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Casos de Covid-19
podem disparar
com volta às aulas

Prêmio
Melhores
do Ano
vem aí
AGUARDE!
A5

Para Dra. Geovana Momo, infectologista, reabertura das escolas necessita de mais
planejamento, já que as crianças transmitem a doença tanto quanto os adultos A4
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CHAPAS

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

FORMADAS
A noite da quinta-feira (3) foi
marcada pela oficialização
das duas primeiras chapas
majoritárias da corrida eleitoral
lençoense, ambas do lado da
oposição. O ex-prefeito José
Antonio Marise (PSDB) terá
como vice o médico Marcelo
Ranzani (PROS). Já o PTB vai
para as urnas sem coligações,
com os ex-vereadores Dé
Mazzini e Cleuza Spirandelli
como prefeito e vice.
A2
Veja os detalhes!
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MACATUBA

Correios implanta
CEP por logradouro

A6

LEI ALDIR BLANC

Lençóis cadastra 129
artistas e espaços A7
CORONAVÍRUS

Em dois meses, casos
A8
aumentam 132%
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A próxima semana será repleta de fé e devoção no Santuário Nossa
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TEMPO
SÁBADO, 05/09

Sol o dia todo sem
nuvens no céu. Noite
de tempo aberto ainda
sem nuvens.

33ºC UR 54%
19ºC
18%
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EDITORIAL

SETEMBRO AMARELO

POPULAÇÃO

Bracell faz live
com terapeuta
sobre prevenção

Lençóis e Borebi
crescem mais que
a média nacional

No leque de cores que dominam
determinados meses do ano com o
objetivo de chamar a atenção para a
importância de cuidados com a saúde, o nono mês se tornou o Setembro
Amarelo, para simbolizar a atenção
para o tema do mês: a prevenção ao
suicídio. Consciente de sua relevância e do seu papel em contribuir e
alertar, a Bracell realizará no próximo dia 10, às 19h30, uma live com
a terapeuta transpessoal Raquel Radde, que irá abordar os principais fatores de risco de suicídio, orientando o público sobre como perceber
os sinais e as formas de prevenção.
A live será transmitida de forma
aberta a todos através dos canais da
empresa do Youtube e Linkedin.

A estimativa populacional para
2020, publicada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), indica que Lençóis Paulista
e Borebi cresceram acima da média
nacional no último ano. Os dados,
divulgados na quinta-feira (27),
também revelam que Macatuba
e Areiópolis tiveram crescimento
populacional inferior, mas também
ganharam moradores.
A6
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ARTIGO

DOMINGO, 06/09

Sol o dia todo sem
nuvens no céu. Noite
de tempo aberto ainda
sem nuvens.

34ºC UR 48%
18ºC
16%

Vale a pena colocar
O capitalismo
tantas pessoas em risco? dos stakeholders

A2

Fechamento
desta edição:

20h44

•

START
Hoje o assunto central da coluna é a cada vez mais movimentada
corrida eleitoral lençoense. Enquanto que a situação carimba sua chapa
apenas no dia 10, quando o vereador
Manoel dos Santos Silva, o Manezinho (PSL), deve ser anunciado como
vice do prefeito Anderson Prado de
Lima (DEM), essa quinta-feira (3)
marcou a definição de duas chapas
do lado da oposição.
CARIMBADO
Pelo PSDB, o ex-prefeito José
Antonio Marise oficializou o médico Marcelo Ranzani, do PROS,
como seu vice, em convenção realizada no Centro Municipal de Formação Profissional. Entre segunda
e quarta-feira, o local já havia reunido os diretórios de Patriota, Progressistas, PRTB, PDT, Cidadania
e PROS, que deliberaram sobre o
apoio à chapa que tentará recolocar os tucanos no poder.
CORRENDO POR FORA
Também na quinta, no salão de
convenções do Passer Hotel, o PTB
confirmou a candidatura de Celso Angelo Mazzini, o Dé Mazzini,
a prefeito, com Cleuza Spirandelli
como vice. Os ex-vereadores, que
exerceram seus últimos mandatos
entre 2001 e 2004, quando o Legislativo local ainda era composto por
17 parlamentares e não 12, como
atualmente, correm por fora na disputa, que deve ser polarizada entre
Prado e Marise.
QUARTO NA ÁREA
A novidade da vez fica por conta
de uma possível quarta candidatura
majoritária. Não. Não falo do PMN
de Ailton Rodrigues de Oliveira, o
Juruna, que, mesmo querendo muito, dificilmente conseguirá concorrer. O partido em questão é o PT,
que sequer vinha sendo cogitado no
pleito, mas, segundo informações
obtidas pela reportagem de O ECO,
pode chegar em cima da hora para
completar o grid.
TUDO CERTO
Com diversas pendências que
o colocavam em situação irregular
junto à Justiça Eleitoral, o diretório
local do PT teria conseguido se acertar, ainda que tardiamente. A informação foi confirmada nesta tarde
em consulta ao portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que revelou que a composição de um órgão
provisório da legenda foi autorizada
no mês passado, habilitando a formação de uma chapa.
DISSE QUE VAI
À Terceira Coluna, o novo presidente da sigla, Expedito José
Gonçalves, que atua na área da
comunicação com o nome de Jottha Gonçalves, não apenas garantiu que o PT pretende se lançar na
disputa como se apresentou como
pré-candidato ao cargo máximo do
Executivo. Por telefone, ele também revelou que seu parceiro de
chapa deve ser o ambientalista
Celso Eduardo Jacon.
DE NOVO
O possível vice, que antes de se
tornar petista sempre esteve filiado
ao PV, já tentou por diversas vezes
assegurar uma vaga na Câmara Municipal lençoense, mas nunca chegou nem perto de garantir a desejada cadeira. Nas eleições de 2016,
por exemplo, ele obteve apenas 66
votos nas urnas, figurando apenas
na 104ª colocação entre os 161 candidatos registrados no pleito.
DEPUTADO
Otimista, Celso Jacon também
já se aventurou em duas oportunidades como candidato a deputado
federal. Em 1998, conseguiu 2.745
votos, sendo 1.904 em Lençóis Pau-

FRASE

“Existe a possibilidade de contágio nas escolas, sim. E tem muitas
crianças, principalmente as mais novas e que não têm sintomas, que
podem transmitir aos avós e pais que estão no grupo de risco”,
Geovana Momo, infectologista, sobre risco da volta das aulas presenciais

PARA PENSAR

“Em todo o Universo não há nada que possa
nos separar do amor de Deus, que é nosso
por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor”,
Romanos 8:39

lista. Quatro anos mais tarde, em
2002, teve apoio de apenas 801
eleitores, 563 deles com domicílio
eleitoral na cidade, de acordo com
informações consultadas no banco
de dados do TSE.
NO FIM
A ideia do PT, que acabou chegando tarde para a disputa, é realizar sua convenção no dia 16, último
dia da janela, mas a data ainda não é
oficial. O partido também esbarra na
dificuldade para formar uma chapa
de vereadores, visto que muitos dos
que poderiam concorrer ocupariam
cargos dos quais teriam que ter se
afastado no mês passado, o que não
foi feito por conta da indefinição.
OBSTÁCULOS
Caso as candidaturas se viabilizem, o partido deve enfrentar a
rejeição que se criou por conta dos
casos de corrupção na esfera nacional, inclusive envolvendo o principal
símbolo da legenda, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Considerações à parte, o negócio é esperar
para ver o que acontece, mas a inclusão de mais uma chapa na disputa não tira os holofotes do embate
entre Prado e Marise.

Editorial

Terceira Coluna

Opinião
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Vale a pena colocar tantas pessoas em risco?

Artigo

A2

O capitalismo dos stakeholders

AREIÓPOLIS
Definição também deve ocorrer
nesta semana na vizinha Areiópolis,
com as convenções de Cidadania,
PSDB e PSD, que se reúnem na tarde
deste sábado (5). As siglas devem
bater o martelo em relação à chapa
que tentará interromper a continuidade do governo do atual prefeito
Antonio Marcos dos Santos, o Toni
Cadete (PL), que tentará a reeleição
ao lado de seu vice, Antonio Carlos
Príncipe, o Ciço (MDB).
RIVAL
Segundo uma fonte consultada
pela reportagem de O ECO, haveria um conhecido nome tentando
se viabilizar internamente entre lideranças da oposição, mas o mais
provável é que o oponente de Toni
Cadete seja o mesmo das eleições
passadas: Adriano Romualdo de Oliveira (CIDA). Adversário de longa
data, Adriano foi derrotado nas urnas em 2016 com 2.906 votos contra
3.655 do atual chefe do Executivo.
ACERTO INTERNO
Adriano, que já exerceu quatro mandatos como vereador e na
gestão anterior foi vice de Amarildo Garcia Fernandes (PSDB), já teria encaminhado um acordo com
seu vice, mas a situação só deve
ser desenrolada hoje. Caso se garanta como candidato, seu parceiro na chapa oposicionista deve
ser José Eduardo Bitu (PSDB), que
está em seu sexto exercício no
Legislativo areiopolitano.
NA FRENTE
Fontes consultadas na cidade vizinha acreditam que a provável revanche que se desenha entre Toni
Cadete e Adriano deva ser marcada
pelo equilíbrio, como já foi em 2016,
mas destacam que pesquisas que
teriam sido feitas nas últimas semanas colocariam o atual prefeito em
boa vantagem. Como dificilmente
surgirá um terceiro nome para movimentar o pleito, dependerá de
cada um convencer o eleitorado.
O ELEITOR DECIDE
A administração de Cadete não
seria vista como perfeita, como
nenhuma consegue ser, mas questões como a viabilização de moradias populares, a redução no nível de desemprego e o empenho
para solucionar problemas antigos,
como a saturação do aterro sanitário do município, seriam pontos favoráveis entre a população a quem
caberá decidir pela continuidade ou
não do governo.

Certamente um assunto que tem
gerado e continuará gerando muito
debate nas próximas semanas é a
possibilidade de retomada das aulas
presenciais no estado de São Paulo.
O governador João Doria (PSDB) e sua
equipe, pressionado por representantes do ensino privado, acabou jogando a batata quente nas mãos dos mais
de 600 prefeitos paulistas, que precisam tomar a polêmica decisão.
Muito se fala em medidas de
distanciamento, barreiras sanitárias, rodízio de alunos, entre tantas
outras coisas que visam reduzir os
riscos de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19). Para muitos, no
entanto, nada disso pode garantir
totalmente a segurança de estudantes, professores e demais funcionários. E eles estão certos!
Para os mais sensatos, não há nada
que justifique a reabertura das escolas
neste momento. A curva epidemiológica está estável, mas o número de

José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente da
Uninove e presidente da Academia
Paulista de Letras
O mundo está em permanente mutação e uma delas diz respeito ao papel
das empresas. Já houve tempo em que
elas existiam para dar lucro a seus donos e dividendos a seus acionistas. Aos
poucos, surgiu o conceito de responsabilidade social. Hoje, pode-se até falar
em “capitalismo dos stakeholders”. Na
verdade, a uma cadeia de interessados
na atuação empresarial e o círculo deles
amplia seu raio para incluir parceiros até
há pouco ignorados.
Assim deve-se pensar não só nos
empregados, nos clientes, nos fornecedores, mas nas comunidades afetadas,
na região em que a empresa se situa ou
até onde chega seu alcance, a mídia, a
universidade e a sociedade em geral.
Pensar apenas no lucro dos acionistas desconectou-se da economia real.
O propósito de qualquer companhia é
engajar todos os stakeholders para a
criação compartilhada de valor sustentável. Não é suficiente pagar os tributos, evitar corrupção, defender os direitos humanos e proteger o ambiente. A
missão de uma empresa é responder às
aspirações humanas como parte de um

casos registrados diariamente ainda é
preocupante. O Brasil vive uma situação caótica e o epicentro disso tudo
é justamente o estado de São Paulo.
Especialistas afirmam, inclusive
em estudos colegiados, que o retorno das aulas presenciais pode resultar
em mais de 46% de novos casos de
Covid-19 entre alunos e funcionários
das escolas, que, inevitavelmente,
carregarão o vírus para dentro de
suas casas, diretamente seus pais, irmãos e avós, muitos deles do grupos
de risco.
O que justifica a volta das aulas em
setembro se o ano letivo já está comprometido? O ideal não seria estruturar os locais para receber com mais
segurança esses alunos em 2021? Até
que ponto o ambiente escolar pode
ser produtivo ainda em meio à pandemia? Vale a pena colocar tantas
pessoas em risco? Estas e muitas outras perguntas precisam de respostas
antes de uma decisão.

sistema social abrangente.
Há uma ampla gama de partes interessadas que já desconfiou do marketing ecológico, que fiscaliza a proveniência da matéria-prima com que a
empresa trabalha, que avalia como é
que ela trata seus empregados e se não
transige com práticas nefastas, como o
trabalho infantil.
Hoje, a sociedade não hesita em
aceitar que a empresa tem um papel
social a desempenhar, muito mais amplo do que o de produzir bens ou serviços. Além de oferecer excelência na
produção, ela tem de causar impactos
positivos na sociedade a que serve.
Quanto maior a transparência da
empresa, sua capacidade de comunicação, mais consolidada a sua reputação e, portanto, a fidelização de seus
clientes. Comunicar-se de maneira eficaz é uma necessidade urgente. Quando uma empresa reconhece o seu erro,
ou não foge às suas responsabilidades,
ela obtém um crédito adicional de confiança por parte de uma enorme comunidade de interessados, não apenas de
seus clientes.
Já a empresa que tergiversa, que não
admite equívocos ou esconde a real situação, põe em risco sua reputação. Bem
intangível que leva décadas para edificar, mas basta um minuto para demolir.
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DESIGUALDADE

O IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) divulgou no último dia 27 a
nova edição do Atlas da Violência, com dados referentes ao período de 2008 a
2018. Entre as principais informações reveladas pela pesquisa está a estatística
de que a taxa de homicídios na população negra subiu 11,5% em dez anos, em
tendência inversa do restante da população brasileira, que registrou queda de 13%.

