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Dois terços dos pais são contra
retomada das aulas presenciais
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

Rede Pública de Ensino mantém aulas remotas até posicionamento dos órgãos
sanitários locais; independentemente do retorno, calendário escolar será cumprido
COVID-19

Aparente queda traz falsa
sensação de segurança

Para Maria Paula e Norival Maganha, o segredo para um
relacionamento duradouro é o respeito, o carinho e o amor. Ambos com
70 anos, eles completam cinco décadas de união neste sábado (26).
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A7

Sol com algumas
nuvens. Não chove.

35ºC UR 56%
18ºC
15%

Zona Azul não
tem previsão
de retorno

óbitos ocorridos em decorrência de
complicações clínicas. No entanto,
para profissionais que acompanham
o cenário desde o início, a aparente
estabilização pode causar uma falsa sensação de segurança. É o que
aponta a infectologista Geovana
Momo, que alerta que se a população não mantiver as precauções a
situação pode piorar.
A8

As atividades da Zona Azul de
Lençóis Paulista estão paralisadas
desde o dia 23 de março, quando teve
início a quarentena estabelecida em
decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com
a direção da Legião Mirim, responsável pelo gerenciamento do estacionamento rotativo, o retorno depende da
normalização da situação atual. A4

TRÁFICO

LUTA PELA VIDA

ALISTAMENTO MILITAR

Operação apreende
800 kg de drogas

Campanha para salvar
Jonathan continua A6

Prazo se encerra
na quarta-feira (30)

A3

ATOS & CENAS

YOUTUBE

Escritora lençoense
recebe homenagem

MIS exibe filme e
debate neste sábado

A7

A7

TEATRO MUNICIPAL

PROJETO GURI

Circuito Digital
apresenta Capitão
Zé neste domingo

Polos de Lençóis
e Macatuba ainda
oferecem vagas

O Circuito Digital de Artes, patrocinado pela Bracell, apresenta
neste domingo (27) mais um grande espetáculo musical pelas páginas do Teatro Municipal Adélia
Lorenzetti. Quem sobe ao palco, a
partir das 18h, é a banda Capitão
Zé, com a live intitulada “Nós vamos invadir sua casa”. Com 23 anos
de estrada, a banda se destaca com
um repertório repleto de clássicos
do rock nacional.
A7

Ainda dá tempo de se inscrever
nos cursos gratuitos oferecidos pelo
Projeto Guri, mantido pela Secretaria
de Cultura e Economia Criativa do
Governo do Estado de São Paulo. As
inscrições devem ser feitas pela internet até a próxima quarta-feira (30).
O início das aulas presenciais nos polos de Lençóis Paulista e Macatuba
está previsto para o dia 7 de outubro,
de acordo com regras estabelecidas
pelas autoridades sanitárias.
A7

TEMPO
SÁBADO, 26/09

CENTRO

Apesar das oscilações diárias
nos números da pandemia, ao analisar o histórico da evolução do novo
coronavírus (Covid-19) em Lençóis
Paulista, dados coletados a partir
de julho apontam baixa nos registros de casos e de pacientes sintomáticos em fase de transmissão da
doença, bem como na taxa de ocupação hospitalar e no número de

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Bodas de Ouro

A5

TERCEIRA
DOMINGO, 27/09
Sol com algumas
nuvens. Não chove.

36ºC UR 41%
18ºC
14%

A2

ARTIGO

O ECO iniciou na última
terça-feira (22) o processo
de migração para sua
nova plataforma digital.
Desenvolvido ao longo dos
últimos três meses, o site
chega para potencializar
ainda mais a presença
do jornal na internet,
reunindo em um único
ambiente virtual todo o
conteúdo produzido pela
equipe de jornalismo. A
previsão é que o processo
de transição seja
concluído nos próximos
dias, quando o domínio
www.jornaloeco.com.
br dará lugar a OECO.
DIGITAL. Até que os
leitores se habituem
ao novo endereço, o
antigo permanecerá
ativo fazendo o
B1
redirecionamento.

A2

Fechamento
desta edição:

20h54
Cuidado com os lobos Gaudêncio Torquato:
em peles de cordeiros Nossas vidas no amanhã

A6

•

A2

O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 26 DE SETEMBRO DE 2020 •
“São inúmeros pontos positivos que devem ser muito bem
recebidos pelos nossos leitores, mas a velocidade, sem dúvida, é o
grande diferencial”,
Breno Corrêa Medola, proprietário de O ECO, sobre o novo site do jornal.

PARA PENSAR

“Não deixem que o mal
vença vocês, mas vençam
o mal com o bem”,
Romanos 12:21

A maioria não quer, e está certa
A página A8 desta edição traz duas
matérias relacionadas à Educação.
uma delas fala do avanço das escolas
públicas da cidade no IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica), principal indicador da qualidade
do ensino no país. Em 2017, o IDEB das
escolas municipais e estaduais locais
ficou na casa dos 6,6. Em 2019, o índice
saltou para 6,7, bem acima da média
nacional, que foi de 4,2. O grande
destaque foi a ETEC Cidade do Livro,
que atingiu o índice de 6,3 e ficou
entre as 100 melhores escolas do
estado de São Paulo.
A outra matéria, que, inclusive,
é a manchete desta edição, aborda
a questão da volta às aulas presenciais, que está autorizada na
rede privada, mas segue suspensa
na entre as escolas públicas, pelo menos por enquanto. A decisão se baseia
no resultado de uma pesquisa realizada pela Secretaria de Educação do
município com os pais e responsáveis
pelos alunos.

