas na segunda-
-feira (2), das 7h às 17h. Neste 
domingo (1), o local permane-
cerá fechado. Nos demais dias, 
durante a pandemia do novo 
coronavírus, são permitidas vi-
sitas de segunda a sábado, das 
8h às 16h.

A reportagem de O ECO 
entrou em contato com a Pre-

feitura de Areiópolis para saber 
como será o atendimento ao 
público por parte do Cemitério 
Municipal, mas, até o fecha-
mento desta matéria, nenhuma 
informação havia sido enviada 
à redação.

Vale lembrar que o Brasil 
e mundo ainda estão em plena 
pandemia. Ou seja, todos os cui-
dados devem ser tomados nos 
cemitérios. O uso de máscaras 
é indispensável pelos visitantes, 
que também precisam respeitar 
o distanciamento mínimo de 
um metro e meio. Quem puder, 
deve levar um frasco portátil de 
álcool em gel. Com essas ações, 
a contaminação pelo novo coro-
navírus tende a ser reduzida.

FINADOS - Cemitério de Lençóis Paulista estará aberto das 7h às 17h no Dia de Finados; 
visitantes devem respeitar as regras estabelecidas pelas autoridades sanitárias

UTILIDADE PÚBLICA

Feriado altera cronograma 
de serviços na região
Bancos permanecem fechados; confira o que abre e o que fecha

Angelo Franchini Neto

A segunda-feira (2) marca 
o feriado de Finados e 
vários serviços públicos 

e privados da região de cober-
tura de O ECO sofrerão altera-
ções no cronograma de aten-
dimento, como os bancos e o 
comércio em geral das cidades 
de Lençóis Paulista, Macatuba, 
Areiópolis e Borebi, que per-
manecem de portas fechadas, 
retornando às atividades nor-
mais na terça-feira (3).

Em Lençóis Paulista, a co-
leta de lixo será realizada nor-

FECHADO - Paço Municipal de Lençóis Paulista terá folga no feriado de Finados

NATAL SOLIDÁRIO

Campanha “Faça uma Criança Feliz” 
inicia arrecadação de brinquedos
Ação vai até o dia 10 de dezembro e tem como destino principal o Hospital Amaral Carvalho

Rafaela Damasceno

A campanha de Natal 
“Faça uma Criança Fe-
liz”, que arrecada brin-

quedos para crianças com cân-
cer, teve início neste mês. Os 
brinquedos podem ser novos 
ou usados, desde que estejam 
em bom estado. O destino será 
a Casa Ronald McDonald, uma 
casa de apoio do Hospital Ama-
ral Carvalho, de Jaú, que aten-
de crianças e adolescentes de 
todas as regiões do Brasil.

A campanha já completou 
seis anos e Lucíola Parella, de 
52 anos, espera continuar nes-
sa missão por muito tempo. “A 
campanha surgiu quando mi-
nha prima, que estava arreca-
dando os brinquedos, faleceu. 
Eu decidi continuar com este 
trabalho, porque ele é muito 
bonito. Eu arrecado os brin-
quedos, tanto novos quanto 
usados, e eles são higienizados 
e embalados antes de serem 
entregues”, explica.

SUCESSO - No ano passado, o número de doações foi tão grande 
que Lucíola distribuiu brinquedos também em Lençóis Paulista

DATA: 22/10/2020 a 30/10/2020

Obituário
Tereza Miosso Aguiara faleceu na sexta-feira (30) aos 93 anos em Lençóis Paulista
Bernadete de Almeida dos Anjos faleceu na quinta-feira (29) aos 74 anos em Lençóis Paulista
José Caetano de Souza faleceu na quarta-feira (28) aos 79 anos em Lençóis Paulista
Moacyr de Goes faleceu na quarta-feira (28) aos 81 anos em Lençóis Paulista
Erotides Machado Subira faleceu na terça-feira (27) aos 65 anos em Lençóis Paulista
Marcio José Venancio da Silva faleceu na terça-feira (27) aos 44 anos em Lençóis Paulista
Batista Aparecido Ribeiro faleceu na segunda-feira (26) aos 37 anos em Lençóis Paulista
Neuza Maria de Sousa Santos faleceu na segunda-feira (26) aos 48 anos em Lençóis Paulista
Sebastião Martins faleceu no sábado (24) aos 70 anos em Macatuba
Therezinha de Jesus Monteiro Custódio faleceu no sábado (24) aos 88 anos em Macatuba
Anderson Elidio Scatola faleceu na sexta-feira (23) aos 44 anos em Lençóis Paulista
João Ribeiro Barboza faleceu na sexta-feira (23) aos 89 anos em Lençóis Paulista
João Gomes Pinto faleceu na quinta-feira (22) aos 79 anos em Macatuba

Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro, Lençóis Paulista - SP
CEP: 18680-080 Tel: 14-32641973

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
  
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-

dos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
  
WHESCLY SANTOS DE LIMA e JÉSSICA MENDES TAVELA, 

sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, ténico de automação, 
nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 23/09/1988, residente e domiciliado em 
Lençóis Paulista - SP, filho de GILDO FRANCISCO DE LIMA e de EDITE 
SANTOS DE LIMA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, au-
xiliar de vendas, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 22/11/1998, residente 
e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de EDIVALDO TADEU TAVE-
LA e de SHEILA FERNANDA MENDES TAVELA.

 
RODOLPHO MAZZETTI DE LIMA e GIOVANA RODRIGUES 

FONSECA DOS SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, 
solteiro, convive em união estável, técnico de informatica, nascido em Ava-
ré - SP, aos 04/08/1995, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, 
filho de JOSÉ EDUARDO ALVES DE LIMA e de SUELI MAZZETTI DE 
LIMA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convive em união 
estável, manicure, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 15/04/1998, resi-
dente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de ADERIVALDO BOR-
GES DOS SANTOS e de JOSIANE RODRIGUES FONSECA.