ESTATÍSTICAS

MANDADO DE PRISÃO

Criminalidade mantém queda PM captura
FOTO: ELTON LAUD/O ECO

Dados dos meses de julho e agosto
são da 5ª Cia da Polícia Militar
Flávia Placideli

L

ençóis Paulista terminou o
mês de agosto mantendo a
redução em todas as modalidades de furtos e roubos,
incluindo o de veículos. Os
índices de homicídios também
permaneceram zerados nos
dois primeiros meses do segundo semestre. Dados confirmam
que os índices estão em queda
desde o início deste ano.
Nos roubos em geral, a redução foi de 57,14%, de sete
para três casos em julho e agosto
deste ano em relação ao mesmo
período do ano passado. Para os
roubos envolvendo veículos, os
índices se mantiveram, tendo
sido registrado apenas um caso
nos dois períodos.
No indicador de furtos de
veículos, a queda foi ainda mais
acentuada (62,5%). Entre julho
e agosto de 2019 foram furtados
oito veículos na cidade, ante
três registros neste ano.
Segundo o Capitão Marcelo
Paes, da 5ª Cia da Polícia Mili-

tar, nos últimos dois meses nenhum homicídio foi registrado,
contra uma ocorrência em julho
de 2019. A queda deste índice
foi comemorada, já que o balanço feito pela reportagem nos primeiros meses deste ano apontou
um leve aumento nas ocorrências de homicídio em relação ao
mesmo período do ano passado.
“O comparativo com o mesmo período do ano passado
confirma a tendência de queda brusca em todos os índices
criminais analisados, especialmente os de homicídio, roubos
e furtos, já observadas no primeiro semestre. Pela análise, o
segundo semestre deve ser positivo em relação à prevenção
primária do policiamento ostensivo cuja missão é da Polícia
Militar”, explica Paes.
O levantamento reforça o
registro de queda na maioria
dos índices de criminalidade
registrados também no primeiro semestre na comparação
com o mesmo período de 2019,
que acompanham também a

homem foragido
Morador do Jardim Primavera,
indivíduo foi detido na Vila Contente
Flávia Placideli

N
BALANÇO - Capitão Marcelo Paes comemora contínua
redução nos índices criminais em Lençóis Paulista
redução em todo o estado de
São Paulo, com estatísticas que
foram publicadas na edição do
último sábado (29).
Segundo o Capitão Marcelo
Paes, as quedas nos índices criminais são bastante importantes para a preservação da segurança nos municípios. “A gente
traduz isso como o sucesso da
distribuição do policiamento
preventivo e de todo trabalho
que vem sendo feito. Em Lençóis, mesmo com o crescimento
da população e advento de empresas, estamos conseguindo,
com muito trabalho e esforço e

usando ferramentas inteligentes
que possuímos, diminuir drasticamente os índices”, completa.
Segundo ele, o grande desafio é em manter os índices no
segundo semestre e em 2021.
“O trabalho é constante e o
desafio de manter os índices
reduzidos é ainda maior. Já sabemos que nosso desafio para
2021 será grande, uma vez que
os índices deste ano estão muito
baixos e baixar ou manter esses
índices vai ser uma dificuldade,
mas vamos trabalhar para cada
vez mais esses índices permanecerem zerados”, finaliza.

a tarde da terça-feira (1),
a Polícia Militar de Lençóis Paulista prendeu um
homem de 32 anos acusado de
furto. O indivíduo foi encontrado na Rua Cristovão Colombo,
na Vila Contente. A ocorrência
foi registrada por volta das 16h.
Segundo informações do
Boletim de Ocorrência, a
equipe de Força Tática, composta pelo sargento Lucas e o
soldado Leonardo, em patrulhamento preventivo, avistou

E.N.A., de 32 anos, morador
do Jardim Primavera, contra
o qual havia um mandado de
prisão de furto.
Submetido à revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas por conta de uma condenação pelo crime de furto
(Artigo 155 do Código Penal),
ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde
ficou recolhido aos cárceres,
aguardando transferência para
unidade prisional da região. A
pena é de 10 meses de reclusão
em regime fechado.

AGUDOS

Mulher é presa
por estelionato
Ela aplicada golpes usando documentos falsos

GOLPE

Flávia Placideli

Polícia Civil prende homem que A
aplicava roubos e furtos na cidade
Indivíduo de 40 anos pedia dinheiro e dizia participar de projetos sociais para entrar nas casas
Flávia Placideli

A

Polícia Civil de Lençóis
Paulista prendeu, na
manhã dessa sexta-feira
(4), um homem de 40 anos
acusado de roubar objetos e dinheiro de casas e comércios da
cidade. Segundo informações
obtidas pela reportagem de O
ECO, ele usava de artimanhas
para entrar nos endereços, inclusive se passava por repre-

sentante de projetos sociais da
cidade. Um notebook roubado
foi apreendido com ele.
Imagens e mensagens referentes ao caso se espalharam
nas redes sociais nesta semana informando que havia um
homem pedindo dinheiro em
casas e comércios dizendo ser
para caridade e projetos sociais.
Segundo as vítimas, ele alegava
ser parente de diversas pessoas
conhecidas da cidade, quando,

na verdade, usava esse recurso
para entrar nos endereços e
roubar pertences das vítimas.
De acordo com uma mensagem disparada no WhatsApp
por uma das vítimas, o homem
também usava outros artifícios
para conseguir entrar nas casas pedindo água ou para usar
o telefone. Além disso, possuía
bom português e bagagem cultural para conversar com as vítimas e aplicar roubos e furtos.

O investigador da Polícia
Civil, Júlio César de Lima,
disse à reportagem que após
denúncias, L.F.A.P., de 40
anos, foi detido. Um notebook,
proveniente de roubo a um
comércio, foi recuperado em
uma loja de assistência em que
ele havia levado. O indivíduo,
que tem passagens por ameaça
(Artigo 147 do Código Penal),
ficou recolhido aos cárceres, à
disposição da Justiça.

Polícia Civil de Agudos
deteve, na terça-feira (1),
uma mulher suspeita de
praticar crimes de estelionato
e uso de documentos falsos.
A ação foi desencadeada por
agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, mediante
trabalhos de inteligência que
apontaram o envolvimento da
mulher com os crimes.
Segundo as informações,

uma equipe se deslocou para
um imóvel em Agudos. No local
foram apreendidos um veículo
GM/Captiva, diversas cédulas
de RG (Registro Geral) e CNH
(Carteira Nacional de Habilitação) com a foto da suspeita e
informações de terceiros, além
de quatro mostruários de joias.
Diante disso, a mulher, que
não teve a identidade divulgada, foi detida em flagrante e
encaminhada à Delegacia, sendo posteriormente levada para
uma cadeia da região.
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CAMPANHA

Violência infantil
é crime, denuncie

VENDO TERRENO
CONDOMÍNIO SPAZIO VERDE
Metragem total: 336m². Valor: R$290.000,00

Entidades apontam que violência doméstica
aumentou drasticamente durante a quarentena
Da Redação

C

om o necessário isolamento social para enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), houve
significativa redução dos números de denúncias de violência
contra crianças e adolescentes
em comparação com os mesmos
meses do ano passado, o que
indica clara subnotificação dos
casos. Os dados são do Disque
100, do Tribunal de Justiça (TJ)
e do Ministério Público (MP) de
São Paulo, que criou a campanha “Proteja a Infância”, que reforça a importância da denúncia.
Entidades atuantes nas pe-

riferias e especialistas no tema
apontam que a Violência Doméstica aumentou drasticamente desde o início da quarentena,
no final de março, atingindo em
cheio crianças e adolescentes
que, agora, confinados em casa,
acabam suscetíveis a diversas
formas de maus-tratos e violência, incluindo a sexual.
Longe das escolas, as crianças e adolescentes vítimas
de violência podem não ter a
quem pedir ajuda durante isolamento social. As escolas sempre representaram um espaço
importante e seguro para que a
violência infantil viesse à tona,
sendo que, segundo dados do

PARTICULAR
Contato: (14) 98121-9398
PROTEJA A INFÂNCIA - Longe das escolas, crianças
e adolescentes podem não ter a quem pedir ajuda
TJ, a maior parte das denúncias
deste tipo costumam vir das entidades educacionais.
Além disso, a condescendência cultural com a violência
física empregada contra crianças e adolescentes pelos pais ou
responsáveis a título de ‘educação’ agrava a situação, já que as
pessoas que testemunham esta
violência, muitas vezes, deixam
de denunciar por entender que
não há nada de errado.
No entanto, toda violência

sistemática contra crianças e
adolescentes causa traumas e as
consequências psicológicas podem ser percebidas por toda a
vida. Fique atento ao seu redor.
Se você testemunhar um caso
de violência contra criança ou
adolescente, denuncie pelos
telefones 190 (Polícia Militar),
Disque 100, (14) 3264-7987
Conselho Tutelar de Lençóis,
ou pelo e-mail da Promotoria
de Justiça da Infância e Juventude (infancia@mpsp.mp.br).

EDITAL DE CASAMENTO
Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro, Lençóis Paulista - SP
CEP: 18680-080, Tel: 14-32641973
E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
PAULO RAFAEL DA CRUZ BARROS e ELISÂNGELA APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro,
convive em união estável, lavador, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos
02/07/1985, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de MANOEL DA CRUZ BARROS e de BENEDITA APARECIDA DOMINGUES
BARROS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, convive em
união estável, agente comunitária de saúde, nascida em Macatuba - SP, aos
08/04/1981, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de ISAEL
DA SILVA e de AVELINA APARECIDA DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local.
Lençóis Paulista, 03 de setembro de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

Cotidiano
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MOBILIZAÇÃO

Sindicatos de professores de São Paulo acionaram a Justiça para impedir
o retorno das aulas presencias no estado. A ação civil pública movida por
três grandes entidades consideram prematura a retomada em outubro e
alega que o governador João Doria (PSDB) ainda não ofereceu segurança
aos estudantes, professores e demais servidores da educação.

EDUCAÇÃO

CARTOLA FC

Para especialista, retorno das aulas presenciais necessita de mais
planejamento, já que as crianças transmitem a doença tanto quanto os adultos

Após sete rodadas, diferença entre primeiro e
terceiro colocados é de menos de 12 pontos

Alunos podem ajudar a espalhar Disputa acirrada
na Liga O ECO
o vírus, diz infectologista
FOTO: DIVULGAÇÃO

Angelo Franchini Neto

Rafaela Damasceno

O

Governo do Estado de
São Paulo deixou para os
municípios a decisão de
retomar ou não as aulas presenciais no dia 7 de outubro,
data recomendada pelo Centro
de Contingência do Coronavírus para garantir margem de
segurança maior. Escolas privadas e públicas dos municípios que estiverem na Fase 3
(Amarela) do Plano São Paulo
há 28 dias podem abrir espaços
para reforço e atividades opcionais a partir de terça-feira (8).
As aulas estão suspensas em
todo o estado desde o dia 23 de
março por conta da pandemia
de Covid-19.
A Região Administrativa de
Bauru completa na segunda-feira (7) os 28 dias estipulados pelas autoridades para um
possível retorno das atividades
presenciais nas unidades escolares. No entanto, o que se nota
é que os municípios têm adotado cautela neste momento. Em
Lençóis Paulista, a Secretaria
de Educação está realizando
pesquisa em todas as unidades
escolares. O objetivo é verificar o posicionamento de pais e
responsáveis pelos alunos matriculados na Rede Municipal
de Ensino sobre o retorno às
aulas presenciais.
São duas sessões de perguntas: “Na possibilidade da
volta às aulas presenciais,
de acordo com protocolos,
você levaria seu(a) filho(a)?”
e “Seu(a) filho(a) tem algum
problema de saúde?” - neste
caso, uma série de problemas

O

SALAS VAZIAS - Em Lençóis Paulista, retorno ou não das aulas presenciais deve ser pautado por
pesquisa realizada pela Prefeitura Municipal; atividades estão suspensas desde o dia 23 de março
de saúde são apresentados para
o entrevistado.
“Este questionário é para
obter a opinião dos pais, bem
como para o possível levantamento de números de alunos
que retornariam, sendo um
dos elementos que servirão de
apoio para decisão futura. Porém, caberá aos órgãos competentes a decisão do retorno ou
não às aulas presenciais, uma
vez que a prioridade é a preservação da vida e da saúde dos
alunos, professores e demais
profissionais da educação”,
afirma a secretária de Educação
de Lençóis Paulista, Meiri Aparecida Galassi Montanhero.
Nas próximas semanas, com
as pesquisas e deliberações de
órgãos do Comitê de Combate
à Covid-19, as vigilâncias Epidemiológica e Sanitária, o Conselho Municipal de Educação,
entre outros órgãos, a Secretaria
de Educação deve se manifestar
oficialmente sobre o retorno ou
não do ano letivo.

RISCO REAL
O centro do debate com
relação ao retorno das aulas
presenciais neste momento de
pandemia é a possibilidade
de a criança ser contaminada
pela Covid-19 e transmitir a
doença para pessoas pertencentes a algum grupo de risco,
como, por exemplo, avós com
mais de 60 anos ou mesmo
um tio com alguma comorbidade. “Existe a possibilidade
de contágio nas escolas, sim.
E tem muitas crianças, principalmente as mais novas e que
não têm sintomas, que podem
transmitir aos avós e pais que
estão no grupo de risco. Então,
talvez essa criança pode ser um
carregador do vírus”, afirma a
infectologista Geovana Momo
Nogueira de Lima.
Ainda segundo a médica,
um estudo da Universidade de
Harvard confirma que as crianças transmitem o novo coronavírus tanto quanto os adultos,
mesmo adoecendo menos. Ou-

tros estudos mostram que 70%
das crianças que têm contato
com o vírus não apresentam
sintomas. Das que adoecem,
somente 50% apresentam febre
e o restante apenas demonstra
coriza, espirro e tosse. “Tudo
isso faz com que os pequenos
sintomas ou mesmo a ausência
deles passem despercebidos
pelo professor ou pelos pais,
dando a falsa impressão de
que a criança não está doente”,
destaca a infectologista.
Outro ponto que dificulta
o retorno das aulas presenciais
é a ausência de uma ‘alfabetização sanitária’, que para Dra.
Geovana, precisa ser introduzida. “Neste momento, há a
necessidade de educarmos os
alunos com relação às máscaras, distanciamento social e higienização das mãos. Também
sabemos que a volta às aulas
precisa de um planejamento,
pois envolve, além dos alunos,
transporte, profissionais da
educação e família”, finaliza.

título da rodada sete da
Liga O ECO no Cartola
FC foi definido por uma
diferença mínima. Com 110,18
pontos, o time Neto07 superou
o S.E Glaukera, que somou
110,13 pontos. Em terceiro lugar ficou Renatowisck Flusão,
com 91,18 pontos, seguido por
S.C. REDHUNTER, com 87,58,
e DomusFcc, com 86,51.
A sexta rodada da Liga O
ECO foi premiada: o time Íbis
Jaú FC se consolidou em primeiro lugar como o mito da
rodada, levando uma camisa
personalizada de seu time para
casa. Crisx4k5 e Hermes SPFC,
segundo e terceiro lugares, respectivamente, ganharam uma

caneca de seu clube do coração.
Os três primeiros colocados na classificação geral do
Cartola serão premiados no
final do Brasileirão. O campeão conquista uma camisa
oficial de seu clube de coração, o segundo lugar leva para
casa uma camisa de treino de
seu time, e o terceiro colocado
recebe uma bandeira de sua
equipe preferida.
Até o momento, o time Íbis
Jaú FC, do cartoleiro Cesar
Cristianini, está na primeira
posição, com 477,20 pontos. Eldorado Jaú, de Deivide Sartori,
segue logo atrás, com 465,86
pontos. Em sua cola, Pizzaria
Santa Gula FC, de Alex Aquino (campeão de 2017), segue na
disputa, com 465,77 pontos.