A maioria, mais precisamente 66%,
respondeu ao questionário informando
que não mandaria seus filhos de volta
para a escola nas atuais condições. O
número é ainda mais elevado entre
professores, gestores e demais profissionais da área. 82% não se sentem
seguros com a possibilidade do retorno das aulas presenciais, mesmo que
com a quantidade reduzida de alunos.
A decisão de manter as aulas de
forma remota é mais do que correta.
Não há como negar que a aparente estabilização da pandemia tem causado
uma falsa sensação de segurança. Isso,
aliás, é destacado por profissionais da
saúde em outra matéria, na página A8,
que revela que os casos de infecção,
taxa de hospitalização e mortes vêm
diminuindo mês a mês, mas também
mostram que o aumento pode ocorrer
a qualquer sinal de descuido como na
última semana, em que os números
voltaram a subir. As coisas vão se acalmar, mas ainda é preciso cuidado.

Nossas vidas no amanhã
Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular
da USP, consultor político e de
comunicação
Um exercício de paciência. Missão
de persistência. Uma vida de mais renúncias. Essas três frases servem para
circunscrever nossas vidas no amanhã.
O biólogo e pesquisador Átila Iamarino dá a dica: “não tem volta mágica
para 2019 sem vírus. É uma adaptação
pragmática para 2021 com ele” Portanto, devemos já começar a gigantesca
tarefa de fazer as mudanças que se
fizerem necessárias para convivermos com os dias futuros. Urge termos
consciência dessa necessidade. Não se
espere pela volta pura e simples aos
dias de ontem, com a manutenção de
velhas regras, padrões de comportamento, atitudes e gostos.
A reforma na área dos costumes é
uma das mais árduas. Afinal, costume
faz parte da tradição, carrega o DNA de
todo um processo civilizatório. Mas há
de se compreender que a vida segue
seu curso e avança na esteira das descobertas e inovações resultantes das
pesquisas nas áreas da biologia, biomedicina, inteligência artificial etc. Portanto, qualquer arranjo no sentido de salvaguardar a integridade da vida é e será
bem-vinda, principalmente se olharmos
um pano de fundo cheio de ameaças.
Como lembram os cientistas, o nosso
foco será sempre o dos impulsos inatos
aos seres vivos. Analisando as reações
do comportamento, Pavlov se vale do
exemplo da ameba para explicar os reflexos do ser humano. A ameba foge do
perigo, absorve alimentos, multiplica-se, forma quistos dentro dos quais se
multiplica em um enxame de pequenas
amebas. Por aí, podemos ter a primeira resposta para a questão da metáfora
de guerra, tão do gosto dos indivíduos.
As pessoas, como as amebas, procuram
evitar o perigo e preservar sua espécie.
Se um vírus, um Covid qualquer, aparece de repente ameaçando o fluxo vital,
o ser vivo tenta dele se afastar, matando-o ou tomando as precauções para
que ele desapareça.
A natureza procura conservar a vida,
de acordo com dois grandes princípios:
o do soma e o do gérmen. O primeiro,
o indivíduo, conduz o segundo, a espécie; o primeiro é mortal, descontínuo,
e o segundo é imortal, contínuo. Para
preservar o indivíduo do aniquilamento, antes que tenha cumprido a tarefa
de transmitir o gérmen da espécie, a
natureza o dotou de dois mecanismos

especiais; e da mesma forma, para a
preservação da espécie, proporcionou
dois mecanismos. Os primeiros são os
impulsos combativo e nutritivo; os segundos, sexual e paternal. Eis a base
do argumento que sustenta a tese de
que haveremos de adotar o pragmatismo para prolongar nossa preservação.
A adaptação à realidade dos ciclos de
vida é condição sine qua non.
Dito isto, emergem as questões: que
mudanças, que novos costumes adotar,
quais as esferas que deverão ser mais
impactadas, a individual ou a coletiva?
Com perdão dos amigos da área biomédica, arrisco a inferir que o rol de adaptações assumirá uma proporção circular,
sistêmica, abrangente, na medida em
que os elos da cadeia da saúde de um
povo abrigam mudanças nos padrões e
normas governamentais, atitudes pessoais e comportamentos coletivos. Entidades e pessoas físicas deverão entrar
na composição, operando as políticas
de saúde, com maior controle de cuidados sanitários, programas intensivos de
prevenção, inserção de uma visão interdisciplinar, capaz de contemplar o Todo
e não apenas as partes.
É claro que uma eficaz revolução de
costumes depende da chave da porta
do futuro: a educação. Por isso, o sistema educacional, a partir do ensino de
base até os níveis superiores, haverá
de focar as políticas de prevenção e
mudança de hábitos, o que implicará
modelagem inovadora nas áreas dos
divertimentos, conservação ambiental, educação, mobilidade urbana, segurança pública, manifestações coletivas, como eventos de massa. A grita
será barulhenta, prevendo-se, desde
já, um discurso crítico aos governantes, que estariam fazendo censura,
opressão à liberdade de manifestação
etc. Mas não se faz reforma sem ponto
e contraponto.
Como fortaleza de defesa de uma
nova ordem mundial no campo sanitário, será necessária a chegada ao poder
de um núcleo com novas visões, olhar
de estadista, empreendedorismo e coragem para enfrentar os infortúnios.
Só assim a Humanidade será capaz de
implantar um regramento que garanta
a sobrevivência da espécie, com destaque para a vida saudável do planeta, o
que exigirá forte intervenção nas políticas preservacionistas e de melhor distribuição de renda. A continuar a imensa
disparidade de classes, os grupos mais
poderosos haverão de dar o tom maior
e, nesse caso, a orquestra mundial ameaça continuar bastante desafinada.