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

prensa Local.
Lençóis Paulista, 29 de outubro de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1002925-09.2016.8.26.0319 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cumulativa, 
do Foro de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Jose Luis Pereira Andrade, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos os 
que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 1002925-09.2016.8.26.0319 que 
neste juízo corre seus trâmites, processo de Ação monitória, que tem como objeto cobrança de valores inadimplidos em 
relação a contrato de prestação de serviços educacionais em que é réu Ingrid Godoy Cabral, RG 40.264.235-1 e do CPF. 
323.674.748-00, no qual a autora Associação Ranieri De Educação E Cultura LTDA, requer a declaração monitória ante a 
inadimplência do débito, foi realizado tentativas para localizar o réu nos endereços: Rua Candido Alvin de Paula, nº 127, 
Jardim Ubirama, Bauru-SP, CEP 18.683-560; Rua Mato Grosso, nº 350, Jardim Cruzeiro, Lençóis Paulista-SP, CEP 18680-
540, e como esteja o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, nestas condições foi 
deferido à citação pelo presente edital, para comparecerem em juízo, para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores 
termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, 
cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital (20 dias), apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado neste município de Lencois Paulista, aos 07 de julho de 2020 K-31/10e07/11

Os brinquedos podem ser 
entregues nos pontos de cole-
ta espalhados pela cidade: a 
Imobiliária Parella Pescara, a 
loja Cúmplice e a clínica Fi-
siomed. Os interessados em 
ajudar podem entrar em con-
tato com Lucíola através de 
suas redes sociais (Facebook 
ou Instagram) ou pelo telefone 

(14) 99644-2168. “Se a pessoa 
não puder ir até os pontos de 
coleta para levar os brinque-
dos, mas quiser doar, eu posso 
buscar na casa dela”, comple-
ta. A campanha se encerra no 
dia 10 de dezembro.

Os brinquedos doados pas-
sam por uma triagem. Os que 
estão em bom estado são lava-

dos e embrulhados. Os que pre-
cisam de reparos são arrumados 
antes de passarem pelo mesmo 
processo. Ursos de pelúcia ras-
gados, por exemplo, são costu-
rados para serem entregues.

Além dos brinquedos, as 
pessoas podem ajudar de ou-
tras formas. “Eu comecei ar-
recadando apenas brinquedos, 
mas algumas pessoas acabam 
doando em dinheiro. Então eu 
ligo na Casa Ronald, pergunto o 
que está faltando e compro ali-
mentos”, explica Lucíola.

No ano passado, a campa-
nha foi tão grande que Lucíola 
distribuiu brinquedos também 
em Lençóis Paulista, em paró-
quias e na Casa Abrigo Amo-
rada. Neste ano, ela espera 
arrecadar a mesma quantidade. 
“Estou um pouco preocupada 
com as doações devido à pan-
demia, mas otimista. Acredito 
que as pessoas são muito sensí-
veis e, quando tomarem conhe-
cimento da campanha, vão se 
dispor a ajudar”, finaliza.

malmente no Dia de Finados e 
a Secretaria de Saúde também 
manterá o atendimento da UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) (24 horas), do Pronto 
Atendimento Covid (24 horas), 
do Pronto Atendimento do Nú-
cleo Luiz Zillo (17h às 23h) e 
da Central de Atendimento 
pelo telefone (14) 3269-7140 
(das 7h às 20h).

O Setor de Transporte da 
Saúde antecipou para ontem o 
agendamento de viagens para 
pacientes com consultas e ou-
tros procedimentos médicos 
fora do município nos dias 2 

e 3 de novembro. Já no Paço 
Municipal e demais repartições 
públicas, não haverá expedien-
te na segunda-feira. O SAAE 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos) vai manter equipes 
de plantão para atendimentos 
de emergência, como reparos 
de vazamentos. Nesses casos, 
os usuários devem entrar em 
contato com a autarquia pelo 
telefone 0800 772 3115.

Em Macatuba, a Prefeitura 
Municipal informou que a co-
leta de lixo ocorre normalmen-
te neste sábado (31) e também 
no Dia de Finados. Já os ser-

viços administrativos e postos 
de saúde não funcionam na 
mesma data. A Unidade de 
Atendimento à Covid, no Pos-
to de Saúde Central, funciona 
apenas hoje, das 7h às 13h. A 
Farmácia do Povo também fica 
fechada na segunda-feira, mas 
abre normalmente hoje (das 
8h às 11h) e amanhã (das 9h às 
11h).  O circular roda normal-
mente hoje, mas não opera no 
feriado de segunda-feira.

Em Borebi, apenas o pos-
to de saúde trabalhará em 
esquema especial de plantão 
na segunda-feira. A Prefeitura 
Municipal fecha as portas e a 
coleta de lixo também não será 
realizada. Na terça-feira, todos 

os serviços retornam à normali-
dade. O ECO entrou em contato 
com a Prefeitura de Areiópolis, 
mas até o fechamento desta ma-
téria ninguém havia retornado 
aos questionamentos sobre os 
serviços públicos no feriado.