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MACATUBA – SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL
O Presidente da Comissão Executiva Municipal Provisória do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), do Município de Macatuba, Estado
de São Paulo, no uso da atribuição que lhe confere, convoca os membros da
Comissão Provisória Municipal de Macatuba, com domicílio eleitoral neste
município, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL DO MDB, a realizar-se no
dia 14 de Setembro de 2020, às 18 horas, em primeira chamada, e, 30 (trinta)
minutos após, em segunda e última chamada, à Rua Joaquim Antonio Carrilho, nº 106, Jardim América, nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:
a) Formação de coligação partidária, com vistas ao pleito eleitoral de
15 de novembro de 2020, nas eleições majoritária, na proporcional, ou em
ambas;
b) Havendo coligações, escolha de sua denominação, de seu representante e delegados perante a Justiça Eleitoral;
c) Escolher ou proclamar os candidatos do Partido aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, bem como aprovar o plano municipal de governo;
d) Escolher ou proclamar os candidatos do Partido aos cargos de Vereador, bem como aprovar seus planos de ação parlamentar;
e) Atribuição dos números dos candidatos a Vereador, mediante sorteio;
f) Fixação dos valores máximos de gastos na campanha eleitoral, para
os cargos majoritários e proporcionais;
g) Delegação de amplos e plenos poderes à Comissão Executiva Municipal Provisória para decidir sobre coligações, inclusive para excluir o Partido das que fizer parte ou incluí-lo em outras; aceitar ou rejeitar a inclusão
de outros partidos nas coligações em que o Partido for integrante; substituir
ou aceitar substituição de candidatos do Partido ou da coligação; aprovar
novos candidatos pelo Partido; suprimir o número de candidatos a vereador,
decidindo, nesta hipótese, quais excluir da nominata; complementar a chapa
de candidatos a vereador;
h) Outros assuntos de interesse Político Partidário, de âmbito e interesse
municipal.
Macatuba, 01 de Setembro de 2020.
WILLIAN JUNIOR JORDÃO - Presidente

FOTO: DIVULGAÇÃO

KIT CAFÉ DA MANHÃ

Retirada dos tickets
de setembro deve ser
feita até terça-feira
Responsável deve comparecer à escola
em que o aluno está matriculado
Rafaela Damasceno

A

entrega dos tickets necessários para a retirada
do Kit Café da Manhã de
setembro começou a ser realizada no dia 1 e continua até a
terça-feira (8). Os pais precisam
se dirigir às escolas em que
seus filhos estão matriculados.
O kit deve ser retirado entre os

dias 9 e 23, de segunda a sexta,
das 8h às 18h.
O Kit Café da Manhã é um
projeto criado pela Prefeitura
Municipal de Lençóis Paulista
para complementar o Kit Alimentação e atender, durante a
pandemia, as necessidades de
alunos das escolas e creches
municipais, na Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Ex-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da Comissão Provisória do Partido dos Trabalhadores
(PT), José Luiz Ramos, de Borebi/SP, no uso de suas atribuições legais e em
sintonia com as deliberações partidárias a nível nacional e estadual, nesse
ato, CONVOCA os integrantes do executivo municipal a participar da convenção do partido que se dará no dia 08 de setembro de 2020 às 20h00, na
rua Gualter Luiz Fernandes, nº 08, centro, Borebi/SP.
Para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:
1º - Coligação e candidatura majoritária;
2º - Candidatura proporcional e ratificação dos números de urnas sorteadas;
3º - Outros assuntos relacionados ao pleito 2020.
Borebi, 04 de setembro de 2020.
José Luiz Ramos – RG: 22.198.741-1
Presidente Municipal
PT de Borebi – SP

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MACATUBA – SP

PERSONALIZADO - Kits são distribuídos de acordo
com as necessidades de cada grupo de alunos
cepcionais) e no Lar da Criança
Dona Angelina Zillo.
Os kits continuarão a
ser distribuídos até o retorno das aulas presenciais,
enquanto durar a pandemia
da Covid-19. Os kits para os
alunos da rede municipal são
divididos em quatro categorias: Kit Creches, Kit Ensino
Infantil e Fundamental, Kit

Restrição Diabetes e Kit Restrição à Lactose.
Os alunos que moram na
área rural não precisam se deslocar para a retirada dos tickets:
nos meses anteriores, a entrega
dos kits foi realizada pela Secretaria de Educação sem a
necessidade do comprovante e
o procedimento deve se repetir
nos próximos meses.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL
O Presidente da Comissão Municipal do Patriota, do Município de Macatuba, Estado de São Paulo, na forma do que dispõe o Estatuto Partidário e
a Legislação eleitoral vigente e observada as medidas sanitárias e profiláticas prevista na legislação especifica, convoca os convencionados com direito a voto, para comparecer a CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PATRIOTA,
a ser realizada no dia 11 de Setembro de 2020, 19 HORAS, Á Rua Saul
Chiari, 110, Jd. Planalto, nesta cidade de Macatuba/SP, para apreciação, discussão e votação da seguinte ORDEM DO DIA: a) Escolha de candidatos
a eleição majoritária de prefeito e vice-prefeito; b) Escolha de candidatos
a eleição proporcional de vereadores e escolha ou sorteio dos respectivos
números; c) Deliberação sobre eventual coligação a eleição majoritária de
prefeito; d) Outros assuntos de interesse Político Partidário e eleitoral. Macatuba, 04 de setembro de 2020.
OSNIL GRECCO - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL
O Presidente da Comissão Executiva Municipal Provisória do Partido
Socialista Brasileiro (PSB), do Município de Macatuba, Estado de São Paulo, no uso da atribuição que lhe confere, convoca os membros da Comissão
Provisória Municipal de Macatuba, com domicílio eleitoral neste município,
para a CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PSB, a realizar-se no dia 14 de
Setembro de 2020, às 20 horas, em primeira chamada, e, 30 (trinta) minutos
após, em segunda e última chamada, à Rua Joaquim Antonio Carrilho, nº
106, Jardim América, nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte ORDEM
DO DIA:
a) Formação de coligação partidária, com vistas ao pleito eleitoral de
15 de novembro de 2020, nas eleições majoritária, na proporcional, ou em
ambas;
b) Havendo coligações, escolha de sua denominação, de seu representante e delegados perante a Justiça Eleitoral;
c) Escolher ou proclamar os candidatos do Partido aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, bem como aprovar o plano municipal de governo;
d) Escolher ou proclamar os candidatos do Partido aos cargos de Vereador, bem como aprovar seus planos de ação parlamentar;
e) Atribuição dos números dos candidatos a Vereador, mediante sorteio;
f) Fixação dos valores máximos de gastos na campanha eleitoral, para
os cargos majoritários e proporcionais;
g) Delegação de amplos e plenos poderes à Comissão Executiva Municipal Provisória para decidir sobre coligações, inclusive para excluir o Partido das que fizer parte ou incluí-lo em outras; aceitar ou rejeitar a inclusão
de outros partidos nas coligações em que o Partido for integrante; substituir
ou aceitar substituição de candidatos do Partido ou da coligação; aprovar
novos candidatos pelo Partido; suprimir o número de candidatos a vereador,
decidindo, nesta hipótese, quais excluir da nominata; complementar a chapa
de candidatos a vereador;
h) Outros assuntos de interesse Político Partidário, de âmbito e interesse
municipal.
Macatuba, 01 de Setembro de 2020.
MARCOS ROGERIO SOARES DE GOES - Presidente

Obituário
DATA: 28/08/2020 a 04/09/2020
Milton de Jesus Fraceto faleceu na sexta-feira (4) aos 77 anos em Lençóis Paulista
Eliza Moreira Pinto de Abreu faleceu na quinta-feira (3) aos 60 anos em Lençóis Paulista
Lourivaldo Moreira Lopes faleceu na quinta-feira (3) aos 62 anos em Lençóis Paulista
José Gilioli faleceu na terça-feira (1) aos 74 anos em Lençóis Paulista
Pedro Henrique Santos Vicente faleceu na segunda-feira (31) aos 4 anos em Borebi
Raymundo Barbosa da Silva faleceu na segunda-feira (31) aos 66 anos em Lençóis Paulista
Antônia Ap. Evangelista Fonseca faleceu no domingo (30) aos 79 anos em Lençóis Paulista
Amélia Burato Verni faleceu no sábado (29) aos 96 anos em Lençóis Paulista
Jupira Angélico Portoni faleceu no sábado (29) aos 99 anos em Lençóis Paulista

Cidade
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DOAÇÃO DE SANGUE

Na próxima quinta-feira (10), tem Campanha de Doação de
Sangue em prol do Hospital Amaral Carvalho, de Jaú. A coleta
será realizada entre 18h e 21h na sede do Rotary Club de Lençóis
Paulista, que fica na Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado,
809, no Jardim Ubirama. Haverá distribuição de 60 senhas.

MÍDIA

O ECO inicia pesquisa
do Melhores do Ano
na semana que vem
Por conta da pandemia, questionários serão aplicados de forma remota; prêmio não terá evento
Elton Laud

A

pandemia impactou e
continua
impactando
drasticamente a economia global. Em Lençóis Paulista
não tem sido diferente. Desde
março, quando foram adotadas
restrições para conter o avanço
do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), empreendedores de todas as áreas buscam
alternativas para manter as
finanças em dia, enfrentando
com coragem as adversidades.
Para celebrar este trabalho, O
ECO prepara mais uma edição
do prêmio Melhores do Ano,
que terá novo formato.
Segundo Breno Corrêa Medola, proprietário do jornal, a
decisão de manter o prêmio,
mesmo em um ano turbulento
como 2020, tem o objetivo de
valorizar a atuação de empresas, profissionais e personalidades que estão se reinventando
para superar as dificuldades
trazidas pela pandemia. Seguindo as determinações das
autoridades sanitárias, o Melhores do Ano, no entanto, não
terá o tradicional evento para a
entrega das estatuetas aos des-

taques de cada segmento.
“A ideia era fazer o Melhores do Ano em agosto e, para
isso, realizaríamos a pesquisa
em abril, mas precisamos adiar
por conta da pandemia. Em
princípio, não faríamos mais
neste ano, mas entendemos
que o prêmio é uma forma de
enaltecer o trabalho de todos
que têm lutado diariamente
para superar a crise com novos
modelos de negócio, serviços e
atendimento, além de boas doses de criatividade, empenho e
determinação. Por isso, decidimos manter, ainda que sem
festa”, ressalta.
De acordo com Medola,
com a impossibilidade de realizar o evento, os troféus dos vencedores que aderirem ao prêmio serão entregues de forma
individualizada, nas respectivas
empresas. Todos os premiados
terão direito a um abrangente
plano de mídia desenvolvido
para dar visibilidade às marcas
em diversas plataformas, com
destaque nas edições impressas
do jornal e no meio digital, que
inclui o site, redes sociais, além
do canal no Youtube, que deve
ser um diferencial deste ano.

“Vamos produzir vídeos
institucionais e comerciais
com cada empresa e profissional que fizer adesão ao
prêmio. Tudo será veiculado
em nossas plataformas e também poderá ser utilizado pelos
vencedores para divulgação
de seus produtos e serviços. É
um trabalho de marketing que
pode ajudar muito neste final
de ano, período que deve marcar o início da recuperação
econômica que todos esperam.
O Melhores do Ano certamente será um grande aliado neste
sentido”, pontua.
PESQUISA
Desde 2001, ano da criação do Melhores do Ano pela
Folha Popular, que promoveu
o prêmio até 2006, quando se
fundiu a O ECO, a pesquisa
que elege os melhores de cada
segmento é feita de forma presencial. Por conta da pandemia, porém, a aplicação dos
questionários deste ano será
feita de forma remota, com entrevistas via telefone e formulários eletrônicos. A previsão é
que o trabalho comece na próxima semana com uma equipe

contratada pelo jornal.
Com 100 categorias contempladas, a pesquisa será
feita em 10 diferentes regiões
da cidade com pessoas de
ambos os sexos, de diferentes
idades, escolaridades e níveis
socioeconômicos. O objetivo
é obter uma amostragem bem
heterogênea, que represente da
forma mais fidedigna possível
a opinião geral da população
lençoense. A expectativa é que
o trabalho se estenda pelas próximas duas semanas. Após a tabulação dos dados, o resultado
da pesquisa será publicado nos
meios impresso e digital.
“Pedimos para que as pessoas contactadas pela equipe
responsável pela pesquisa,
seja por telefone ou e-mail,
reservem alguns minutos de
seu tempo para responder ao
questionário. O trabalho é feito
com seriedade e o resultado é
um importante retorno que as
empresas e profissionais têm. A
opinião dos consumidores contribui para que todos estejam
sempre buscando melhorar a
qualidade de seus serviços, no
final, todos são beneficiados”,
finaliza Breno Medola.

SANTUÁRIO

Celebrações marcam semana que
antecede o Dia da Padroeira
Com missas presenciais e oração das Mil Ave Marias fiéis se preparam para 15 de setembro
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

Priscila Pegatin

E

ntre as celebrações em homenagem a Nossa Senhora
da Piedade, padroeira de
Lençóis Paulista, que tem seu
dia comemorado em 15 de setembro, a comunidade católica
realiza a Semana das Graças.
Com missas diárias entre 8 e
14 de setembro, os fiéis podem
participar das celebrações de
forma presencial ou on-line.
As missas da Semana das
Graças, no Santuário Nossa Senhora da Piedade, serão realizadas todos os dias às 6h, 15h e
19h30, com exceção do domingo, que tem celebração às 9h30,
17h e 19h30.
Os fiéis que optarem por ir
até a igreja precisam fazer agendamento pelos telefones (14)
3263-0130, (14) 3263-0289 e (14)
9 9660-7099 (horário comercial).
Segundo o padre Adauto José
Martins, pároco do Santuário, o
local pode receber 100 fiéis por
missa, de acordo com o decreto
da Arquidiocese de Botucatu.
Para quem preferir assistir de
casa, a transmissão on-line será
realizada todos os dias na missa
das 19h30 pela página do Santu-

MÃE DA PIEDADE - Com missas e orações diárias fiéis rezam aos pés da Padroeira de Lençóis Paulista
ário no Facebook.
Além do encontro, de terça-feira até sábado a imagem de
Nossa Senhora da Piedade percorre os setores abençoando casas e estabelecimentos a partir
das 16h. No domingo a bênção
será às 10h30.
Paralelamente à Semana das
Graças, o Santuário segue com
a oração das Mil Ave Marias
até 15 de setembro, Dia da Padroeira. São quatro horários de
orações: das 9h às 10h30, das
10h30 às 12h, das 12h às 13h30
e das 13h30 às 15h.