Terceira Coluna
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Opinião

FRASE

FIM DO PRAZO
Termina neste sábado (26) o prazo para que partidos políticos e coligações apresentem à Justiça Eleitoral
o requerimento de registro de seus
candidatos a prefeito, vice-prefeito
e vereador para as eleições deste
ano. Conforme a Terceira Coluna já
adiantou, as quatro cidades da área
de cobertura de O ECO devem ter 12
chapas majoritárias e cerca de 500
concorrentes ao Poder Legislativo.

JOGO SUJO
Para que a escolha não se limite
ao popular “menos pior”, é preciso
que haja debate de ideias, não ataques. Mas, infelizmente, na maioria
das vezes, não é bem isso que acontece no indigesto jogo político. Os
mais atentos já percebem as movimentações dos peões no tabuleiro.
Fieis soldados que, sob a batuta de
seus generais, tentam a todo custo
causar algum dano aos oponentes.

JULGAMENTO
A apresentação dos requerimentos é apenas a primeira etapa do
processo, visto que todos dependem
da apreciação dos juízes eleitorais,
que têm até o dia 26 de outubro para
concluir a análise dos pedidos. Um
candidato que eventualmente tiver
problema com o registro, ainda pode
recorrer da decisão, concorrendo na
modalidade sub judice, caso não haja
um julgamento definitivo antes do
dia de votação.

MEIAS VERDADES
Há quem diga que agora vale
tudo, até mentir, descaradamente,
no conforto do anonimato, ou de
forma velada. É importante entender que quem se ampara em meias
verdades também mente. Quem
omite também mente. E quem
mente, independentemente do motivo, é capaz de muita coisa que não
vele a pena pagar para ver, porque
o preço certamente será alto.

SOBRAS
Também é importante destacar
que os partidos ainda têm até o dia
16 de outubro para preencher vagas
remanescentes nas eleições proporcionais, observando o percentual
mínimo de candidaturas femininas,
que não pode ser inferior a 30%.
Até o dia 26 também é possível
substituir candidatos para qualquer
cargo. Depois deste dia, a única exceção é em caso de morte de um
dos concorrentes.
VELHA POLÍTICA
Este final de semana também
marca o início do período de campanha. A partir deste domingo até o dia
14 de novembro, véspera das eleições, os candidatos têm a árdua missão de convencer os eleitores sobre
suas capacidades. Se bem que nem
todos se valem de suas qualidades
para angariar votos. Muitos, adeptos
da velha política, se limitam, quase
sempre, a denegrir a imagem do adversário. É aí que mora o perigo.
ARMADILHAS
Em diversos níveis geográficos,
há exemplos muito claros de eleições
em que a condução do processo pelos concorrentes criou inúmeras armadilhas ao redor do eleitorado majoritariamente desprovido de senso
crítico. Nada deveria ser nivelado por
baixo, mas esta é uma triste realidade de um país em que a política se
construiu a partir da busca pelo poder e não na luta pelo bem comum.

LOBO EM PELE DE CORDEIRO
Vivemos na era da informação
e, ao mesmo tempo, da desinformação trazida pelo fenômeno das
fake news. Como a pandemia do
novo coronavírus chegou para fazer do meio digital o grande protagonista destas eleições, mais do
que nunca é preciso enxergar além
do que se vê. Os desavisados, os
ingênuos e os preguiçosos serão
presas fáceis para muito lobo em
pele de cordeiro.
50 DIAS CRUCIAIS
Os cerca de 50 dias que se sucedem são muito importantes para
todos. Não há espaço para novos e
nem velhos erros, pois uma escolha
equivocada representa quatro anos
de problemas. Votar é um direito,
mas votar certo é um dever. O que é
o certo é o que o errado? Isso cabe
a cada um decidir, mas com responsabilidade e sabedoria.
GASTOS
E por falar em campanha, os
candidatos ao Executivo e ao Legislativo devem respeitar os limites de gastos estabelecidos pela
Justiça Eleitoral para estas eleições.
Em Lençóis Paulista, por exemplo,
os concorrentes a prefeito podem
gastar até R$ R$ 239.251,02. Já os
que almejam uma vaga na Câmara Municipal pode aplicar até R$
33.076,17 em propaganda eleitoral. Nas demais cidades da região,
os limites são de R$ 123.077,42 e
12.307,75, respectivamente.
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MONTE AZUL

A Polícia Militar de Lençóis Paulista deteve na segunda-feira (21), no Jardim Monte
Azul, dois jovens envolvidos com o tráfico. No local foram encontrados 13 eppendorfs
de cocaína e mais R$ 66 em espécie. Na casa de um dos jovens havia mais 28
eppendorfs de cocaína e um invólucro de maconha. Eles foram encaminhados à
Delegacia da Polícia Civil, mas foram liberados após o registro da ocorrência.