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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PONTOS MIS
Neste sábado (31), às 16h, em parceria com a Elo Company, o Museu da Imagem e 
do Som apresenta o filme “O nó do diabo”, dos diretores Ramon Porto Mota, Gabriel 
Martins, Jhésus Tribuzi e Ian Abé. Com 128 minutos de duração, o longa é indicado 
para maiores de 16 anos. Às 18h, tem bate-papo ao vivo no canal do Youtube (MIS 
São Paulo). Para participar, basta acessar o site: www.mis-sp.org.br/pontos_mis.
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ENCERRAMENTO

Circuito Digital de Artes 
encerra programação no dia 8
Cantor Pedro Grava e convidados se apresentam com a live “Voo solo”

Flávia Placideli

O Circuito Digital de Artes 
encerra sua programação 
artística no próximo dia 8 

de novembro com show do can-
tor Pedro Grava e convidados. 
Com transmissão ao vivo pelas 
páginas do Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti no Facebook 
(@teatrolencois) e Youtube (Te-
atro Municipal Adélia Lorenzet-
ti), o projeto é uma realização 
da Alic (Associação Lençoense 
de Incentivo à Cultura), com 
apoio da Prefeitura Municipal e 
patrocínio da empresa Bracell.

Pedro Grava sobe ao pal-
co no próximo domingo (8), a 
partir das 18h. Na música há 
mais de 15 anos, o cantor, com-
positor e multi-instrumentista 
tem se apresentado com seu 
show solo em diversos locais 
da cidade e região. Aliado à 
tecnologia, com pedais e outros 
recursos eletrônicos, sua banda 
de apoio, para a live intitulada 
“Voo solo”, o cantor apresenta 

SHOW - Circuito Digital de Artes encerra programação com apresentação de cantor lençoense

OFICINAS CRIATIVAS

Dia da Consciência Negra 
inspira programação
Inscrições para cursos e encontros on-line 
devem ser feitas com antecedência

Flávia Placideli

O projeto Oficinas Culturais 
On-line, promovido pela 
Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo, está 
com inscrições abertas para 
cursos e encontros on-line para 
os meses de novembro e de-
zembro. Inspiradas no Dia da 
Consciência Negra, as oficinas 
abordam assuntos relacionados 
ao tema. As vagas são limita-
das. Veja abaixo os detalhes de 
cada oficina.

O Programa de Formação 
para o Interior é uma realiza-
ção da Poiesis - Organização 
Social de Cultura, por meio 
do Programa de Oficinas Cul-

turais da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa. As inscri-
ções para cada oficina podem 
ser feitas pelos links descritos 
abaixo até as datas informadas. 
Se houver interesse em partici-
par de mais de uma oficina, é 
necessário preencher um for-
mulário para cada.

Além dessas oficinas, nesta 
semana estreia uma nova série 
de vídeos sobre diversos temas 
de arte e cultura no canal Ofi-
cinas Culturais do Estado de 
São Paulo, no Youtube. O pro-
jeto formativo, foi criado com 
o objetivo de complementar o 
conteúdo das oficinas on-line. A 
programação, que teve início no 
mês de agosto, continuará sen-
do atualizada até o final do ano.

NOVEMBRO E DEZEMBRO - Programação vai da música 
à literatura em alusão ao Dia da Consciência Negra

PALÍNDROMO

Cia Contos da Mala 
apresenta espetáculo 
neste sábado
Contemplada pelo ProAC, projeto é 
assinado por dramaturgo lençoense

Flávia Placideli

Neste sábado (31), a Cia 
Contos da Mala, de São 
Paulo, apresenta mais 

uma sessão virtual do espetá-
culo “Palíndromo”. Contempla-
da pelo ProAC (Programa de 
Ação Cultural) da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de São 
Paulo, na categoria Produção 
e Temporada de Espetáculos 
Inéditos de Teatro, a peça é 
fruto da pesquisa e vivência 
pessoal do dramaturgo e dire-
tor 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 
pelas divergências entre os pa-
péis, cargos e funções.

O espetáculo também pode 
ser visto de forma on-line nos 
dias 6 e 7 de novembro, às 

19h30, quando se encerra a pro-
gramação. A capacidade para a 
sala virtual é de 100 lugares. 
Para assistir, é preciso se cadas-
trar pelo formulário. Quem se 
inscrever receberá pelo e-mail 
informado o link de acesso ao 
espetáculo, que tem uma hora 
de duração e classificação indi-
cativa para maiores de 16 anos.

OFICINAS
O projeto também contem-

pla a realização de oficinas.  
Para este sábado (31), especia-
listas abordam o tema “A nar-
rativa do ator do Palíndromo”. 
Nos próximos dias 4, 5 e 7 de 

novembro, as oficinas são “In-
trodução à Dramaturgia”, “Dra-
maturgia Contemporânea” e 
“A semiótica dentro do projeto 
Palíndromo”, respectivamente.

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 
indicações prévias do material 
bibliográfico recomendado. 
Outras informações sobre as 
oficinas podem ser obtidas pela 
página do projeto no Instagram 
(@projetopalindromo).

TEATRO - Espetáculo assinado por dramaturgo 
lençoense apresenta sessão neste sábado (31)

CULTURA EM CASA

Secretaria de Cultura divulga programação para o feriado
Museus, oficinas culturais e outros equipamentos contemplam atrações para o interior

Flávia Placideli

Além das atividades pre-
senciais da Secretaria 
de Cultura e Economia 

Criativa do Estado de São Paulo, 
que funcionarão normalmente 
durante o final de semana do 
feriado de Finados, nesta se-
gunda-feira (2), a plataforma de 
streaming e vídeo por demanda 
#CulturaEmCasa, gerida pela 
Organização Social Amigos da 
Arte, oferecerá programação de 
alta qualidade para quem prefe-

rir ficar em casa. 
Confira os destaques da pro-

gramação para este sábado (31). 
Às 11h, os artistas da exposição 
Ecos do Efêmero irão realizar 
uma live, que será transmitida 
na página do Instagram da Ofici-
na Oswald de Andrade. Às 20h, 
também acontece a transmissão 
ao vivo com a artista Ina Iê em 
“Híbrida: Arte, Vida e Transfor-
mação” na Oficina Alfredo Vol-
pi, pelo Instagram (@umabixa). 