DIA DA PADROEIRA
No Dia de Nossa Senhora
da Piedade, feriado municipal,
a programação inclui seis missas ao longo do dia. As celebrações começam às 6h, seguindo
às 8h, 10h, 12h, 14h e às 16h,
essa transmitida pelas redes sociais e com a presença do arcebispo Dom Maurício Grotto de
Camargo, encerrando o cronograma religioso.
Sobre as festividades da Padroeira, padre Adauto explica
que, pela primeira vez ao longo
dos 103 anos de comemorações

não haverá quermesse ou almoços. A decisão de suspender a
agenda festiva faz parte das medidas para evitar aglomerações
e, consequentemente, o risco de
contágio pelo novo coronavírus.
Neste ano, a 103º Festa
da Padroeira é realizada com
o tema “Mãe da Piedade, em
meio a tanto pranto, socorrei-nos em nossas necessidades!”.
“Devido à pandemia, temos
muitas pessoas doentes, perdendo entes queridos e estamos
rezando por todos”, conforta
padre Adauto.

EM BUSCA DOS
MELHORES - Pesquisa que
vai eleger os destaques de
Lençóis Paulista começa na
semana que vem; na foto, o
cobiçado troféu do prêmio

FOTO: DIVULGAÇÃO

ROSELY RODRIGUES, OFICIALA DE REGISTRO DE IMÓVEIS,
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições e nos termos dos parágrafos 4º e 13 do art. 216-A da Lei
6.015/73 e item 428.1 do Capítulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, através do presente edital torna-se
público que tramita pedido de reconhecimento de usucapião neste Serviço
de Registro de Imóveis da Comarca de Lençóis Paulista/SP, prenotado sob
no 104.069, com os seguintes dados: Requerentes: ARTHUR BERTTO,
IURI BERTTO e RAUL BERTTO, Identiﬁcação do imóvel usucapiendo:
parte imóvel objeto da transcrição n° 5.110, desta Serventia, consistente no
que segue: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice CRJ-M-2492,
de coordenadas Long: 48°42’56,761” W, Lat: 22°35’52,615” S e Altitude:
497,266 m; deste segue confrontando com SITIO AREIA BRANCA, transcrição 5.110 (parte) do ORI de Lençóis Paulista, propriedade de JOAQUIM
VICENTE BORIM; com os seguintes azimutes e distâncias: 125°05’17” e
de 177,193m até o vértice CRJ-P-3430, de coordenadas Lon: 48°42’51,685”
W, Lat: 22°35’55,926” S e Altitude: 498,421 m; situado na margem direita do
RIO LENÇÓIS; deste segue pela margem direita do RIO LENÇÓIS a jusante, confrontando pela margem esquerda com o imóvel matricula n° 14.385
do ORI de Lençóis Paulista, de propriedade de CLAUDIO BOSO e outros,
com os seguintes azimutes e distâncias: 223°14’12” e de 6,378m até o vértice
CRJ-P-3431, de coordenadas Lon: 48°42’51,838” W, Lat: 22°35’56,077” S
e Altitude: 496,368 m; 213°37’17” e de 17,179m até o vértice CRJ-P-3432,
de coordenadas Lon: 48°42’52,171” W, Lat: 22°35’56,542” S e Altitude:
497,074 m; 253°22’11” e de 18,811m até o vértice CRJ-P-3433, de coordenadas Lon: 48°42’52,802” W, Lat: 22°35’56,717” S e Altitude: 495,293 m;
253°59’12” e de 21,634m até o vértice CRJ-P- 3434, de coordenadas Lon:
48°42’53,530” W, Lat: 22°35’56,911” S e Altitude: 495,042 m; 255°55’30”
e de 45,792m até o vértice CRJ-P-3435, de coordenadas Lon: 48°42’55,085”
W, Lat: 22°35’57,273” S e Altitude: 493,878 m; 233°26’04” e de 22,050m
até o vértice CRJ-P-3436, de coordenadas Lon: 48°42’55,705” W, Lat:
22°35’57,700” S e Altitude: 495,937 m; 241°26’35” e de 27,415m até o vértice CRJ-P-3437, de coordenadas Lon: 48°42’56,548” W, Lat: 22°35’58,126”
S e Altitude: 495,372 m; 244°38’42” e de 10,273m até o vértice CRJ-P-3438, de coordenadas Lon: 48°42’56,873” W, Lat: 22°35’58,269” S e
Altitude: 497,295 m; 191°54’42” e de 16,883m até o vértice CRJ-P-3439,
de coordenadas Lon: 48°42’56,995” W, Lat: 22°35’58,806” S e Altitude:
494,260 m; situado na margem direita do RIO LENÇÓIS; deste segue pela
margem direita do RIO LENÇÓIS a jusante, confrontando pela margem esquerda com o imóvel matricula n° 4.405 do ORI de Lençóis Paulista, de
propriedade de MARCO ANTONIO DUTRA JUSTO e Outros, com os seguintes azimutes e distâncias: 208°25’12” e de 8,884m até o vértice CRJ-P-3440, de coordenadas Lon: 48°42’57,143” W, Lat: 22°35’59,060” S e
Altitude: 500,706 m; 228°16’09” e de 27,175m até o vértice CRJ-P-3441,
de coordenadas Lon: 48°42’57,853” W, Lat: 22°35’59,648” S e Altitude:
498,275 m; 235°28’08” e de 13,730m até o vértice CRJ-P-3442, de coordenadas Lon: 48°42’58,249” W, Lat: 22°35’59,901” S e Altitude: 497,806 m;
250°17’43” e de 12,773m até o vértice CRJ-P-3443, de coordenadas Lon:
48°42’58,670” W, Lat: 22°36’00,041” S e Altitude: 497,954 m; 255°04’14”
e de 12,653m até o vértice CRJ-P- 3444, de coordenadas Lon: 48°42’59,098”
W, Lat: 22°36’00,147” S e Altitude: 497,266 m; 286°41’42” e de 9,423m
até o vértice CRJ-P-3445, de coordenadas Lon: 48°42’59,414” W, Lat:
22°36’00,059” S e Altitude: 500,163 m; 11°43’19” e de 11,248m até o vértice CRJ-P-3446, de coordenadas Lon: 48°42’59,334” W, Lat: 22°35’59,701”
S e Altitude: 495,633 m; 8°55’41” e de 12,332m até o vértice CRJ-P-3447,
de coordenadas Lon: 48°42’59,267” W, Lat: 22°35’59,305” S e Altitude:
496,829 m; 27°11’00” e de 25,073m até o vértice CRJ-P-3448, de coordenadas Lon: 48°42’58,866” W, Lat: 22°35’58,580” S e Altitude: 496,706 m;
37°11’35” e de 19,232m até o vértice CRJ-P-3449, de coordenadas Lon:
48°42’58,459” W, Lat: 22°35’58,082” S e Altitude: 497,240 m; 17°17’05” e
de 23,938m até o vértice CRJ-P-3450, de coordenadas Lon: 48°42’58,210”
W, Lat: 22°35’57,339” S e Altitude: 490,036 m; 354°46’46” e de 11,615m
até o vértice CRJ-P-3451, de coordenadas Lon: 48°42’58,247” W, Lat:
22°35’56,963” S e Altitude: 497,200 m; 58°29’52” e de 14,071m até o vértice CRJ-P-3452, de coordenadas Lon: 48°42’57,827” W, Lat: 22°35’56,724”
S e Altitude: 496,769 m; 52°31’33” e de 12,489m até o vértice CRJ-P- 3453,
de coordenadas Lon: 48°42’57,480” W, Lat: 22°35’56,477” S e Altitude:
496,947 m; 29°18’14” e de 13,017m até o vértice CRJ-P-3454, de coordenadas Lon: 48°42’57,257” W, Lat: 22°35’56,108” S e Altitude: 507,148 m;
355°40’06” e de 11,723m até o vértice CRJ-P-3455, de coordenadas Lon:
48°42’57,288” W, Lat: 22°35’55,728” S e Altitude: 499,301 m; 339°47’59”
e de 19,274m até o vértice CRJ-P-3456, de coordenadas Lon: 48°42’57,521”
W, Lat: 22°35’55,140” S e Altitude: 497,877 m; 302°50’16” e de 18,324m
até o vértice CRJ-P-3457, de coordenadas Lon: 48°42’58,060” W, Lat:
22°35’54,817” S e Altitude: 498,121 m; deste abandona a margem direita do
Rio Lençóis e segue confrontando com o imóvel transcrição 5.110 (parte)
do ORI de Lençóis Paulista, propriedade de LUCIANO RAVANELLI; com
os seguintes azimutes e distâncias: 27°57’34” e de 43,257m até o vértice
CRJ-M-2491, de coordenadas Lon: 48°42’57,350” W, Lat: 22°35’53,575” S
e Altitude: 496,690 m; deste segue confrontando com o imóvel transcrição
5.110 (parte) do ORI de Lençóis Paulista, de propriedade de DACIO BENEDITO ROMÃO; com os seguintes azimutes e distâncias: 29°40’11” e de
33,989m até o vértice CRJ-M-2492, de coordenadas Lon: 48°42’56,761” W,
Lat: 22°35’52,615” S e Altitude: 497,266 m; ponto inicial da descrição deste
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro, tendo como DATUM o SIRGAS 2000. Todos
os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculadas no sistema local
de coordenadas com origem do plano deﬁnido pela média das coordenadas
(SGL – Sistema Geodésico Local). O presente memorial descritivo contempla uma área de 2,0018 ha. ou 20.018 metros quadrados; imóvel de titularidade da José Bento Ribeiro e sua mulher Eliza Crotti Ribeiro; Terezinha
Aparecida de Jesus Ribeiro Ramos e seu marido Antônio Ramos Martins;
Lázaro Francisco Ribeiro; e, Eunice Ribeiro. Pelo presente edital de intimação, ﬁcam intimados terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita
diretamente no Registro de Imóveis desta Comarca de Lençóis Paulista/SP,
com as razões da sua discordância, no prazo de 15 dias corridos contados
após o transcurso de 20 dias desta publicação, ﬁcando advertidos de que a
não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Maiores informações
sobre o pedido feito podem ser obtidas no Registro de Imóveis desta cidade
e Comarca de Lençóis Paulista/SP, situado na Rua Sete de Setembro, no
1033, centro, atendimento ao público das 9h às 16h, de segunda à sexta-feira. Lençóis Paulista/SP, 05 de setembro de 2.020.
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CRISE ECONÔMICA

A Embraer anunciou nessa quinta-feira (3) a demissão de 900
funcionários no país, o equivalente a 4,5% do seu efetivo total.
As demissões devem atingir a planta de Botucatu, que tem
média de 1,8 mil empregados e é responsável pela fabricação de
peças e estruturas para aeronaves e montagem de fuselagens.

ESTIMATIVA POPULACIONAL

Lençóis e Borebi crescem
mais que a média nacional
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

Cidades somam
juntas 71.673
moradores em 2020,
segundo o IBGE

MUDANÇA

Correios implanta
CEP por logradouro
em Macatuba
Novo código postal facilita a localização
dos endereços e acelera a distribuição
dos objetos de correspondência
Rafaela Damasceno

A

Priscila Pegatin

A

estimativa populacional
para 2020, publicada pelo
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), indica que Lençóis Paulista e Borebi
cresceram acima da média nacional no último ano. Os dados,
divulgados na quinta-feira (27),
também revelam que Macatuba
e Areiópolis tiveram crescimento populacional inferior, mas
também ganharam moradores.
Lençóis Paulista, que tinha
68.432 habitantes em 2019 chegou a 68.990, com aumento de
0,81%, de acordo com o instituto. Já a população brasileira foi
estimada em 211,8 milhões de
habitantes, divididos nos 5.570
municípios. O número representa um aumento de 0,77% na
comparação com a projeção do
ano passado, que foi de 210,1
milhões de pessoas.
Entre as cidades da área de
cobertura de O ECO, Borebi foi
a que registrou o maior crescimento. A estimativa é de 2.683
habitantes neste ano, o que representa aumento de 1,13% na

EM FASE DE EXPANSÃO - Segundo dados do IBGE, Lençóis Paulista chegou a 68.990 habitantes neste ano
comparação com 2019, quando
o município tinha 2.653 residentes. Apesar do destaque no
comparativo, Borebi continua
sendo a menor das quatro cidades da microrregião.
Macatuba e Areiópolis ficaram abaixo da média nacional,
mas também ganharam novos
moradores. De acordo com o
IBGE, a estimativa para Macatuba é de 17.214 habitantes em
2020, aumento de 0,29% na
comparação com as 17.163 pessoas da estimativa anterior. Já
Areiópolis foi a que menos cresceu. De 2019 a 2020, a cidade
aumentou 0,26%, passando de
11.129 para 11.158 habitantes.
DADOS GERAIS
Na região, Bauru cresceu

0,65% de um ano para o outro. Para 2020 a projeção é de
379.297 habitantes, 2.479 a mais
do que a estimativa de 2019, que
foi de 376.818. Já em Botucatu
houve aumento de 1.633 habitantes, totalizando 148.130 contra 146.497 do ano passado.
Entre os estados, São Paulo
continua sendo o mais populoso.
São 46.289 milhões de pessoas residindo nos 645 municípios, que
concentram, segundo o IBGE,
21,9% da população total do país.
Em 2019, a população paulista totalizava 45,9 milhões de pessoas.
A estimativa populacional é
utilizada como parâmetro pelo
TCU (Tribunal de Contas da
União) para calcular o FPE (Fundo de Participação dos Estados) e
do FPM (Fundo de Participação

dos Municípios), além de ser referência de indicadores sociais,
econômicos e demográficos.
Os dados foram divulgados
meses após o Censo Demográfico ser adiado para 2021. A coleta de dados é realizada a cada 10
anos e abrange todo o território
nacional. Apesar de 2020 contemplar o Censo, ele foi reprogramado devido a pandemia do
novo coronavírus (Covid-19).
Segundo o IBGE, o próximo
Censo tem data de referência de
31 de julho de 2021 com a coleta
programada para acontecer de
agosto a outubro. Com a visita
dos pesquisadores nos domicílios vai ser possível obter mais
informações sobre a população
brasileira, como características,
nível de estudo e trabalho.

empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos
(Correios) implantou, no
dia 1 de setembro, o CEP (Código de Endereçamento Postal)
por logradouro em diversos
municípios do estado de São
Paulo, incluindo Macatuba. As
quadras, ruas, alamedas, vielas,
avenidas e travessas têm agora
um CEP individual. A área
rural também possui um novo
código postal específico.
Sistemas de bancos e empresas que já estão conectados
ao banco de dados dos Correios
atualizarão o CEP por logradouro automaticamente, mas a empresa recomenda que a população atualize seus dados em sites
ou empresas em que possuem
cadastro, para que passem a
utilizar o código postal específico de seu endereço.
O CEP foi criado pela empresa em 1971 com o objetivo
de auxiliar a separação e entrega das correspondências. A escolha dos números pode parecer aleatória, mas, na verdade,
obedece a um critério específico: o primeiro número equivale à região do Brasil; depois,

respectivamente, sub-região,
setor, subsetor e divisores. Os
três últimos números especificam as ruas e as unidades utilizadas pelos correios. Dessa
forma, o código postal facilita
a localização dos endereços,
dificultando a perda de objetos
de correspondência.
No ano passado, foram criados por volta de 34 mil CEP
por logradouro em mais de 40
cidades do Brasil. Os Correios
estimam que cerca de 2 milhões de habitantes foram beneficiados pelo novo sistema. O
CEP individualizado tem como
principal objetivo orientar e
acelerar o encaminhamento,
tratamento e distribuição dos
objetos de correspondência. O
novo sistema também simplifica o processo de triagem e a
confirmação de endereços.
A população pode consultar
o CEP de seu logradouro através
do site dos Correios (www.correios.com.br), por meio da ferramenta de Busca CEP ou Endereço. O site também possui um
canal aberto de comunicação
(Fale Conosco), que permite o
esclarecimento de dúvidas e o
envio de sugestões sobre os serviços prestados pela empresa.

PLANO SÃO PAULO

Há 28 dias na Fase Amarela,
região ganha novas flexibilizações
Eventos e atividades culturais estão autorizados, mas com limite de 40% da capacidade
Angelo Franchini Neto

N

esta segunda-feira (7), a
Região Administrativa de
Bauru completa 28 dias
na Fase 3 (Amarela) do Plano
São Paulo, que prevê a retomada
gradativa das atividades econômicas nos municípios paulistas
durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A data significa um marco, já que flexibiliza ainda mais algumas atividades
consideradas não essenciais.
Lençóis Paulista já publicou
um novo decreto que autoriza
eventos, convenções e atividades
culturais. De acordo com as regras, as atividades são limitadas
a 40% da capacidade prevista no
AVCB (Auto de Vistoria do Corpo

de Bombeiros), observando os
protocolos específicos. É permitida apresentação musical, desde
que respeitados o distanciamento
mínimo entre os artistas e público, mediante expedição de alvará
para essa finalidade. No caso de
cinema e teatros, está suspenso o
consumo de alimentos e bebidas
nas áreas fechadas, garantindo
que todos mantenham o uso de
suas máscaras.
Quem comemorou a novidade foi a proprietária do Cine Sul
Lençóis Paulista, Carla Guezi,
que garante: todas as regras serão
cumpridas no estabelecimento e
as portas estarão abertas ao público a partir de segunda-feira
(7). “Vamos funcionar com 40%
da capacidade do cinema e as

Prefeitura Municipal
de Areiópolis
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico n.º 004/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos destinados à Diretoria Municipal de Saúde (exclusivo para ME,
EPP e equiparadas), de acordo com as especificações constantes no Anexo I
deste Edital. Edital disponível no site: www.bll.org.br. Recebimento das propostas: a partir das 12hs00 do dia 05.09.2020 no site www.bll.org.br., abertura das propostas: dia 21/09/2020 às 09hs10m e início da disputa de preços:
dia 21/09/2020 às 10:00hs, (horário de Brasília no site: www.bll.org.br).
Areiópolis, 04/09/2020.
Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal.

poltronas serão marcadas conforme o distanciamento necessário.
Os membros da mesma família
poderão ficar juntos, mas a mesma vai manter a distância de outras pessoas. Também será obrigatório o uso de máscara facial,
teremos álcool em gel em todos
os lugares onde houver público e,
depois de cada sessão, vamos higienizar todas poltronas”, conta.
Apesar de o prejuízo ter sido
grande, Carla confessa que o
medo de não conseguir reabrir
o cinema foi ainda maior. “Tivemos que nos adaptar durante
este período de paralisação, fazer
o nosso melhor dentro das condições do momento. Antes da
pandemia, tínhamos funcionado
durante apenas dois meses e por

isso sentimos que a população
merecia continuar tendo a maravilhosa sensação proporcionada
pelas telonas. Com muita fé e
apoio, as ideias foram aparecendo e Lençóis Paulista foi abraçando a cada uma”, completa.
Questionada sobre o retorno
das atividades, Carla confessa
que sente certa apreensão. “O
coração está a mil, parece que
estou começando no primeiro
emprego, acordando de um pesadelo. Vamos à luta com a inovação e adaptação exigidas pelo
novo formato, segurança e ideias,
digamos, cinematográficas. Ainda temos muito para mostrar e
levar para a população e é desta
forma que seguimos com o nosso
trabalho”, finaliza a empresária.

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL SPAZIO
VERDE LENÇÓIS PAULISTA
CNPJ: 26.636.031/0001-27
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL
SPAZIO VERDE - LENÇÓIS PAULISTA
Por este edital, convocamos a todos os condôminos proprietários dos
lotes da Associação Residencial Spazio Verde - Lençóis Paulista, para a
assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 01 de Outubro de 2020
(quinta -feira), no salão de festas do residencial, situado a Av. Carajás, 620,
Bairro Residencial Spazio Verde, cidade de Lençóis Paulista, Estado de São
Paulo às 19h em primeira chamada com mais da metade dos associados,
ou, em segunda chamada às 19h30 com qualquer número de presentes, para
tratar dos seguintes assuntos:
1. Apresentação e ratificação da nova administradora da Associação;
2. Prestação e aprovação de contas; De 01/05/2019 a 31/07/2020;
3. Previsão orçamentaria para o período 2020/2021;
4. Ratificação do endereço da Associação;
5. Deliberações sobre a manutenção e uso na(s) área(s) comuns e dos
lotes: conservação das áreas verdes, roçagem dos lotes vazios, rega das áreas verdes, limpeza e organização das construções; destinação do lixo com
a possibilidade de aquisição de trator com carreta para transporte, uso da
academia e salão de festas.
6. Deliberações sobre procedimentos de segurança no residencial:
Aquisição de uma moto; identificação na entrada e saída de associados e
visitantes, instalação de interfones para comunicação, projeto de trânsito
com sinalizações
*Artigo 19 - As deliberações das Assembléias serão tomadas por maioria simples dos votos, salvo nos casos em que for exigida, nos termos deste
Estatuto e legislação vigente, proporção mais elevada de votos e obrigará
a todos os ASSOCIADOS, inclusive aqueles que a ela não compareceram.
Paragrafo segundo - Os ASSOCIADOS poderão se fazer representar
nas Assembléias por mandatários com poderes especiais para a prática de
atos que constituam o objeto das Assembléias, através de instrumento de
procuração. No caso de propriedade comum sobre um lote, os condôminos
indicarão um único representante. Os instrumentos de mandato serão arquivados pela Diretoria e deles se farão menção expressa na ata de Assembléia
Artigo 20 - As decisões da Assembléia Geral só poderão ser alteradas
ou revogadas por outra Assembléia Geral
Obs: Devido a necessidade de efetivação desta assembléia, e em consequência da pandemia que estamos passando por todo o país, informamos que
no local que será realizada serão seguidas todas as normas regulamentações
deliberadas pelos órgãos responsáveis, sendo obrigatório o afastamento de
1,5 metros entre os assentos, higienização com álcool em gel disponível para
desinfecção e o uso obrigatório de máscaras.
Lençóis Paulista, 01 de Setembro de 2020
Associação Residencial Spazio Verde Lençóis Paulista
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CIVIL
SEM FINS LUCRATIVOS, APROVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL,
ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA
Ficam convocados, para a realização de ASSEMBLÉIA GERAL, com
interesse em FUNDAR A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL
PATAS DE RUA, todos os interessados maiores de dezoito anos, do município de Lençóis Paulista, para participarem da reunião marcada para o próximo dia 16 de setembro de 2020, às 15:00 horas, na Rua Joaquim Gabriel, n.
491, Centro, (tendo em vista a Pandemia, a reunião será realizada via aplicativo de vídeo) para a seguinte ordem do dia: A) Aprovação da Fundação da
Associação Civil sem Fins Lucrativos “ONG PATAS DE RUA”; B) Aprovação do Estatuto da ONG; C) Eleição e posse dos dirigentes da ONG. O
presente Edital de Convocação será publicado em jornal de circulação local.
Lençóis Paulista, 28 de agosto de 2020.
Rosa Cristina Vieira Martins
Pela comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO MUNICIPAL
DE ESCOLHA DE CANDIDATOS E COLIGAÇÕES DO
PARTIDO PODEMOS DA CIDADE DE MACATUBA
PARA AS ELEIÇÕES DE 2020.
No uso de suas atribuições, na forma do art. 43, caput, do Estatuto do
Partido e nos termos da legislação vigente, o Presidente Municipal do PODEMOS convoca a todos os convencionais, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL a se realizar na data de 13/09/2020, às 10:00 horas, no endereço rua
Virgílio Enei, nº 1931, Centro, na cidade de Macatuba-SP, com a finalidade
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia, referente às eleições municipais
de 2020, nos termos dos arts. 46, II e 47 do Estatuto do PODEMOS:
1) Coligação e candidaturas majoritárias;
2) Candidaturas proporcionais e ratificação dos números de urna sorteados;
3) Outros assuntos relativos ao pleito de 2020.
4) Outros assuntos de interesse partidário
Macatuba, 04 de setembro de 2020.
LEANDRO FOGAÇA GIRALDI - Presidente Municipal
Podemos de Macatuba - SP
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OFICINAS CULTURAIS

Ainda dá tempo de se inscrever para a turma de setembro do projeto
Oficinas Culturais On-line, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Governo do Estado de São Paulo. As inscrições para o curso de
“Processos criativos e elaborativos da retratística afro-brasileira” seguem até
o dia 14 desse mês através do link https://forms.gle/n2stQq9etRS43VkA8.

LEI ALDIR BLANC

Lençóis Paulista tem 129 cadastros
de artistas e espaços culturais
Flávia Placideli

Município deve receber R$ 500 mil para pagar auxílio emergencial de R$ 600 ao setor

A

Secretaria de Cultura de
Lençóis Paulista recebeu,
até nessa quinta-feira (3),
129 cadastros para a utilização
dos recursos disponibilizados
pelo Governo Federal por meio
da Lei Aldir Blanc, que prevê auxílio emergencial de R$ 600 - por
três meses - ao setor cultural por
conta dos impactos da pandemia
do novo coronavírus (Covid-19).
A cidade deve contar com cerca
de R$ 500 mil em verbas.
Entre as diversas áreas da
cultura, as que tiveram maior
número de inscrições foram
música (60), artes cênicas (22)
e artesanato (15). O prazo para
cadastro se encerraria na quarta-feira (2), mas foi estendido.
As pessoas interessadas devem

FOTO: DIVULGAÇÃO

IMPACTO NA ARTE - Artistas e
espaços culturais estão entre os
mais afetados durante a pandemia

procurar a Casa da Cultura
Prof.ª Maria Bove Coneglian
(Rua Sete de Setembro, 934,
no Centro). Outras informações
pelo telefone (14) 3263-6525.

Segundo o secretário Marcelo Maganha, todos os cadastros
serão consolidados e apresentados ao comitê criado para tratar
o assunto. “Nós saímos na frente

de outros municípios por conta
do cadastramento e da criação de
um comitê municipal que trabalha a Lei Aldir Blanc desde julho.
Após o censo, vamos delinear os

CIRCUITO DIGITAL

Atriz Myrian Rios se apresenta amanhã
FOTO: DIVULGAÇÃO

Peça “Rainha Ester”
tem transmissão ao
vivo a partir das 18h

responsáveis pela salvação de uma
nação. Esposa de Xerxes, imperador persa, é evidenciada na Bíblia
como uma prova dos desígnios de
Deus pela proteção do seu povo.
A trama se desenrola quando
uma intriga entre um ministro do
imperador e o líder do povo judeu
quase faz com que o persa edite
uma lei autorizando o extermínio de todos os hebreus. É aí que
surge Ester, considerada uma das
mulheres mais bonitas. Quando
está para ser promulgada a lei, ela
revela sua identidade. Para saber
como tudo acontece, só assistindo.
O espetáculo, com classificação indicativa livre, será
transmitido pelas páginas do
Teatro Municipal no Facebook
(www.facebook.com/teatrolencois) e Instagram (www.instagram.com/teatrolencois), além
do canal no Youtube (Teatro
Municipal Adélia Lorenzetti).