SEGURANÇA PÚBLICA

Operação São Paulo Mais Seguro
apreende mais de 800 quilos de droga
FOTO: DIVULGAÇÃO

Ação também resultou na detenção de 181
pessoas e na vistoria de 11,2 mil veículos
Flávia Placideli

A

Polícia Militar divulgou
o balanço de mais uma
edição da Operação São
Paulo Mais Seguro, desencadeada entre a quarta-feira (23) e a
quinta-feira (24) em todo o estado
de São Paulo para garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a
presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das
pessoas e combater o crime.
A operação contou com a
mobilização de 16.478 policiais
militares e o emprego de 7.178
viaturas e 11 helicópteros. As
atividades foram distribuídas

em milhares de pontos estratégicos apontados pelo serviço de
inteligência da Polícia Militar,
com o objetivo de sufocar possíveis ações de criminosos.
A ação resultou em 18.540
abordagens, sendo 126 pessoas presas ou apreendidas e 55
foragidos capturados. Também
houve a apreensão de 810,7
quilos de drogas e seis armas
de fogo. Durante a operação,
11.223 veículos foram vistoriados, sendo 45 motoristas autuados por consumo de álcool,
recusa ao teste do bafômetro e
embriaguez ao volante. A PM
também recuperou 20 veículos
roubados ou furtados.

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

OPERAÇÃO - Policiais militares atuaram em pontos
estratégicos para inibir qualquer prática ilícita

DENÚNCIA

PM apreende pés de
maconha em bairro rural
FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

TRÁFICO

Homem de 30 anos é
preso no Júlio Ferrari
Na ação, equipe de Força Tática apreendeu
25 eppendorfs de cocaína e R$ 66 em espécie
Flávia Placideli

N

a tarde da quarta-feira
(23), a equipe de Força
Tática da Polícia Militar de Lençóis Paulista prendeu um homem de 30 anos
acusado de tráfico de drogas.
O indivíduo foi flagrado cometendo o delito no Conjunto Habitacional Maestro Júlio
Ferrari, onde reside. Na abordagem foram apreendidos 25
eppendorfs de cocaína e R$
66 em espécie, possivelmente
fruto do comércio ilegal.
De acordo com informações do sargento Lucas, comandante da equipe de Força
Tática, que realizava patrulhamento juntamente com o
cabo Leonardo e o soldado
Davi, por volta das 15h, na
Avenida Domingo Giovanetti, J.L.M.Q., de 30 anos, já
conhecido por tráfico de entorpecentes, foi avistado em

atitude suspeita e mudou de
comportamento ao perceber a
presença da viatura.
A equipe o submeteu à revista pessoal, na qual foram
localizados seis eppendorfs
de cocaína e R$ 66 em espécie. Indagado sobre o entorpecente, ele revelou que as
porções eram vendidas a R$
20. A equipe se deslocou até a
residência do suspeito, na Rua
Emílio Ferrari, onde foi feita
uma vistoria com autorização
de sua irmã. No quarto da
casa havia mais 15 eppendorfs
de cocaína.
Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e
foi apresentado ao plantão policial, onde o delegado, após
tomar ciência dos fatos, ratificou o flagrante pelo crime
de tráfico de drogas (Artigo 33
do Código Penal), mantendo-o
recolhido aos cárceres, à disposição da Justiça.

CULTIVO - Pés de maconha e porções da droga foram apreendidos pela PM

Homem de 34
anos foi autuado
por tráfico
Flávia Placideli

A

pós uma denúncia anônima ocorrida na manhã da
última quarta-feira (23), a
Polícia Militar de Lençóis Paulista apreendeu pés de maconha, sementes da droga e uma espingarda de pressão em um sítio na área
rural do município. No local, um
homem de 34 anos confessou que
cultivava o entorpecente e foi autuado por tráfico de drogas. Toda
a droga foi apreendida.
De acordo com informações
do Boletim de Ocorrência registrado pela 5ª Cia da Polícia
Militar, por volta das 11h, foi
recebida denúncia anônima via
Copom (Centro de Operações
da Polícia Militar), informando
que em uma propriedade rural,
no bairro Bocaina, perto do distrito de Alfredo Guedes, o proprietário de uma chácara fazia o
cultivo de maconha.

Com as informações, uma
equipe se deslocou até o local,
onde E.L.X.S., de 34 anos, natural de Diadema, foi abordado
dentro da horta da propriedade,
onde foram localizados 12 pés
de maconha. As plantas, que
pesaram 403 gramas eram cultivadas em vasos com sistema de
irrigação. Indagado a respeito, o
suspeito afirmou que havia plantado para uso próprio.
Os policiais também vistoriaram uma barraca de camping
que o indivíduo utilizava para
dormir e localizaram uma porção
de maconha com várias sementes da erva, pesando 23 gramas.
Além da substância, também foi
encontrada uma espingarda de
pressão, do tipo chumbinho.
Diante dos fatos, o indivíduo
recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia da
Polícia Civil, onde a autoridade
de plantão, após tomar conhecimento dos fatos, ratificou o
flagrante pelo crime de tráfico
de drogas (Artigo 33 do Código
Penal). A droga e a espingarda de
pressão foram apreendidas.
FOTO: ARQUIVO/O ECO