Também neste sábado, o 
público poderá conferir a con-

tação de histórias on-line na 
Biblioteca Parque Villa-Lobos, 
às 16h. O Grupo Êba se apre-
senta para contar narrativas da 
tradição oral, com interpretação 
na língua brasileira de sinais, 
trazendo contos da lenda sul-
-africana de Mazanendaba. Para 
participar, acesse www.bvl.org.
br/inscricao. Vagas limitadas.

Na Casa Mário de Andrade, 
o público pode conferir o Clu-
be de Leitura Casa Mário de 
Andrade IV. Hoje, às 16h30, a 
cordelista e escritora Edimaria 

comenta seu cordel Helena Mi-
relles. A atividade será desen-
volvida na plataforma Google 
Meet. Para participar, os inte-
ressados devem se cadastrar 
pelo site: shorturl.at/flLT1.

Para quem quiser diver-
são sem sair de casa, a dica é 
a plataforma #CulturaEmCasa. 
Os internautas poderão curtir 
música, teatro, dança, literatu-
ra, entrevistas e muito mais. O 
cantor Fauzi Beydoun, vocalis-
ta, guitarrista e principal com-
positor do grupo Tribo de Jah, 

REMOTO - Equipamentos culturais da capital 
oferecem programação artísticas para o interior

LABORATÓRIO PERFORMÁTICO
Coordenação: Lenerson Polonini
Inscrições até 3 de novembro
Link para inscrição: https://forms.gle/uW2eweRHsJbKVJEW7

OFICINA DE RITMOS SUL-AMERICANOS PARA VIOLÃO
Coordenação: Marcos Maturro
Inscrições até 8 de novembro
Link para inscrição: https://forms.gle/8Qa7XcQpaVpaRWGaA

TRILHA HISTÓRICA DO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Coordenação: Leonardo Fabri e Deri Andrade
Inscrições até 16 de novembro
Link da inscrição: https://forms.gle/Dp2yusa3NagzxAvu6

LITERATURA E FANTASIA NEGRA
Coordenação: Ketty Valêncio e Lu Ain-Zaila, mediação de Deri 
Andrade
Inscrições até 19 de novembro
Link da inscrição: https://forms.gle/Uyo7bxgLs5xQdfnX9

ENCONTROS AFRO-DIASPÓRICOS
Coordenação: Ana Beatriz Almeida, mediação de Deri Andrade
Inscrições até 19 de novembro
Link da inscrição: https://forms.gle/AhHzVBX2r64SH4eaA

VEJA OS DETALHES DE CADA OFICINA

se apresenta neste sábado, às 
21h30. Já no domingo (1), a dica 
é a comédia “As Aventuras de 
Tia Suelly”, com a atriz Suzana 

Pires, que apresenta um spin off 
de “De perto ela não é normal”. 
Mais informações no site: www.
culturaemcasa.com.br.

um repertório composto por 
releituras de outros artistas e 
também de canções autorais.

Em entrevista à Alic, Pedro 
Grava fala de suas expectativas 
para o show, no qual promete 

se vestir de música dos pés à 
cabeça. “Que eu possa no sim-
ples arranhar de uma corda, no 
ressoar da madeira contar esta 
história. A minha história. E, 
quem sabe, até mostrar como 

posso sair do chão e voar quan-
do fecho os olhos e canto. Que 
esse meu voo acompanhado de 
muitos instrumentos e de al-
guns amigos possa inspirá-los a 
viajar também”, conta.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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“Para mim, a leitura significa abrir caminhos”
Na semana em que se comemorou o Dia Nacional 
do Livro, Mariana Zillo fala da importância da leitura

Rafaela Damasceno

Dia 29 de outubro come-
mora-se o Dia Nacional 
do Livro, data escolhida 

em homenagem à fundação da 
Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro, em 1810, a maior da 
América Latina, com 9 milhões 
de obras. Para Lençóis Paulista, 
conhecida como a Cidade do 
Livro por conta do acervo de 
mais de 140 mil exemplares da 
Biblioteca Municipal Orígenes 
Lessa (que representa o dobro 
em relação aos habitantes), a 
data também é especial.

Mariana Zillo, aos 23 anos, 
sabe bem da importância dos 
livros. Formada em Produção 
Editorial, ela foi incentiva-
da por seus pais desde mui-
to nova a gostar de ler, e até 
hoje cultiva esse hábito. “Para 
mim, a leitura significa abrir 
caminhos. Ela me abriu mui-
tas portas, tanto em relação à 
criatividade, imaginação, co-
nhecimento, quanto de opor-
tunidades na vida, seja pessoal 
ou profissional”, afirma.

Para a produtora editorial, 
a leitura é importante para ge-

UNIVERSO MÁGICO - Para Mariana Zillo, os livros são fonte inesgotável de conhecimento

rar repertório. O conhecimento 
adquirido, independentemente 
de qual, faz os leitores terem 
acesso a diversas informações. 
“É a partir desse repertório 
que uma pessoa gera discur-
sos mais interessantes, tem 
diálogos mais estimulantes e 
consegue ter um conhecimento 
de mundo melhor. Isso trans-
forma a pessoa em um cidadão 
letrado”, diz.

Para quem não têm o cos-
tume de ler, Mariana tem uma 
dica valiosa: “Quando eu indi-
co um livro para quem nunca 
leu nada, costumo perguntar o 
que a pessoa gosta de assistir 
na televisão, seja filme ou série. 
Nós costumamos sempre ter 
um gênero favorito e acho que 
a partir disso a pessoa pode se 
sentir mais confortável em ten-
tar ler alguma coisa”, pontua. 
Ela acredita que, ao se depa-
rar com um gênero que já lhe 
agrada, a pessoa pode se sentir 
mais confortável para iniciar a 
leitura e, no futuro, se aventu-
rar em novas histórias.