Flávia Placideli

O

Circuito Digital de Artes
recebe neste domingo (6),
a partir das 18h, a atriz
Myrian Rios, que estrela a peça
“Rainha Ester”. O projeto, transmitido pelas redes sociais do
Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, é realizado pela Alic (Associação Lençoense de Incentivo à Cultura), em parceria com
a Prefeitura Municipal e com
patrocínio da empresa Bracell.
No espetáculo, a atriz Myrian
Rios, conhecida por interpretar
grandes personagens na teledramaturgia nacional, vive a Rainha
Ester, que na história da humanidade foi uma das poucas mulheres

LIVE TEATRAL - Circuito Digital de Artes traz
espetáculo com atriz Myrian Rios neste domingo (6)

INFANTIL

“A Hora do Conto” ganha versão on-line
FOTO: DIVULGAÇÃO

Projeto retorna neste
mês com contação
de histórias pelo
canal do Youtube
Da Redação

N

este ano, o projeto “A
Hora do Conto”, idealizado pela atriz Leda
Fernandes e patrocinado pela
Lwart Lubrificantes, completa 18 anos e, além de ganhar
novos cenários, figurinos, sonoplastia ao vivo e direção
cênica, chega inovando com
as contações transmitidas pelo
Youtube, por conta da pandemia do novo coronavírus.
Ao todo serão 190 contações de história com início
neste mês com foco nos alunos
de 4º e 5º anos das escolas
de Lençóis Paulista e Macatu-

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS - Idealizado pela
atriz Leda Fernandes, projeto volta neste mês

ba. Após o retorno das aulas,
as histórias serão presenciais,
seguindo todas as recomendações de segurança das autoridades sanitárias.
As transmissões on-line
serão feitas via Youtube por
meio de um link restrito distribuído aos professores e que
será encaminhado aos alunos.
O encontro virtual acontecerá com hora marcada e, após
a contação de histórias, será
realizado um bate-papo com
os alunos.
As atividades ainda virão
com material de apoio, sendo um folder voltado para
os professores, com opções
de dinâmicas e atividades
lúdicas para a discussão
das histórias e outro para
as crianças, com atividades
educativas. O material será
disponibilizado via e-mail ou
WhatsApp aos participantes.

dados e criar editais de fomento
à cultura, dos quais os artistas locais poderão participar”, explica.
Em Macatuba, a Secretaria
de Cultura realizou 32 cadas-

tros até 21 de agosto, quando se
encerrou o prazo de inscrição.
Segundo a secretária Conceição
Carpanezi, o valor estimado
para aplicação do recurso no
município é de R$ 146,9 mil, de
acordo com as regras estabelecidas pela lei. “Estamos elaborando o plano de ações para fazer o cadastro na Plataforma do
Governo Federal”, acrescenta.
De acordo com pesquisa
recente da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas)
sobre os impactos da crise gerada pela pandemia, as atividades
artísticas e criativas estão entre
os dez setores com maior índice
de vulnerabilidade econômica.
A Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo estima
que o segmento terá prejuízo de
R$ 34,5 bilhões em 2020 e 2021.

PONTOS MIS

Museu da Imagem e
do Som exibe filme e
debates sobre cinema
Hoje tem o longa nacional “Café com canela”
Flávia Placideli

O

Pontos MIS, programa
do Museu da Imagem e
do Som, apresenta hoje
(5) mais uma sessão on-line de
cinema. O destaque é o longa
“Café com canela”, que vai ao
ar a partir das 16h. A exibição
acontece no canal do Youtube
(MIS São Paulo).
Dirigido por Glenda Nicácio e Ary Rosa, o filme, de
2017, conta a história de Margarida, que vive em São Félix,
na Bahia, isolada pela dor da
perda do filho. Com duração de
102 minutos, o filme tem classificação indicativa livre.

O bate-papo ao vivo, a partir
das 18h, contará com as presenças dos diretores do filme, do diretor musical Guilherme Maia e
da atriz Aline Brune. A mediação
é de Leandro Afonso, professor,
pesquisador, crítico e cineasta.
#CINECIÊNCIA
Amanhã (6) tem mais uma
edição com o longa “Interstelar”, dirigido por Christopher
Nolan e estrelado por Matthew
McConaughey e Anne Hathaway. Com mediação de José Luiz
Goldfarb, curador do projeto, os
convidados para falar do filme
são a física espacial Ale Pacini e
o físico Rodrigo Parreira.

OFICINAS

Ciclo de Gestão Cultural
abre inscrições
Programa terá sua primeira edição
virtual por meio da plataforma Zoom
Rafaela Damasceno

E

stão abertas as inscrições
para o Ciclo de Gestão Cultural, conjunto de diálogos,
mentorias e oficinas com diversos especialistas. Realizado pelo
programa Oficinas Culturais
da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, o
projeto terá reuniões remotas
pelo aplicativo Zoom.
O Ciclo de Gestão Cultural
propicia uma troca de experiências e conhecimento, assessorando os candidatos para que
sejam capazes de atuar em diferentes contextos e localidades,
melhorando suas habilidades e
adquirindo bagagem cultural.
As oficinas são divididas em três

segmentos: Para Conectar, Para
Refletir e Para Aplicar.
Para Conectar se ramifica
em turmas de Artes Cênicas,
Memória e Patrimônio, Artes
Visuais e Música. Para Refletir
apresenta uma série de webnários com transmissão em Libras
(Língua Brasileira de Sinais).
Para Aplicar auxilia participantes a lidarem com as principais
demandas do setor de gestão
cultural e criativa.
Os interessados podem se
inscrever gratuitamente pelo site
www.oficinasculturais.org.br.
Cada modalidade tem prazos de
inscrição e modelos diferentes
de seleção de candidatos. Todas
as informações podem ser consultadas pelo site descrito acima.
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RESULTADO PROMISSOR

A Rússia divulgou ontem (4) os resultados das fases 1 e 2 dos testes em humanos da sua
vacina contra a Covid-19, a “Sputnik V”. O relatório mostra resultados seguros e eficazes, sem
efeitos adversos até 42 dias depois da imunização dos participantes. A OMS (Organização
Mundial da Saúde), no entanto, segue cautelosa e disse que precisa fazer a revisão sobre a
segurança e qualidade da vacina para que ela seja considerada pré-qualificada.

PANDEMIA

Em dois meses, casos de Covid-19
aumentam 132% na microrregião
Número de óbitos
chegou a 27 no
período, 21 apenas
em Lençóis Paulista

AUMENTO
DE 136,67%

AUMENTO
DE 102%

AUMENTO
DE 271,43%

com oito óbitos e 560 pacientes
curados. Borebi, que teve seu
primeiro contaminado no dia
20 abril, chegou a 45 infectados,
com uma morte e 42 recuperados. Já Areiópolis, onde o vírus
só chegou em 24 do mesmo mês,
contabilizou até o final de agosto
104 pacientes positivos, com três
óbitos e 82 pacientes curados.

AUMENTO
DE 200%

Priscila Pegatin

LENÇÓIS PAULISTA

MACATUBA

AREIÓPOLIS

com aumento de 102%.
A curva ascendente também
se repetiu em Borebi, com 30
novos casos de Covid-19 confirmados nos últimos dois meses,
o que corresponde a um crescimento de 200% no total de infectados, que subiu de 15 para 45.
Apesar dos dados expressivos, no final do mês passado,
apenas 103 pacientes estavam na
fase de transmissão do vírus, 69
em Lençóis, 22 em Macatuba, 10
em Areiópolis e dois em Borebi.
Ricardo Conti Barbeiro, secretário de Saúde explica que a
atenção deve ser voltada justamente para o número de pessoas na fase ativa da doença, pois
são elas que podem transmitir
o vírus. Com a taxa de infecção
no país em cerca de 1,01, para
cada 100 pessoas infectadas ou-

tras 101 podem contrair o vírus.
“Estamos com uma taxa de
transmissão mais baixa, seguindo o caminho correto, no entanto, a falsa sensação de segurança e o descumprimento das
medidas de isolamento social
podem levar a uma segunda
onda de infecção”, alerta.

Em contrapartida, nenhum paciente perdeu a vida para a Covid-19 em Areiópolis e Borebi,
que se mantiveram com três e
um óbito, respectivamente.

MORTES
O número de óbitos acompanhou a curva crescente dos
casos. Em 1 de julho, 20 moradores de Lençóis Paulista haviam perdido a batalha contra
o novo coronavírus. No mês
seguinte, em 31 de agosto, o
número de vítimas fatais já havia chegado a 41, aumento de
105%. Em Macatuba, as mortes
aumentaram 300% no período,
passando de duas para oito.

PANORAMA GERAL
Desde o início da pandemia
até 31 de agosto, 3.131 pessoas
das quatro cidades foram diagnosticadas com o novo coronavírus. Do total, 53 faleceram e
2.962 já respiravam aliviadas,
em casa, livres da doença. Lençóis Paulista, que foi a primeira
a identificar um paciente positivo, no dia 29 de março, fechou o
mês passado com 2.388 moradores infectados, dos quais 41 faleceram e 2.278 se recuperaram.
Macatuba, que registrou o
primeiro caso em 11 de abril,
somava 594 resultados positivos,

BOREBI

45 CASOS

31 DE AGOSTO

15 CASOS

1º DE JULHO

104 CASOS

31 DE AGOSTO

28 CASOS

1º DE JULHO

594 CASOS

31 DE AGOSTO

294 CASOS

1º DE JULHO

2.388 CASOS

31 DE AGOSTO

1.009 CASOS

1º DE JULHO

O

avanço do novo coronavírus nas cidades da microrregião não para. Segundo
dados dos boletins epidemiológicos divulgados pelas secretarias
de Saúde de Lençóis Paulista,
Macatuba, Areiópolis e Borebi,
de julho a agosto os quatro municípios, juntos, tiveram 1.785
novos casos de Covid-19, o que
representa aumento de 132,62%
na comparação com os diagnósticos do período anterior.
O município com mais casos positivos - ativos e inativos
- nos últimos dois meses foi
Lençóis Paulista. A cidade registrava 1.009 confirmações da
Covid-19 no dia 1 de julho, em
31 de agosto, o número saltou
para 2.388, com 1.379 infecções a mais, o que revela crescimento de 136,67%.
Em percentuais, Areiópolis
foi a cidade da microrregião
que registrou o maior aumento
de casos entre o início de julho
e o final de agosto, com 76 pacientes diagnosticados, elevando o total em 271,43%, de 28
para 104 infecções.
Macatuba também registrou
um número considerável de
casos positivos no período. Foram 300 pessoas diagnosticadas
com a Covid-19, com a cidade
passando de 294 casos em 1 de
julho para 594 em 31 de agosto,

NOVOS CASOS
O mês de setembro começou com novas notificações. Borebi, de 31 de agosto a 3 de setembro não identificou nenhum
caso positivo. Lençóis Paulista,
por sua vez, registrou 52 pacientes com o novo coronavírus e
teve mais dois óbitos. Macatuba
somou 27 novos casos. Já Areiópolis teve quatro infecções.
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INFORME PUBLICITÁRIO

Auto Posto
é Maganha

QUALIDADE - No Auto
Posto Maganha o cliente
tem a garantia de abastecer
com combustíveis da Shell

Família reassume a gestão da
empresa, investe em combustível Shell
e novos serviços para os lençoenses
Priscila Pegatin

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

ículo usado para trabalho ou
passeio com a família, o cliente de Lençóis Paulista e região
tem a certeza de contar com
um atendimento diferenciado

que só a equipe do Auto Posto
Maganha oferece.
Em breve, o posto de combustíveis vai ampliar os serviços, com a retomada da lavagem

DEIXE SUA TERRA

TRABALHAR
POR VOCÊ!

de autos, oferecendo vantagem
em dobro para os lençoenses.
Pela localização estratégica, na
Rua Pedro Natálio Lorenzetti,
469, no Centro da cidade, o

cliente pode abastecer e lavar
o veículo enquanto realiza suas
atividades no comércio ou aproveita as delícias da padaria do
Auto Posto Maganha.
Em fase final de obra, a
padaria promete um cardápio
variado de massas. Serão pães
fresquinhos e massas artesanais
tipo italiana que podem ser
apreciados do local e também
em casa, desde um café da manhã em família ou para preparar um jantar com os amigos.
Marcos Maganha ressalta
que além dos novos serviços vem mais parceria por
aí, sempre com foco em um
atendimento completo para os
veículos e mais conforto para
os lençoenses.

INVISTA NA SEGURANÇA
E NA RENTABILIDADE DO
PROGRAMA DE PARCERIA
FLORESTAL BRACELL
Em tempos de instabilidade econômica global,
é preciso analisar os prós e contras dos investimentos.
Você que é proprietário rural e deseja investir em um
negócio rentável e seguro, tem o privilégio de contar
com uma parceria que só oferece prós:

as florestas plantadas de eucalipto!
SEM PREOCUPAÇÃO

Você disponibiliza a terra.
A Bracell cuida da implantação e
manutenção da floresta.
SUA TERRA PROTEGIDA E PRESERVADA

A Bracell pratica um manejo florestal que
cumpre a legislação e adota as melhores
práticas, preservando o solo e os mananciais.

RENTABILIDADE

Investimentos em florestas de eucalipto
são muito competitivos, oferecendo
excelentes resultados.

PREVISIBILIDADE

As condições comerciais ficam
determinadas no ato do contrato.

A Bracell está expandindo as operações no centro oeste do estado de São Paulo. A nova fábrica vai ampliar a capacidade
de produção de celulose, que utilizará madeira de reflorestamento do eucalipto como matéria-prima. Esta é a sua
oportunidade de fazer parte deste grandioso empreendimento. Seja nosso parceiro florestal!

Eucalipto, uma floresta de oportunidades!

cultiveeucalipto.com.br

0800 006 24 22

AVANTI

E

m Lençóis Paulista desde
a década de 1950, o tradicional Auto Posto Maganha
está sob nova direção. A volta
da gestão da empresa para a família, que fundou e dá nome ao
posto de combustíveis, marca a
atual etapa dos negócios.
Sob a gerência de Marcos
Maganha, o local oferece produtos de procedência, excelência no atendimento e, em
breve, terá novas opções de
serviço, reforçando a credibilidade conquistada ao longo dos
anos em que a família esteve à
frente do empreendimento.
O primeiro anúncio feito
pela nova gestão é a exclusividade na comercialização dos
combustíveis da marca Shell.

Produzido e distribuído no
Brasil pela Raízen, o etanol, a
gasolina e o diesel da Shell trazem mais performance, melhor
rendimento e mais segurança
aos passageiros dos veículos.
Na hora de abastecer, mais do
que a economia, os motoristas
devem se atentar à qualidade
e à certificação dos produtos,
critérios garantidos através dos
combustíveis da Shell.
A escolha pela marca atende às certificações da ANP
(Agência Nacional do Petróleo)
e do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia), todas obtidas pelo
Auto Posto Maganha.
Ao abastecer no local, além
de ter mais tranquilidade por
conhecer a procedência do
combustível que coloca no ve-
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Classificados

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

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

VENDE-SE AGILE, 2011, flex,
preto. Tratar (14) 99674-7626
TROCA-SE GOL, ano 2012
por Saveiro ou Strada. Tratar
(14) 99776-0689.
VENDE-SE FUSCA 1300l ano
1980. Ótimo estado. Tratar:
(14) 99625-6905
HONDA CIVIC 2007
preto Flex. Valor R$ 28.000,00.
Tratar: (14) 99817-3280,
(14) 99262-9876 ou (14)
99694-6060
VENDE-SE CIVIC ano 2012,
cor prata, segundo dono,
bem conservado. Tratar (14)
99887-7508

VENDE-SE ESCORT L 1990,
1.6, álcool, cor prata, motor
e pneus novos, impecável.
Tratar (14) 99614-3191.