TRÂNSITO

Seguro DPVAT prevê
queda de quase 20%
nos acidentes em 2020
Mesmo com a redução, Brasil permanece
com média de 30 mil mortes por ano
Da Redação

N

o Dia Nacional do Trânsito, celebrado ontem
(25) sob o tema “Perceba
o risco, proteja a vida”, o consórcio que gerencia o Seguro
DPVAT apresentou um levantamento inédito com projeções
de acidentes até o final de
2020. O estudo prevê queda de

19% no número de ocorrências
em todo o país, considerando
o período de isolamento social
por conta da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19).
Apesar da redução, segundo dados do DataSUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde) o Brasil
tem média anual de 30 mil
mortes no trânsito e cumpriu

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

Prefeitura Municipal
de Areiópolis
COMUNICADO DE SUSPENSÃO
Tomada de Preços: 05/2020. Objeto resumido: Contratação de empresa
para a execução da obra de implantação de melhorias na Iluminação Pública
nos bairros: Jardim Karina, N. H. COM. José Zillo, Parque Res. Dr. Plínio A.
Targa e Residencial João Gomes no Município de Areiópolis, conforme anexo I. A Prefeitura Municipal de Areiópolis COMUNICA a quem interessar
que, tendo em vista questionamento ao edital de licitação acima especificado,
está SUSPENSA a Sessão de Abertura designada para o dia 30/09/2020 às
09:00h da Tomada de Preços nº 05/2020 para que sejam revistas as especificações técnicas do objeto licitado (Anexo I) e assim que possível nova data
será republicada, bem como, possivelmente, edital retificado.
Areiópolis, 25 de setembro de 2020.
Luís Ricardo da Rosa
Coordenador de Compras e Licitações

Prefeitura Municipal
de Areiópolis
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 17/2.020 - Processo n.º 1007/2.020 - Tipo: Menor
Preço por Item - Critério de julgamento: Unitário. Objeto: Registro de preços
para possível aquisição de seringas descartáveis, lancetas e hemoglicoteste
HGT – tiras para teste de glicemia, conforme especificações constantes do
Anexo I, documento que passa a fazer parte integrante deste edital. Data e
hora da realização: Dia 13 de Outubro de 2.020 às 14:30h. Credenciamento:
Dia 13 de Outubro de 2.020 das 13:30hs às 14:00h. Local: Prefeitura Municipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, bairro
Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital completo: www.
areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima mencionado e através do e-mail:
areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se.
Areiópolis, 25/09/2.020.

RISCO - Motos são as responsáveis por metade das mortes no trânsito
apenas 30% da meta da Década de Ação pela Segurança no
Trânsito da ONU (Organização
das Nações Unidas), que estabelece redução de 50% no número de mortes. O país saiu da
marca de 43,2 mil mortes, em
2011, para 30,3 mil, em 2019.
Do total de ocorrências previstas até dezembro, 143,8 mil
estão relacionadas a coberturas

por invalidez permanente, 56,4
mil a indenizações para despesas médicas e 29,3 mil por
mortes. A faixa etária mais sujeita a acidentes é a de 25 a 34
anos, presente em 27% do total
projetado para este ano. As motocicletas são responsáveis por
metade das mortes, com sete de
14 ocorrências para cada 100
mil habitantes.

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

Obituário
DATA: 18/09/2020 a 25/09/2020
Eva Rita Bispo de Carvalho faleceu na sexta-feira (25) aos 72 anos em Lençóis Paulista
Juarez Elpidio Angélico faleceu na quinta-feira (24) aos 58 anos em Lençóis Paulista
Nair Aparecida Constantino da Silva faleceu na quinta-feira (24) aos 71 anos em
Lençóis Paulista
Leonilda Aparecida Jana de Oliveira faleceu na terça-feira (22) aos 64 anos em
Lençóis Paulista
Luzia Scola da Silva faleceu na terça-feira (22) aos 80 anos em Lençóis Paulista
Oswaldo Batschauer faleceu na terça-feira (22) aos 85 anos em Lençóis Paulista

Cidade
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GAPSDOWNLP

O Grupo de Apoio a Pessoas com Síndrome de Down de Lençóis Paulista
completa nove anos neste mês. O grupo, que recebe apoio da Unimed, é
um importante instrumento de inclusão dos portadores e seus familiares,
principalmente das crianças, que sofrem com o preconceito da sociedade. Para
participar ou ajudar basta entrar em contato pelo telefone (14) 3269-3100.

INCLUSÃO

Respeito ao próximo
e o limite de cada um

RECORRENTE

Mesmo com coleta regular,
Lençóis Paulista sofre com
descarte irregular de lixo
Infrator pode ser autuado em até R$ 10 mil
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

Semana marca comemoração do Dia Nacional de Luta da Pessoa Com Deficiência
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