A lençoense enfatiza que 
todos os tipos de leitura são 
válidos. Em sua opinião, não 

existem livros superiores, o 
importante é se aventurar por 
alguma história. “Quanto mais 
você lê coisas diferentes, mais 
assuntos você tem na vida, 
mais propriedade você tem 
para conversar ou opinar sobre 
alguma coisa. Então qualquer 
obra vai agregar algo, mesmo 
que mínimo”, opina.

Mariana acredita que não 
existe idade para começar a 
ler. “Algumas pessoas come-
çam muito cedo, outras come-
çam só depois. Isso não sig-
nifica que é tarde demais, só 
mais tarde”, explica. “Eu acho 
que é importante oferecer a 
leitura para todas as pessoas, 
porque uma hora elas vão se 
interessar”, completa.

Amante da leitura, não im-
porta como ela se apresente, 
Mariana é uma defensora dos 
livros digitais. “Eu compro bas-
tante e-book até por uma ques-
tão de espaço físico, porque 
eu já não tenho tanto aqui em 
casa. E o leitor digital tem essa 
vantagem e facilidade de com-
portar todos os livros em um 
lugar só, e portátil”, explica.

Os livros, para ela, são uma 

ponte capaz de transportar as 
pessoas para outros mundos. 
“É difícil pensar em um motivo 
só do porquê eu gosto de ler, 
mas acho que sempre gostei 
de sair da realidade e ver uma 
história se formando na minha 

cabeça”, comenta. 
Mariana acredita que é im-

portante que exista uma data 
específica para tratar da leitu-
ra, porque isso gera consciên-
cia coletiva e alcança públicos 
diferentes, que talvez não ti-

vessem contato com os livros 
anteriormente. “As escolas fa-
zem eventos sobre leitura nessa 
data, a mídia fala mais sobre 
isso, então acaba gerando mais 
incentivo e curiosidade em ini-
ciar uma nova leitura”, finaliza.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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Saúde PANDEMIA
Na quinta-feira (29), o estado de São Paula havia registrado 39.119 óbitos e 1.108.860 casos. 
Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, todos os 645 municípios tinham pelo 
menos uma infecção, 587 com fatalidades. O Brasil, na mesma data, contabilizava 159.033 
mortes e 5.496.402 casos desde o início da pandemia. No mundo todo, já são 45,3 milhões 
de casos e quase 1,2 milhão de óbitos, de acordo com a universidade Johns Hopkins, dos EUA.
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AGRADEMOS AOS NOSSOS
MANTENEDORES E PARCEIROS

A UNIMED AGRADECE
SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO NO

ENFRENTAMENTO À COVID-19.

PROFISSIONAL
     DA SAÚDE,Obrigado! GRATIDÃO.

ESSE É O PLANO.

BALANÇO

Microrregião segue com 
queda nos casos de Covid-19
Desde agosto cidades registram menos infecções, mas doença ainda faz vítimas fatais; relaxamento preocupa a Saúde

Priscila Pegatin

Na quinta-feira (29), a 
pandemia do novo coro-
navírus completou sete 

meses na microrregião de cir-
culação de O ECO, que inclui 
Lençóis Paulista, Macatuba, 
Areiópolis e Borebi. Ao longo 
deste período, 3.996 pessoas 
foram diagnosticadas com Co-
vid-19 nas quatro cidades. Do 
total, 53 seguiam na fase ativa 
de transmissão do vírus, 18 
internadas em hospitais da re-
gião. Com novos óbitos regis-
trados nos últimos 30 dias em 
Lençóis Paulista e Macatuba, o 
número de mortes chegou a 61.

Entre as cidades, Lençóis 
Paulista foi a primeira a ter um 
caso positivo, em 29 de março. 
O número de infectados atingiu 
1.856 pessoas em julho, que 
teve 871 novos casos. A partir 
de agosto, a pandemia começou 
a dar sinais de estabilização. No 
mês, 532 pessoas contraíram o 

EM QUEDA - Desde agosto, número de pacientes infectados pelo novo coronavírus está em queda na região

vírus, seguidas de 342 em se-
tembro e 254 em outubro. Entre 
abril e setembro 47 pessoas mor-
reram. Já em outubro, foi con-
firmada apenas a morte de um 
homem de 44 anos, incluída no 
boletim da segunda-feira (26).

Na quinta-feira (29), a cida-
de tinha 31 casos ativos com 15 
pessoas hospitalizadas. No mês, 
o menor índice foi de 24 pa-
cientes em fase de transmissão. 
O secretário de Saúde, Ricardo 
Conti Barbeiro, confirma que a 
situação é estável e se encaminha 
para queda, mas mantém cautela 
sobre o assunto, principalmente 
pelo risco real de um novo au-
mento no número de casos caso 
a população se descuide em rela-
ção às medidas preventivas.

“A compreensão da popu-
lação é fundamental. Enquanto 
não tivermos uma vacina, as 
regras de distanciamento, do 
uso de máscara e da higieniza-
ção das mãos devem ser manti-
das”, ressalta o secretário, que 

lembra da segunda onda de Co-
vid-19 enfrentada pela Europa, 
que já havia flexibilizado as res-
trições, mas voltou a registrar 
grande número de casos. “O 
relaxamento pode ocasionar o 
aumento nos casos, uma segun-
da onda”, alerta.

REGIÃO
Em Macatuba, como em 

Lençóis Paulista, desde agos-

to os casos seguem em queda. 
Foram 161 registros no mês, se-
guido de 151 em setembro e 43 
em outubro. Este mês também 
trouxe uma sensação de alívio 
para a cidade. Durante cinco 
dias (de 16 a 20), o município 
não registrou nenhum caso e 
não tinha nenhum paciente in-
ternado. Porém, entre os dias 21 
e 29, a cidade registrou 12 no-
vas infecções, sendo que duas 

pessoas estavam internadas. 
Quanto aos óbitos, em 31 

de agosto eram oito vítimas fa-
tais da doença, em setembro a 
cidade não registrou nenhuma 
morte, mas em 24 de outubro 
mais um paciente não resistiu 
às complicações da Covid-19. 