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 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 MERCEDES ano
1985, modelo 15/16, interculado, cor vermelho. Tratar (14)
99798-5499

MOTOCICLETAS
VENDA

EMPREGOS
PROCURO VAGA de diarista;
faxineira ou doméstica.
Tenho disponibilidade de dia
e horário. Para Residências
ou escritórios. Tratar (14)
99896-2101
SE VOCÊ está buscando
um cuidador de idoso ou
cuidadora com experiência e
ótimas referências estamos
à disposição imediata para
atender suas necessidades.
Favor entrar em contato pelo
fone (14) 3263-1716 ou (14)
99788- 4437 com Valdir ou
Maria.

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

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

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

PROCURA-SE APOSENTADO procurando chácara, sítio
para ser caseiro. Formado em
jardinagem em geral. Solteiro.
Cel:. (14) 98816- 7062 falar
com José
SOU DIARISTA com experiência. Boa organização e disciplina. Atuo em residências,
escritórios e consultórios.
(Escritórios e Consultórios
Disponível faxina a noite).
Tratar: (14) 99702-5096

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

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

VENDE-SE GOL Trend 1.0,
ano 2012, completo, ótimo
estado. Tratar (14) 99786-4342

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

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 MOTO CG 125
Honda. Tratar (14) 997122211.

MOTO TÁXI Estradas precisa-se de motoqueiro. Tratar (14)
99895-2612 com Valdir

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

RUBINHO ESTOFADOS conforto e qualidade em 1º
lugar, reforma de estofados
em geral. Tratar na Av. Nações
Unidas, 230, Núcleo. Fone (14)
3264-7318, (14) 3264-8163 e
99781-7519.
PEDICURE DOMICÍLIO com
hora marcada para idosas.
Agende seu horário. Tratar
(14) 99658-6608.
FRETES MUDANÇAS ligue
(14) 3263-6074 / 98127-2764
(Vivo) com Benedito (Donizete). Rua João Capone, no 220,
Núcleo H Luiz Zillo.
AUTO ELÉTRICA Zamboni
está trabalhando com serviços
em bombas injetoras, bicos
injetores e injeção eletrônica
diesel, para maiores informações entrar em contato conosco: (14) 3263-4713, estamos à
disposição.

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

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

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

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

SERVIÇOS
APLICAM-SE HERBICIDAS
mata-mato em terrenos e
quintais. Tratar 99127-0004
LAVACAR SÃO Judas Serviço de lavadas completas,
polimentos, higienização
interna, na Rua Jalisco 147.
Tratar (14) 3263-2680 / (14)
99130-2153.

CONSERTO DE máquinas
de costura, atendimento a
domicílio (Devanir). Tratar (14)
99727-6618 ou (14) 981046618
ROCHA SERRALHERIA Portões basculantes, portas,
vitrôs, esquadrias metálicas
em geral, faça um orçamento.
Tratar na Rua Paraná, s/n, Jd.
Cruzeiro ou no telefone (14)
3263-5428 / 99724-0188 com
João Sérgio Rocha.

SERRALHERIA MARIMBONDO - Fabricamos portões
basculantes, portão de correr,
portas, grades de proteção e
estruturas metálicas. Faça um
orçamento. (14) 3263-0564
CHECK LAUDO Vistorias
Veicular, vistoria em autos,
motos, ônibus, caminhões,
etc. Rua Líbero Badaró, 523,
Jd. Morumbi, (ao lado da oficina do Milani). Telefone (14)
3263-1795 e 99711-5644.
SERRALHERIA CONEGLIAN
Lençóis - seu portão está com
algum problema? Fazemos
manutenção em portões
automáticos e correr - troca
de cabo de aço, kit e roldanas,
placas de motores - rolamentos, roldanas, fechaduras
elétricas ou simples - revisão
geral. Fabricação de portões
basculante / correr / social /
grades de proteção para vitrôs
e portas / qualquer tipo de
esquadria metálicas. Ligue:
(14) 3263-1148 ou 99758-3585
/ 99633-7516.
FAÇO PULVERIZAÇÃO
no combate de doenças e
pragas, em plantas frutíferas
e ornamentais. Tratar (14)
99127-0004
FAÇO COSTURAS e reformas
de roupas em geral. Faço
principalmente jalecos. Tratar
(14) 99671-7781 ou na Rua
Amazonas, 532, Vila Cruzeiro
GEOVANE ELÉTRICA Residencial: Serviços Instalações
e reparos elétricos, faça um
orçamento sem compromisso,
atendimento 24 horas. Tratar
(14) 3264-3837 / 99864-9769
FISIOTERAPEUTA - Victor
Lopes Quadrado - Crefito
- 301604-F. Atendimento
domiciliar e na clínica Priscila
Sanches. Endereço: Rua Dr.
Antonio Tedesco, 859 - Centro
- Lençóis Paulista - SP. Email
- vlquadrado@hotmail.com.
Contato - (14) 99725-2601
(whatsapp) ou 3264-7658
(fixo).

BORRACHARIA TIÃO Tratar na Rua Palmiro Diegoli,
129, Jd. Primavera ou no telefone (14) 3264-8827.
FERNANDO CABELEIREIRO Sorriso. Horário de
atendimento de segunda
das 9h às 12h30 e de terça à
sexta-feira das 9h às 12h30 e
14h30 às 19h e aos sábados
das 9h às 12h00 e 13h30 às
19h. Domingos e feriados não
abrimos. Na Av. Procópio Ferreira, 510, Cecap ou telefone
(14) 99675-2769.
JS SANTOS Automatizadores e Segurança Eletrônica Instalação de automatizadores
de portão, cercas elétricas,
interfones, alarmes, manutenção em todas as marcas.
Tratar com Admilson - Técnico
Autorizado. (14) 99773-1547 /
98128-1597
AND TRANSPORTE Fretes
e Mudanças - Cobrimos qualquer oferta. Tratar com Anderson Silva (14) 99664-4648
MARCENARIA MORETTI
- Irmãos Moretti desde 1960
- Especializada em armários
embutidos, estantes, copa e
cozinha em fórmica, móveis
sob encomenda. Endereço:
Av. Nove de Julho, 633,
Centro. Telefones (14) 32630300 / 3263-3300 / Whats
99634-9647
GLÓRIA BERNARDINI Escritório de Engenharia. email:
gloria.esceng@yahoo. com.br.
(14) 3281-4900
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
L. A. Munck - Locação de
guindastes, Rua Castro Alves,
170, Jd. Ubirama. Tratar: (14)
99117-2055 ou (14) 3263-6011

GRÁFICA LENÇÓIS Comunicação Visual e impressos. Av.
Jácomo Nicolau Paccola no
412. Tratar (14) 3264-4200 /
(14) 98153-2890 ou por e-mail
graficalencois@ globomail.
com
ALONSO CABELEIREIRO.
Av. Hermínio Jacó, no 622 no
bairro Nova Lençóis, atendimento de segunda a sábado
e aos domingos e feriados
até às 12:00h. Estamos com
ótimos preços. Tratar (14)
99728-5999.
CARIMBOS LENÇÓIS e
folhinhas. Tratar na Rua
João Capoani, 71, Núcleo.
Telefones (14) 3263-2677 /
99702-1688
PRECISANDO CALCULAR
seu seguro novo ou renovação? Faça já seu cálculo com a
MC Corretora de Seguros. Rua
15 de Novembro, 269, Centro
- Lençóis Paulista, (14) 3263
3803 / (14) 99884- 3777
WR - Serviços. Limpeza,
doméstica e pesada. Jardim,
piscina e pinturas em geral.
Av. Dante Andreoli, no 365,
Monte Azul. Tratar com
Waldyr (14) 99815-4447 ou
(14) 98106-0858
SERRALHERIA PORTAL
- portões basculantes
revestido em chapas de
alumínio - estruturas e
esquadrilhas metálica em
geral. Pontualidade, eficiência
e qualidade em primeiro
lugar. Tratar (14) 3264-4313.
e-mail serralheriaportaljc@
hotmail.com

ARTES - Diagramação (jornal,
revistas, folders, livros, etc.)
desenhos em geral (caricaturas, retrato falado, etc.).
Tratar: (14) 99700-0877
ACADEMIA DE judô AKI
- Rua Rio Grande do Sul,
no 340, Vila Cruzeiro / Facebook.com/academiadejudolp
tratar: (14) 99822-9294 ou (14)
99769-4121
ELETRICISTA/ANTENISTA
- instalação e manutenção
em elétrica residencial e
comercial, alarme, cerca
elétrica e fixação de antenas
parabólicas e digital. Fone:
(14) 99834-9986 Eduardo.
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 (Edifício
Paccola), Centro, Lençóis
Paulista. Tratar: (14) 32645165 ou (14) 99667-9992

IZAEL ESTOFADOS. Tratar
(14) 3264-7063 / 99738-3544
- Atendimento para toda a
região!

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

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

CABELEIREIRO E Barbeiro
a domicílio. Atendo pessoas
idosas e enfermas que não
podem sair de suas casas,
tenho experiências no ramo a
mais de 50 anos. Tratar: (14)
99191-0232
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Classificados
PREOCUPADO SE as
mudanças nas regras de
aposentadoria afetarão você?
Faça uma consulta conosco e
entenda. sem compromisso.
Escritório Contábil G5 Contec
Ltda. Rua José do Patrocínio,
no 591, Centro, Lençóis Pta
- SP. Fone: (14) 3263-2015 /
3264-8282 / 3264-6569

ANIMAIS
DOG HOUSE banho e tosa
onde seu cão se sente em
casa - Rua Antônio Tedesco no
537, Centro. Tratar (14) 32648885 ou (14) 99758- 2022.

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

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

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

CESTA BÁSICA Lopes Rua
Willian Orsi, 76. Tratar (14)
3264-9745 / 99751-2608.
Email: fjgzlopes@hotmail.com
RESTAURANTE VIAJANTES
- Marmitex, marmitas, self-service e prato feito. Tratar
na Rua Gino Augusto Antônio
Bosi, 140, Pq Res. Rondon,
Lençóis Paulista. Telefone
(14) 3263-2412 / 3264-2079 /
99686-1979
FRANGO ASSADO aos
domingos, venha conferir, é
uma delícia! Tratar na Rua
Luiz Henrique de Camargo,
21, Júlio Ferrari. Contato (14)
3263-6502/ 99659-6123 com
Cícero Bearari
SABORES DE Minas - meia
cura, queijos artesanais,
vinhos e salames. Tratar:
(14) 99623-1664 ou (14)
99696-7124.
ROÇA URBANA - Verduras,
legumes, ervas e raízes sem
agrotóxicos. Rua Carlos Ranzani, 165, Jd. Lago da Prata.
Tratar (14) 99761-1693.

DIVERSOS
OVELHAS E Borregas
- Vende-se lote com 17
borregas e ovelhas Texel valor
R$ 8,00 o quilo (pv). Tratar (14)
99694-7889 Luiz Carlos.
VENDE-SE APARELHO de
som Philips. Tratar (14) 988221372 / 3263-2793.
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% algodão, R$3,50
cada ou 3 por R$ 10,00. Aceito
cartão de crédito. Falar com
João (14) 98803-7954
SANFONA, VENDE-SE,
troca e conserta. Tratar cel:
(14) 99711-8613
LOCAÇÃO MURO para
propagandas em geral,
próximo à rotatória Imobiliária
21, excelente localização com
fluxo constante de veículos e
pedestres. Ligue 99728-1313

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

AULAS PARTICULARES inglês, conversação, leitura,
escrita, Professor “Fluente”
residiu e trabalhou na
Inglaterra (Londres) por 05
anos. Tratar Cel/whats (14)
99611-7673

AREIÓPOLIS - Casa - 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.

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

VENDO APARELHO de som
LG Am eFm toc aCD com
entrada pen drive, R$ 500,00.
Tratar: (14) 99818-1874

ALIMENTAÇÃO

AULAS PARTICULARES de
Italiano Tratar Valério cel: (14)
99715-2968

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.
VENDO LOTE com 18 matrizes de ovelha Ile de 99613.
R$ 8.000,00. Tratar (14) 996618289 e 99694-7889

EXCURSÕES
PARATY RJ. Janeiro de
2021 - passeio de escuna,
café da manhã, transporte,
jantar, passeio em praias com
van e pousada. São 4 dias.
De 5 a 9/01. Fone 99724-8206
3264-8558
PRAIA GRANDE 11 a 13/09
café almoço jantar colônia
transporte incluído todos
aceito cartão até 10 vezes
consulta taxa. Fone 997248206 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.

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
AULAS PARTICULARES.
Matemática (Ensino Fundamental) Tratar Valério cel:
99715 2968
CONSÓRCIO CONTEMPLADO crédito R$ 302 mil
para comprar imóvel constr./
capital giro - quero R$30 mil
+ transf. div. (14) 99879-7478
(partic.)
CASA TRINCADA? Faça um
orçamento grátis com o Engenheiro. Tratar: 0800-118023 ou
(14) 99650- 3279
VENHA REALIZAR o sonho
da casa própria! Financiamos
seu imóvel pela Caixa
Econômica Federal! *Imóvel
Novo *Imóvel Usado *Terreno
e Construção faça uma avaliação de crédito! (14) 3264-5165
/ (14) 99820- 0872 - José Carlos. Rua 15 de Novembro, 581.
Edifício Luiz Paccola, 3o andar,
sala 32. Lençóis Paulista.
PRATELEIRA SEIS módulos
sendo R$ 250 reais cada
módulo. Falar com Dani Cel:
(14) 99624-2282
VENDE-SE FURADEIRA a
bateria. Tratar (14) 3263-2793
ALUGA-SE BETONEIRAS - mensal ou diária de
segunda à segunda. Tratar (14)
99686-6030
BALCÃO ATENDIMENTO
modulado em “ L”. R$ 1.500.
Falar com Dani. Cel: (14)
99624-2282
ESTUDANTIL PRESEN TES,
Sempre Repleta de novidades
quentíssimas para esse verão,
sempre com
O MELHOR atendimento e
o melhor pra você...Corre pra
cá...Rua Alexandre Raimundo
Paccola, 186, Rondon, fone
(14) 3263-2125.
MÁQUINAS COSTURA Venda de peças, motores, caixinhas, bancadas e consertos.
Tratar na Rua Santo Antônio,
no 773, Jd. Bela Vista ou (14)
99712-5303 com Cícero.
TOTAL LIMP - limpeza e
descartáveis, Rua Antônio
Paccola, no 20, Vila Antonieta
ll. E-mail eliejf@yahoo.com.
br. Tratar: (14) 99778-3100

FESTAS
CARICATURAS DIGITAL e
ao vivo. Studio Paccola. Tratar:
(14) 99832-3243.
FESTAS DE final de ano
chegando, venha ficar diva
com uma super maquiagem.
Vou até você!. Valor acessível.
Contato: (14) 99814-8885
Bruna Santiss Makeup.
GI BISCUIT - lembrancinhas
para todas as ocasiões,
topo de bolo e personagens,
aceita encomendas. Tratar (14)
99619-1155.