Angelo Franchini Neto

“T

odo mundo tem uma
deficiência, afinal,
ninguém é perfeito.
O importante é respeitar o próximo e o limite de cada um”. É
assim que Antonio Carlos Taioque, de 45 anos, quer viver sua
vida. Para ele, uma pessoa com
deficiência não deve somente
lutar pelos seus direitos, mas
também estar ciente de que
existem deveres a serem cumpridos. Somente desta forma a
palavra “igualdade” será literalmente colocada à prova.
O Dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência, comemorado na segunda-feira (21),
levanta uma importante reflexão
sobre o tema. Será que o país
está no caminho certo para a
inclusão? Enquanto alguns nascem com algum tipo de deficiência, outros a adquirirem com
o tempo. E o tempo também é
essencial para se adaptar à nova
realidade. É o caso de Taioque,
que ficou paraplégico após um
acidente de moto, com apenas
21 anos, época em que começava a sonhar com seu futuro.
“Foi um choque para mim,
tanto que várias vezes me peguei pensando no que ia fazer e
como seria meu futuro. Muitas
vezes, a gente não dá valor a coisas simples do dia a dia, como
uma caminhada ou mesmo a
sensibilidade da pele. Quando a
condição de deficiência é estabelecida, logo vem a vulnerabilidade e os pensamentos ruins.
O apoio da minha família me

TODOS IGUAIS - Para
Taioque, que ficou
paraplégico em um acidente
de moto, a sociedade precisa
entender que todos têm os
mesmos direitos e deveres

deu uma direção e me mostrou
que daria para eu me adaptar e
fazer coisas que eu fazia antes
do acidente”, comenta.
Taioque é casado com Graciela Cardoso e pai de Maria
Eduarda, de oito anos. E foi
através da esposa que conheceu a Adefilp (Associação dos
Deficientes Físicos de Lençóis
Paulista), entidade que representa em diversas competições
adaptadas. “Tentei fazer muitas
coisas e logo percebi que precisava de algo a mais. Foi quando
conheci a Adefilp, através da
minha esposa, que conhecia o
professor Caldeira. Hoje, faço
parte da equipe de atletismo,
o que melhorou muito a minha condição física. Consigo

ser mais independente, viajo e
conheço pessoas em situações
muito mais difíceis que a minha. Pessoas que estão lutando
e me enchem de motivação e
esperança”, relata.
Sobre a luta por mais acessibilidade, Taioque diz que os
avanços são muitos, mas ainda
há o que melhorar. “Os deficientes têm direitos, mas também deveres. É tudo igual. A
única coisa que nós pedimos é
o direito de ir e vir. Graças a
Deus, Lençóis Paulista está bem
na frente de ouras cidades. Cada
vez mais as pessoas estão aceitando e vendo que o deficiente
também gasta, come, se veste.
Antes, se parássemos no farol
esperando abrir, vinha alguém

oferecer uma moeda e não é isso
que queremos. Queremos que a
população nos encare como pessoas que somos”, pontua.
Para finalizar, Taioque faz
um relato emocionado. “Além
de fazer parte da equipe de atletismo da Adefilp, também trabalho na coordenação da entidade.
Graças a Deus, hoje, a minha
vida é corrida. São tarefas bastante prazerosas que a Adefilp
me trouxe. Somos uma grande
família e cada um respeita o
limite do outro. É o que sempre digo: todos nós temos uma
deficiência, ninguém é perfeito.
O importante é respeitar o próximo e o limite de cada um. Assim conseguimos viver bem na
sociedade”, finaliza.

ZONA AZUL

Estacionamento rotativo
não tem previsão de retorno
Suspenso desde março sistema deve sofrer reestruturação para melhor atender população
FOTO: DIVULGAÇÃO

Angelo Franchini Neto

A

s atividades da Zona
Azul de Lençóis Paulista
estão paralisadas desde o dia 23 de março, quando
teve início a quarentena estabelecida em decorrência da
pandemia do novo coronavírus
(Covid-19). De acordo com a
direção da Legião Mirim, responsável pelo gerenciamento
do estacionamento rotativo, o
retorno depende da normalização da situação atual.
Wagner Fernandes, diretor
da entidade, lembra que a paralisação não impacta apenas
financeiramente o adolescente
atendido pelo projeto, mas também no desenvolvimento de sua
aprendizagem, convivência e
vínculos sociais e profissionais.
Prova disso é que os aprendizes
demonstram ansiedade pelo retorno ao trabalho, que, segundo

PARADA - Retorno da Área Azul depende da normalização da situação
ele, deve ser remodelado.
“A Legião Mirim Masculina trabalha na elaboração de
um projeto de reestruturação
da Zona Azul para melhor
atender nossos condutores,
pedestres e comerciantes. Pretendemos atingir com maior

eficiência e eficácia os objetivos que estão estabelecidos
em lei”, comenta Fernandes,
que lembra que a entidade não
se dedica apenas à Zona Azul,
mantida em parceria com a
Prefeitura Municipal.
Na Legião Mirim, os le-

gionários também recebem
formação para outras formas
de ingresso no mercado de
trabalho. Apesar da inatividade, todos os aprendizes foram
beneficiados por medidas adotadas pelo Governo Federal,
como antecipação de férias e
suspensão temporária de contrato. Com a flexibilização das
atividades pelo Plano São Paulo, muitos deles já retornaram
às atividades.
“No mês de julho, foi expedido um ofício com orientações acerca do retorno dos
adolescentes às atividades práticas presenciais no período de
pandemia. Assim, os aprendizes foram retornando gradualmente às empresas, seguindo
todo o protocolo de segurança.
Porém, a Zona Azul ainda se
mantem paralisada para salvaguardar os aprendizes daquele
setor”, completa.