Uma mulher, de 70 anos, car-
diopata, deu entrada na Santa 
Casa no dia 22 de outubro, foi 
transferida para o Hospital Es-
tadual de Bauru e faleceu na 
manhã do último sábado (24). 
Ao todo, a cidade já registrou 
791 casos e nove mortes.

Areiópolis, segue a tendên-
cia das demais cidades. O mu-
nicípio teve 78 novos casos de 
Covid-19 em agosto, frente a 27 
em setembro e 17 até o dia 29 
de outubro, data em que o bo-
letim epidemiológico destacava 
apenas oito pacientes em fase 
de transmissão do vírus. Des-
de junho, a cidade vizinha não 
registra mortes em decorrência 
de complicações da doença. 
Até na quinta-feira, foram con-
firmados 148 casos de infecção 
e três óbitos.

Borebi, que registrou 21 no-
vos casos em agosto, teve uma 
ligeira queda em setembro, 
com 19 pacientes infectados. 
Já em outubro, até na quinta-
-feira (29), foram registradas 
apenas oito infecções, sendo 
que só dois pacientes seguiam 
em fase ativa, segundo os dados 
oficiais. A cidade registra ape-
nas uma morte, a do ex-prefeito 
Antonio Carlos Vaca, ocorrida 
em junho. Desde o início da 
pandemia, Borebi contabiliza 
73 casos de Covid-19.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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EDUCAÇÃO
A Secretaria de Educação de Lençóis Paulista segue realizando a pré-
matrícula para o ano letivo de 2021. A convocação vale para alunos de 
anos iniciais da Educação Infantil (Pré-Escola), Ensino Fundamental e EJA 
(Educação de Jovens e Adultos). Os interessados devem procurar a escola 
mais próxima de sua residência de segunda a sexta, das 7h30 às 17h.
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Administração

MEIO AMBIENTE CAFÉ DA MANHÃ

Coleta Certa chega ao Júlio 
Ferrari e Maria Luiza IV

Educação defi ne cronograma 
de entrega dos kits de 
novembro e dezembro

Com programa iniciado em 2019, coleta mecanizada atinge 70% de cobertura em Lençóis Paulista

Retirada dos tickets pode ser feita a partir da 
próxima terça-feira (3) nas respectivas escolas

Priscila Pegatin

Os últimos bairros de Len-
çóis Paulista contempla-
dos pelo Programa Coleta 

Certa neste ano são o Conjun-
to Habitacional Maestro Júlio 
Ferrari e o Jardim Maria Lui-
za IV. Segundo a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente. 
A distribuição dos contentores 
deve ser finalizada em poucos 
dias. Com a implantação, 70% 
da cidade terá coleta mecaniza-
da de lixo com a distribuição de 
mais de 2 mil contentores.

O Programa Coleta Certa 
foi iniciado em abril de 2019, 
com a implantação do serviço 
nos jardins Ubirama e Humaitá 
e no Parque Antártica. Em feve-
reiro deste ano, o projeto teve 
sua segunda etapa concluída, 
com a ampliação para o Jardim 
América e Núcleo Habitacional 
Luiz Zillo. Na terceira etapa, 
em março, foi a vez da Cecap 
receber a coleta mecanizada.

A ampliação teve sequência 
em julho, quando os contento-
res foram distribuídos nas vilas 
Irerê e da Prata e nos jardins 
Bela Vista e Village. Em agosto, 

Da Redação

A Secretaria de Educação 
de Lençóis Paulista defi-
niu nesta semana o cro-

nograma de entrega dos tickets 
e Kits Café da Manhã para os 
meses de novembro e dezem-
bro. O benefício contempla os 
estudantes dos ensinos Infantil 
e Fundamental matriculados 
nas creches e escolas munici-
pais, além dos alunos da APAE 
(Associação dos Pais e Ami-
gos do Excepcionais) e Lar da 
Criança Dona Angelina Zillo.

No mês de novembro, a en-
trega dos tickets, que é feita aos 
pais ou responsáveis nas pró-
prias escolas em que as crianças 

e adolescentes estão matricula-
dos, acontece entre a próxima 
terça-feira (3) e a sexta-feira (13). 
A entrega dos kits, por sua vez, 
pode ser feita entre a segunda-
-feira (9) e a sexta-feira (20), das 
8h às 20h, no Supermercado 
Gigantão, vencedor da licitação.

Já no mês de dezembro, 
a entrega dos tickets, que são 
montados de acordo com as 
especificidades dos alunos (Kit 
Creches, Kit Ensino Infantil e 
Fundamental, Kit Restrição Dia-
betes e Kit Restrição à Lactose), 
está prevista para acontecer en-
tre os dias 1 e 14. A entrega dos 
kits deve ser feita no mesmo pe-
ríodo, também das 8h às 20h, 
no Supermercado Gigantão.

AMPLIAÇÃO - Com 70% de cobertura, Coleta Certa deve ter novas ampliações apenas em 2021

CRONOGRAMA - Entrega dos tickets para retirada 
do Kit Café da manhã começa na terça-feira (3)

FOTO: DIVULGAÇÃO
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o programa chegou aos jardins 
Alvorada, das Nações, Nelli, 
Nova Lençóis e Primavera, às 
vilas Bacili, Contente, Cruzei-
ro, Mamedina, Repke e São 
João e ao Parque Elizabeth. Em 
setembro, foi a vez dos jardins 
Europa, Ibaté, Itapuã, Príncipe 
e Santa Terezinha.