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 - Jd. Itamaraty - 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 Comercial: 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.
CASA - Botucatu - 2 quartos,
1 suíte c/ hidromassagem,
1 sala de visita, 1 sala de
jantar, cozinha americana,
3 banheiros, edícula com
churrasqueira, banheiro. R$
265.000,00. Código 02774.
Ligue (14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
CASA - Centro - 3 dormitórios
sendo 1 suíte, 1 sala de visita,
1 sala de jantar, 1 cozinha,
1 banheiro, 1 lavanderia,
garagem coberta e descoberta. Edícula: 1 dormitório, 1
banheiro, 1 churrasqueira, 1
pia, 1 salão. R$ 350.000,00.
Código 02636. Ligue (14)
99728-1313 / 3263-0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.
CASA - Vila Santa Cecília - 5
dormitórios, 4 suítes, 1 sala,
1 cozinha, 1 copa, 1 lavanderia, 2 banheiros, garagem,
churrasqueira e piscina. R$
636.000,00. Código 02001.
Ligue (14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
CASA - Centro - 4 dormitórios, 2 salas, 1 cozinha, 3
banheiros, 2 garagens cobertas. R$ 689.000,00. Código
02288. Ligue (14) 99728-1313
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
RESIDÊNCIA CAJU Parte
Alta - desocupada, sala, cozinha, banheiro, R$ 145.000,00.
Tratar (14) 99791-3666.

RESIDÊNCIAS
VENDA

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 OU troca casa
no Júlio Ferrari, na Rua Jose
Rossi 351, com cinco quartos,
sala, cozinha, dois banheiros,
área de serviço, garagem
para dois carros, salão para
comércio. Troca por casa na
Cecap, Itapuã, João Paccola,
Maria Luiza, Grajau, Açaí,
Caju, Nova Lençóis, Nações.
Troca-se por casa de quatro
cômodos de menor valor, casa
com edícula ou casa de meio
terreno, valor R$ 180.000,00.
Tratar (14) 99839-5507 / (14)
99630-3099.

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

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

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

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

VENDE-SE CASA frente
e fundo na Rondon, casa
frente sendo 3 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, 2
banheiros, casa fundo 2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem para 3
carros. Tratar (14) 99710-7993
ou (14) 99830-3079.
VENDE-SE CASA no bairro
Maria Luiza II, 115 m2, 03
quartos, sendo 01 suíte.
Tratar: (14) 99712-0847.
MARIA LUIZA IV casa nova
com 5 cômodos R$ 350 mil.
Tratar (14) 99727-9056 com
Antonio.
VENDE-SE CASA (terreno)
no bairro Bela Vista, medindo
235,00 m e construção
171,43m. Tratar fone: 32632983
VENDO APARTAMENTO
no Edifício Orígenes Lessa,
último andar, com armários
embutidos nos quartos, nos
banheiros e na cozinha.
Banheiros com box de vidros
temperados. A varanda
gourmet fechada com vidros
temperados. Contatos: (14)
99141-9526 ou (14) 998291217
VENDE-SE CASA em Alfredo
Guedes. Tratar (14) 988221372 / 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

MARIA CRISTINA vendo
casa na Rua Tomé de Souza,
78. Tratar (14) 99886-9121
com Pedro
VENDE-SE UMA casa em
Alfredo Guedes na Rua 15 de
Novembro 217, com terreno
de 15x96 m, fundo divisa com
Rio Lençóis. Tratar (14) 32646403 ou (14) 99712-9948
TROCA CASA - 02
dormitórios, sala, cozinha,
banheiro, garagem e
lavanderia cobertas. Na Rua
João Florêncio Amaral, no
220, Bairro Monte Azul.(uma
quadra do mercado Azulão/Gigantão) e tenho interesse em
troca por chácara (São Judas
Tadeu, Virgílio Rocha, Corvo
Branco e Agudos) a negociar.
Tratar: (14) 99665-5755 ou (14)
99648-6977.
VENDE-SE CASA localizada
- Rua Padre Anchieta, no18
esquina com a Rua Geraldo
Pereira de Barros, próximo
à Avenida Ubirama. Última
localização para quem quer
montar um comércio. Tratar
(14) 99658-4415 com Cláudio.

JD. CRUZEIRO casa no valor
de R$ 240 mil com 03 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área
de serviço. Tratar (14) 998838902 / 99651-6810

IMÓVEIS

COMERCIAIS
ALUGA-SE/VENDA SALA
no Ed. Luiz Paccola com 40 m²,
dois banheiros e divisórias.
Tratar (14) 99116-1977 com
Paulo.
BARRACÃO - Jardim
Planalto - amplo com 207 m²
de construção e 230 m² de
terreno, também todo climatizado estilo ecolaber, energia
trifásica, 2 banheiros com
adaptação e garagens coberta
e descoberta para 2 veículos.
R$ 500.000,00. Código 02462.
Ligue (14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.v

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

ALUGA-SE SALAS comerciais no centro de Lençóis.
Tratar (14) 99793-3252.

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

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.

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

VENDA OU permuta,
Barracão Comercial multiuso
com 230m2 - terreno em
avenida de maior circulação
de Lençóis Paulista, em zona
estritamente comercial, já alugado com contrato até 2022,
que deverá ser respeitado.
(Documentação - ok). Até 50%
do valor estudo permuta com
residência, terreno ou área
rural. Valor R$ 550.000.00
- Contato direto com proprietário (14) 99721-7534

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

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) 996306731 ou (14) 3263-5068

EDÍCULA ALDEIA - para
confraternizações - “ambiente
familiar”. Lugar amplo com
cobertura, quarto, banheiro
interno, sala, copa com
churrasqueira, quadra, piscina,
banheiro externo masculino,
mesa de bilhar e, acessórios
(Freezer, TV). Tenho mesas e
cadeiras para alugar. Tratar
(14) 99768-0518 Vivo whats.
ALUGA-SE CHÁCARA.
Tratar: (14) 99754-4603 ou (14)
3263-5034.

VENDE-SE SÍTIO Gleba A Bairro Campinho. Área total
de 3,3 alqueires paulista, ou
seja, 8,06 hectares, localizado 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.
SÃO JUDAS Tadeu - chácara
medindo 20.000m2. Tratar (14)
99772-7716.
CHÁCARA VIRGÍLIO Rocha
- 2400 metros, excelente
localização, (600 metros
da Rod. Marechal Rondon.
Km. 307) topografia plana,
toda cercada, arborizada
R$ 245.000 Adriano Cian Consultor de Imóvel Tel. (14)
99126-5928.
CHÁCARA - Descendo
Virgílio Rocha - Possui duas
residências, 1° sendo 2 dormitórios, 1 suíte, área de lazer
com churrasqueira, fogão de
lenha, piscina, 3 tanques pra
criação de peixe, mangueira
para porco(alvenaria), pomar,
horta, Rio Lençóis passo ao
lado capela. 2º RESIDÊNCIA:
Casa do caseiro sendo 2
dormitórios, 1 sala, 1cozinha,
1 banheiro. R$ 583.000,00.
Código 02611. 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: 32632983
ALUGA-SE SALA comercial
na Avenida José Antônio
Lorenzetti 897. Tratar (14)
99677-1099.

CHÁCARAS
VENDE-SE OU troca chácara
no Virgílio Rocha com 1.025
m², fechada com alambrado,
valor R$ 55.000,00. Tratar (14)
99650-0053.

RESIDÊNCIAS
ALUGA

ALUGA-SE APARTAMENTO
com um quarto, cozinha,
banheiro, com garagem, com
água e condomínio incluso,
próximo ao centro, valor R$
950,00. Tratar com proprietário (14) 99614-3191.
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 / 996323811 envio fotos pelo whats.

VENDE-SE TERRENO no
Residencial Villacita com 300
m², ótima localização próxima
a entrada do Condomínio
Spazio Verde. Tratar (14)
99727-2012.
VENDE-SE ÁREA de terra em
Alfredo Guedes de 7.912 m²,
10.577 m². Tratar (14) 988221372 / 3263-2793.

VENDE-SE UMA chácara
(Corvo Branco) ou troca por
casa, terreno ou barracão.
Tratar (14) 99712-2211.
VENDE-SE UM sítio área rural de 1 (um) alqueire de terra,
ao lado do Engenho São Luiz,
fica no São Judas Tadeu, com
asfalto, água e luz. Tratar (14)
99772-5363 com Amaral.
CHÁCARA - Terreno com
3.2 alqueires, 1 casa com 4
dormitórios, 2 sala, 2 cozinha,
1 lavanderia, 2 banheiros.
EDÍCULA: Churrasqueira,
piscina c sauna e canil. R$
1.620.000,00. Código 02371.
Ligue (14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

TERRENOS
VENDA

VENDE-SE 2 terrenos no Spazio Verde condomínio fechado.
Tratar (14) 99617-4371.
VENDE-SE TERRENO no
Loteamento Residencial
Spazio Verde com 348 m²,
ótima localização. Tratar (14)
99727-2012.
TERRENO - Stª Teresinha II Área do terreno: 236.15 m². R$
80.000,00 + parcelas. Código
02565. Ligue (14) 99728-1313
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
TERRENO - Ubirama Terreno murado, Área 275
m². R$ 210.000,00. Código
02790. Ligue (14) 99728-1313
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
TERRENO - LOTE: 09,
QUADRA: 4Z, amplo terreno.
R$ 40.000,00. Código 02649.
Ligue (14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

JARDIM CRUZEIRO. Vendo
terreno medindo 275m2, Rua
Mato Grosso (ao lado do no
185 frente ao no 200) - Tratar
com Luiz (14) 99702-6597.
TERRENO LOCALIZADO no
Jardim Village, na Avenida dos
Estudantes. Interessados tratar
(14) 99725-2619.

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

LOTEAMENTO SAINT
Raphael - Macatuba. Lotes
com 200 m2 disponíveis para
venda! Preços especiais! Infos:
(14) 3264-5165 e (14) 998200872 José Carlos.

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

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

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

VENDA

RUA 15 de Novembro, 1.242.
Vende-se casa com 190.00m2.
R$ 270mil. Tratar (14) 998976444.

VENDE-SE CASA na Rua
Cel. Álvaro Martins, R$
650.000,00. Tratar (14) 32632105 CRECI 41388.
BAURU - Vende-se apartamento na Rua Maria Nogueira
/ Jd. América, R$ 230.000,00.
Tratar (14) 3263-2105 CRECI
41388.

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

VENDE/TROCA TERRENO
300m² no condomínio fechado
Spazio em Lençóis, por chácara. Tratar (14) 99682-8837.
ITAMARATY: TERRENO
topografia plana, excelente
localização 501,74 m² - R$
230.000 baixou para R$
213.000. Adriano Cian
Consultor de Imóvel Tel. (14)
99126-5928.
VENDE-SE OU troca por casa,
3 alqueires de terra no Rio Claro, vendo separados também.
Tratar (14) 99868-9731.
VENDE-SE TERRENO Jardim
Itapuã, na Rua Wiliam Orsi,
n° 47. Valor 100mil. Tratar (14)
99816-4387 ou 3436-1926
falar com Didi.
ITAMARATY: TERRENO 02
Juntos Total 856 m² Adriano
Cian - Consultor de Imóvel Tel.
(14)99126 5928.
VENDE-SE UM terreno no
Jardim Planalto por R$ 40.000
mais prestações, sendo negociável os 40.000. Tratar (14)
3264-4451 ou (14) 99119-2443
com Ângela ou Rubens.

VENDE-SE VÁRIOS
terrenos no Jardim Grajaú,
medindo 250 m2 a partir de R$
90.000,00, não aceito financiamento. Tratar (14) 98206-3296
ou (14) 99791- 3666.
VENDE-SE UM terreno
na Rua 28 de Abril, Centro,
medindo 251m2. Valor
R$ 220.000,00. Tratar (14)
3263-6176.
JARDIM ITAMARATY. Vendo
um terreno com topografia
plana, com 517,5 m2 (15m
x 34,5m), na parte alta do
Jardim Itamaraty. Tratar com
Eduardo (14) 99786-3769.
GREENVILLE RESIDENCIAL:
Terreno topografia plana,
excelente localização 1056
m2 R$ 650.000 Adriano Cian
Consultor de Imóvel Tel. (14)
99126-5928.
OPORTUNIDADE. MARIA
LUIZA IV: 04 Terrenos Juntos,
total de 1115 m2 excelente
localização topografia plana
(próximo ao Senai) R$ 528.000
Consultor de Imóvel Tel. (14)
99126-5928.
VENDO TERRENO Jd. Itapuã
com 200m2 na Rua José Hiram
Garrido, no 594, próximos ao
novo Cemitério Paníco. Topografia plana 80% murado, R$
100.000,00. Tratar: (14) 997827113 ou (14) 99709-5288.
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FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO
Por Nelson Faillace

PALESTRA - O registro de hoje é dedicado aos
apaixonados por futebol. Na foto, de meados da década
de 1970, o conhecido árbitro Dulcídio Wanderley
Boschilia aparece em plena palestra futebolística no
Estádio Municipal Archangelo Brega (Bregão), palco de
grandes atuações do CAL (Clube Atlético Lençoense).

Os familiares e amigos desejam muita saúde, paz e alegrias aos
primeiros aniversariantes do mês de setembro. Parabéns a todos!
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Ana Paula Valdevino, quarta-feira (2)

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Camila Nogueira, sexta-feira (4)

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Diego Pescara, segunda-feira (7)
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Graziella Prado, domingo (6)

Murilo Tudiçaki, sexta-feira (4)

Claudio Silva, terça-feira (8)
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Evandro Alves, domingo (6)
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Fernando Correia, segunda-feira (7)
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Matheus Galli Nacli, sábado (5)
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Nelson José Barbosa, quarta-feira (2)
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Márcio Moreira, domingo (6)
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Wanderley Aparecido Bacili, sábado (5)