FOCOS - Entre os locais com mais registros de descarte irregular estão
os jardins Ibaté e Planalto e o Conjunto Habitacional Maestro Júlio
Ferrari; jogar lixo em local indevido pode gerar multa de até R$ 10 mil
Priscila Pegatin

O

descarte irregular de
lixo tem incomodado
moradores de Lençóis
Paulista. Apesar de a cidade
ter coleta de lixo em todos os
bairros, é possível encontrar
acúmulo de sujeira e entulho
em áreas urbanas e rurais. Nos
bairros em que o problema tem
sido recorrente, destacam-se
Jardim Ibaté, Jardim Planalto
e Conjunto habitacional Maestro Júlio Ferrari. Na zona rural,
mesmo com lixeira, há descarte
irregular na Rodovia José Benedito Dalben (LEP- 040).
Edéria Pereira Gomes Azevedo, secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente reconhece o
problema e conta que o descarte irregular de lixo é uma das
principais reclamações recebidas pelo aplicativo Cidade 10,
canal de comunicação direta
entre prefeitura e o cidadão.
Solucionar a questão tem sido
um desafio para o município,
que investe na conscientização
dos moradores e na oferta de
serviço público para resolver o
problema do lixo.
De acordo com a Secretária
de Meio ambiente, há coleta de
lixo doméstico três vezes por semana nos bairros, diariamente
no Centro e semanalmente na
área rural. Há coleta de material reciclável uma vez por
semana nos bairros e a dispo-

nibilidade do Ecoponto para
descarte de entulhos e podas de
árvores. Outro serviço oferecido é o recolhimento de móveis,
mediante solicitação prévia.
Apesar da rede de apoio que
contribui para o descarte correto, é comum encontrar lixo na
rua e em terrenos.
Na tentativa de acabar com
o descarte irregular, a Secretaria de Meio Ambiente trabalha
para identificar infratores e, se
necessário, aplicar as devidas
multas. “Ao receber uma denúncia, um fiscal da Prefeitura
Municipal vai até o local. Além
de agendar a limpeza da área,
tentamos identificar o infrator,
que será notificado. Se a situação for recorrente, ele pode ser
autuado”, destaca Edéria, que
lembra que a multa pelo descarte incorreto de lixo varia de
R$ 100 a R$ 10 mil.
A secretária reconhece que
há dificuldade em fiscalizar,
identificar o infrator e aplicar
a punição. Para ela, deveria
haver uma mudança na postura da população. Além do
incômodo e do mau cheiro, ela
lembra que jogar lixo em locais
irregulares ou fazer o descarte
incorreto - sem saco de lixo ou
sacola - prejudica o meio ambiente. “Na área rural, o lixo vai
para o canavial, para córregos.
Os animais podem ter acesso”,
pontua ao falar sobre alguns
dos prejuízos.

Aglomerações também geram lixo
Com a flexibilização das
restrições adotadas para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19), a reunião de
jovens em alguns pontos da
cidade, principalmente aos
finais de semana, também
tem gerado acúmulo de lixo,
além de outros problemas.
À reportagem de O ECO,
a Secretaria de Meio Ambiente revela que a reclamação é recorrente próximo a
uma loja de materiais para
construção, localizada no
Centro. Com acúmulo de

garrafas e outros objetos, a
Prefeitura Municipal tem
enviado uma equipe para
limpeza da área e instalado
placas de orientação.
O capitão Marcelo Paes,
comandante da 5ª Cia da Polícia Militar, explica que a PM
vem agindo para evitar aglomerações e casos de perturbação do sossego, desordem
e embriaguez ao volante. “Temos feito fiscalizações de trânsito, registrado as ocorrências
para inibir as aglomerações e
seus resultados”, afirma.

Educação
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PRÉ-MATRÍCULAS

A Secretaria de Educação de Lençóis Paulista comunica que estão abertas as
matrículas para o ano letivo de 2021 para os alunos que vão frequentar a Educação
Infantil, o 1º ano do Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos. Os pais
ou responsáveis devem procurar a escola mais próxima de sua residência a partir
do dia 1 de outubro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h00 horas.
FOTO: DIVULGAÇÃO

PANDEMIA

Escolas particulares
podem iniciar atividades
presenciais na segunda

SEM PREVISÃO - Secretária
de Educação de Lençóis
Paulista prega cautela no
retorno às atividades da Rede
Pública de Ensino

Na Rede Pública, aulas seguem de forma remota; 66%
dos pais não concordam com retorno das escolas
Angelo Franchini Neto

A

partir de segunda-feira
(28), as escolas particulares de educação básica
de Lençóis Paulista, inclusive
creches e berçários, estão autorizadas a retornar com atividades presenciais de reforço e
recuperação da aprendizagem,
acolhimento emocional e atividades esportivas e culturais.
A decisão da Prefeitura Municipal, publicada ontem (25)
através de decreto, se baseia em
uma tendência em todo o estado de São Paulo. Já as escolas
públicas seguem fechadas por
tempo indeterminado.
Uma série de protocolos
específicos foi determinada
para que não haja a contaminação pelo novo coronavírus