Para o início do próximo 
ano, Edéria Azevedo, secre-
tária de Agricultura e Meio 
Ambiente de Lençóis Paulista, 
explica que está sendo avalia-
da a ampliação para o Centro 
da cidade, Jardim Itamaraty e 
bairros novos, como o Jardim 

Planalto. Além da distribuição 
dos contentores, está prevista a 
aquisição de um caminhão hi-
gienizador, que deve otimizar 
o trabalho.

Atualmente, os contento-
res sujos são substituídos por 
outros limpos e encaminhados 
para a higienização em local 
específico. Com o caminhão 
higienizador, a substituição 
não precisará ser feita, já que 
o contentor deve ser higieniza-
do no próprio local. O valor do 
investimento é estimado em R$ 
800 mil e deve ser viabilizado 
pela venda de imóveis ociosos, 

autorizada recentemente pela 
Câmara Municipal.

CONSCIENTIZAÇÃO
Edéria Azevedo explica que 

o Coleta Certa é bem aceito pe-
los lençoenses, mas que ainda é 
preciso ter cuidado ao separar 
o lixo. O contentor azul é para 
depósito de lixo orgânico, como 
cascas de alimentos, resto de co-
mida. O contentor verde é para 
material reciclável como caixa de 
leite, garrafa pet. “Quando o lixo 
é depositado de forma incorreta 
no contentor o trabalho da reci-
clagem fica mais difícil”, ressalta.
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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, comple-
to, ótimo estado. Tratar 
(14) 99786-4342 

VENDE OU troca S10, 
2011, 4x4 Diesel, Ro-
deio, completa. Tratar: 
(14) 99715-3558. 

PAJERO FULL 2007 
3.2 diesel, automáti-
ca, 4x4, completa, 7 
lugares, couro, DVD, R$ 
60.000,00 - Tel whats 
99614-3191. 

VENDE-SE OU 
troca-se por chácara, 
casa ou terreno, 01 
caminhão Mercedes 
Bens 15/13 anos 82 
com o polis e caçambas 
para entulhos. Tratar: 
(14) 99712-2211

VENDE-SE ESCORT 
L 1990, 1.6, álcool, cor 
prata, motor e pneus 
novos, impecável. Tra-
tar (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

VENDE-SE PALIO 
Weekend ELX 1.4, 
ano 2007, cor prata, 
câmbio manual, com-
pleto, 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

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 

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

SERRALHERIA 
PORTAL - portões 
basculantes reves-
tido em chapas de 
alumínio - estruturas e 
esquadrilhas metálica 
em geral. Pontualidade, 
eficiência e qualidade 
em primeiro lugar. 
Tratar (14) 3264-4313. 
e-mail serralheriapor-
taljc@hotmail.com 

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

IZAEL ESTOFADOS. 
Tratar (14) 3264-7063 / 
99738-3544 - Aten-
dimento 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/AN-
TENISTA - instalação 
e manutenção em 
elétrica residencial 
e comercial, alarme, 
cerca elétrica e fixação 
de antenas parabólicas 
e digital. Fone: (14) 
99834-9986 Eduardo. 

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

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

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

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

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

MOTOCICLETAS
VENDA

EXCURSÕES

EMPREGOS

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 Car-
los. Rua 15 de Novem-
bro, 581. Edifício Luiz 
Paccola, 3o andar, sala 
32. Lençóis Paulista. 

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

WR - Serviços. 
Limpeza, doméstica e 
pesada. Jardim, piscina 
e pinturas em geral. Av. 
Dante Andreoli, no 365, 
Monte Azul. Tratar com 
Waldyr (14) 99815-4447 
ou (14) 98106-0858

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

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

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

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

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

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

PROCURO EMPRE-
GO como empregada 
doméstica, 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

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

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 
Domésticas: (14) 3263-
1923 das 14h às 17h30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
conferir, é uma delícia! 
Tratar na Rua Luiz 
Henrique de Camargo, 
21, Júlio Ferrari. Con-
tato (14) 3263-6502/ 
99659-6123 com Cícero 
Bearari

ROÇA URBANA - Ver-
duras, legumes, ervas e 
raízes sem agrotóxicos. 
Rua Carlos Ranzani, 
165, Jd. Lago da Prata. 
Tratar (14) 99761-1693.

CESTA BÁSICA Lopes 
Rua Willian Orsi, 76. 
Tratar (14) 3264-9745 
/ 99751-2608. Email: 
fjgzlopes@hotmail.com

ALIMENTAÇÃO

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

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

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

CASA - Vila Nossa 
Senhora Aparecida - 5 
dormitórios, 1 suíte, 
1 sala, 1 cozinha, 1 
lavanderia, 1 banheiro, 
1 garagem coberta. 
R$ 260.000,00. Código 
02669. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

CASA - Jardim Itama-
raty - 2 dormitórios, 2 
suítes, 2 salas de visita 
e 1 sala de jantar, 1 
cozinha planejada, 1 
banheiro, 1 lavanderia, 
garagem coberta. R$ 
848.000,00. Código 
02577. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Centro - Casa: 
3 dormitórios, 1 sala, 1 
cozinha, 1 lavanderia, 
2 banheiros e duas 
garagens. Sala comer-
cial: 1 sala 60 m² com 
depósito e 1 banheiro. 
R$ 265.000,00. Código 
02446. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE ESTERCO 
bovino sem agrotóxico, 
embalagem de 5kg, 
faço entrega a domicí-
lio somente em Lençóis 
Paulista, para pedidos 
acima de 10 unidades. 
Ele é composto de 
estrume puro bovino, 
urina (uréia) e 20% de 
serragem (pó de serra), 
e ensacado direta-
mente da esterqueira, 
não é peneirado e o 
processo de curtimento 
é natural. OBS: Para 
lojistas preços e frete 
a combinar. Os pedidos 
serão entregues com 
2 dias úteis mediante 
identificação clara 
do interessado pelo 
WhatsApp. Tratar com 
Andrade (14) 99721-
7534.

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

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

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

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 Engenhei-
ro. Tratar: 0800-118023 
ou (14) 99650- 3279

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

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. 

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

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

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

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

ANIMAIS

DIVERSOS

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

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

VENDE-SE TELHA 
romana. 800 telhas por 
R$ 400. Rua Ana Maria 
Moretto Paccola, 100, 
Jd Santana, Lençóis 
Paulista. Tratar (14) 
99613-4250 e 99700-
6189.

ENGENHO EVEN-
TOS - Salão de festas. 
Local para casamen-
to- aniversários e 
confraternização. Com 
área externa e interna 
para casamentos. 
Tratar (14) 98175-0076 
e whatsapp.

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

RESIDÊNCIAS
VENDA
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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 � nanciamento. 
Tratar (14) 99791-3666 
/ 98206-3296.

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

TERRENO - Vila Irerê 
- plano de 10x25. R$ 
159.000,00. Código 
02871.  Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

TERRENO - Spazzio 
Verde - 307 m². R$ 
212.000,00. Código 
02960. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

TERRENO - Ubirama 
- Esquina: 900 metros, 
murado, plano. R$ 
764.000,00. Código 
02609. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

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

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

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

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

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

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

JARDIM ITAMARA-
TY. Vendo um terreno 
com topogra� a 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

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

CHÁCARA - Descendo 
Virgílio Rocha - Possui 
duas residências, 1° 
sendo 2 dormitórios, 
1 suíte, área de lazer 
com churrasqueira, 
fogão de lenha, piscina, 
3 tanques pra criação 
de peixe, mangueira 
para porco (alvena-
ria), pomar, horta, rio 
Lençóis passa ao lado 
capela. 2º residência: 
casa do caseiro sendo 
2 dormitórios, 1 sala, 
1cozinha, 1 banheiro. 
R$ 583.000,00. Código 
02611. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

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

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

TERRENO - Terreno 
com 660 metros, (2 lo-
tes), portão basculante, 
totalmente fechado, 
excelente localização. 
R$ 630.000,00. Código 
02500. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

VENDE-SE TERRENO 
com 806 m² na Cidade 
de Macatuba, Jardim 
América - próximo 
ao Azulão, valor R$ 
100.000,00. Tratar (14) 
99635-1737.

VENDE-SE 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 
� nanciamento. 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 � nanciamen-
to. Tratar (14) 99703-
1919 com Adilson.

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

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

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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

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

GUARUJÁ PARA 
temporada - Praia 
Pitangueiras - quitinet 
(4 pessoas), aparta-
mento (8 pessoas), 1 
quadra da praia e 2 
quadras dos shopping. 
Ligue (14) 99772-7315

CHÁCARA PARA 
festa - 1 cozinha 
ampla com churras-
queira, uma geladeira 
e freezer, uma área 
com mesa e cadeiras, 
1 piscina, muita 
área verde. Valor 
R$350,00/dia. Conta-
to: (14) 99772-7315 

EDÍCULA ALDEIA 
- para confraterni-
zações - “ambiente 
familiar”. Lugar 
amplo com cobertura, 
quarto, banheiro in-
terno, sala, copa com 
churrasqueira, quadra, 
piscina, banheiro 
externo masculino, 
mesa de bilhar e, 
acessórios (Freezer, 
TV). Tenho mesas e 
cadeiras para alugar. 
Tratar (14) 99768-
0518 Vivo whats.

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

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

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

VENDE-SE CASA 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 
Splendore - Vendo 
apartamento. Fone (14) 
99870-0202.

JD MORUMBI casa 
com 03 quartos sendo 
uma suíte com armário, 
2 salas + 1 sala de 
jantar, lavanderia, 
terreno amplo, garagem. 
Tratar (14) 99782-1060 / 
99787-2043 

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

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

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

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.

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.

CASA + comercial - 
Centro - Hall de entrada, 
2 quartos sendo uma 
suíte, sala de visita, 
sala de jantar, cozinha, 
banheiro, área de servi-
ço, garagem coberta + 
comercial com escritório, 
recepção, banheiro, 
copa, depósito, 2 gabi-
netes dentários, porta 
blindex. R$ 700.000,00. 
Código 02924. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

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 emprega-
da 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO TERRENO Jd. 
Itapuã com 200m2 na 
Rua José Hiram Garri-
do, no 594, próximos ao 
novo Cemitério Paníco. 
Topogra� a plana 80% 
murado, R$ 100.000,00. 
Tratar: (14) 99782-7113 
ou (14) 99709-5288.
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Edson Corrêa de Lima, terça-feira (3) Eduardo Magalhães, sábado (31)Bruna Tamborim, sábado (31)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Guilherme Mattos, terça-feira (3) Gustavo Pardim, segunda-feira (2)Fernando Lobo, quarta-feira (28)
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Leandro Dias, sábado (31) Miguel Galego Baum, sábado (24)Juan Co sta, domingo (1)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Roberta Barbosa, sexta-feira (30) Vinicius Humberto de Castro, domingo (1)Raiani Minatel, domingo (1)

Familiares e amigos desejam muita saúde e paz aos aniversariantes da semana. Parabéns a todos!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

NO CEM - A recordação desta semana 
registra, provavelmente, uma tarde ensolarada 
da década de 1980, na qual vários lençoenses 
se divertiam nos trampolins da piscina do 
CEM (Clube Esportivo Marimbondo). O local 
era muito procurado pelos amantes dos 
saltos, que se aventuravam nas acrobacias.

RECORDANDO

• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 31 DE OUTUBRO DE 2020 •
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