(Covid-19) nas unidades escolares ou que os alunos não
levem o vírus para casa. As
regras seguem o que já vem
sendo realizado em outros
setores e envolvem distanciamento social, higiene pessoal,
higiene e limpeza de alimentos
e monitoramento. Além disso,
os pais devem preencher e
assinar uma declaração, autorizando os filhos a retornarem
às atividades presenciais.
Outro ponto importante do
decreto é com relação à limitação de presença a até 20% do
número de alunos matriculados na respectiva série ou etapa, observando o número máximo de cinco alunos por sala.
O atendimento preferencial
será realizado a educandos com
dificuldade para participar ati-

vamente das atividades remotas oferecidas. Já os estudantes
que se encontram no grupo
de risco, conforme normativa
vigente da Secretaria Estadual
de Saúde, não participarão das
atividades presenciais.
O decreto também prevê
que, na hipótese de Lençóis
Paulista ser reclassificado nas
Fases 1 (Vermelha) ou 2 (Laranja) do Plano São Paulo, as
unidades de ensino deverão
suspender, imediatamente, as
atividades presenciais. Neste
momento, a Região Administrativa de Bauru, a qual Lençóis Paulista faz parte, está na
Fase 3 (Amarela) do projeto
que prevê a retomada gradativa das atividades econômicas
nos municípios paulistas durante a pandemia.

REDE PÚBLICA
A assessoria de imprensa da
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista confirmou que as
atividades presenciais da Rede
Pública de Ensino seguem suspensas, sem previsão de retorno. A novidade fica por conta
da pesquisa realizada pela
Secretaria de Educação com
os pais ou responsáveis pelos
alunos, com o objetivo de conhecer a opinião deles sobre o
assunto. Além dos pais, os professores, gestores e demais profissionais da área da educação
também foram consultados.
O resultado mostrou que
66% dos pais ou responsáveis
não mandariam seus filhos para
a escola neste momento, assim

como 82% dos professores e
demais servidores da educação
também opinaram pelo não retorno. “Com esse resultado em
mãos, a Secretaria de Educação
solicitou parecer do Conselho
Municipal de Educação, da Secretaria de Saúde e do Comitê
Municipal da Covid-19 e estamos aguardando posicionamento jurídico/administrativo, visto
que as decisões serão tomadas
em consonância com o Pacto
Regional e protocolo de biossegurança”, garante a secretária
Meiri Montanhero.
O prefeito Anderson Prado
de Lima lembra que todos os
alunos estão sendo acompanhados pelos professores, o que ajuda no processo de ensino-apren-

dizagem. “Quem não entrega ou
tem dificuldade com o material
apostilado é procurado através
de telefone ou pessoalmente.
As atividades escolares não cessaram durante a pandemia e o
cumprimento das 800 horas é
obrigatório pela Secretaria de
Educação. Vamos manter a educação e a segurança sanitária
dos alunos, dos seus familiares
e dos professores em pleno andamento diante dessa realidade.
Agradeço aos servidores públicos e à comunidade pela travessia nesse momento delicado,
mas é importante ressaltar que
a Covid-19 segue contaminando
e que seguiremos protegendo e
zelando pela cidade e pelos lençoenses”, comenta.
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

DESENVOLVIMENTO

Escolas de Lençóis avançam no IDEB
Indicador que mapeia a aprendizagem no Brasil também mostra projeção de crescimento
Angelo Franchini Neto

A

lunos da Rede Pública de
Ensino de Lençóis Paulista
apresentaram avanço no
IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), indicador
nacional que mapeia a aprendizagem no Brasil. O levantamento
é realizado pelo INEP (Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais), que publicou o resultado
de 2019 na semana passada.
Em 2017, o IDEB das escolas
municipais e estaduais de Lençóis
Paulista ficou na casa dos 6,6. Em
2019, pulou para 6,7, bem acima
da média nacional que foi de 4,2.
Destaque para a ETEC Cidade

do Livro, que atingiu o índice de
6,3, acima da média das escolas
públicas do Brasil, que foi de 5,0.
Com o resultado, a Escola Técnica figura entre as 100 melhores
escolas públicas do estado de São
Paulo e as 150 melhores escolas
do Brasil. Outro destaque foi a
Escola Municipal de Ensino Fundamental Amelia Benta do Nascimento de Oliveira, que pulou de
5,9 em 2017 para 7,1 em 2019.
“Os dados apresentados pelo
IDEB são um recorte da complexidade que envolve o processo de
ensino e aprendizagem. A busca
por melhores resultados faz parte
do bloco de metas estruturantes
para a garantia do direito à edu-

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE AGUDOS - SINDSERV / Agudos - SP
Base Territorial: Município de Agudos /SP - CNPJ- 54.727.797/0001-52
Sede Provisória atual: Av. Major Gasparino de Quadros, 405 - Centro
Agudos/SP - Fone (14) 3262 2587 -sindserv.agudos@gmail.com
EDITAL
Faço saber aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que nos dias 19 e 20 de novembro de 2.020, em 1o escrutínio e, se
necessário nos dias 26 e 27 de novembro de 2.020, em 2o escrutínio, na
Sede no Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Agudos -SP,
localizada provisoriamente na Av. Major Gasparino de Quadros, no 405,
centro, Agudos, serão realizadas ELEIÇÕES para a composição da Diretoria, Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, cujos mandatos serão
compreendidos entre os anos de 2021/2025; devendo o registro das chapas
serem apresentados à Secretaria da entidade, no horário das 8:00 às 11:00
horas e das 13:00 às 16:00 horas, no período de 05 (cinco) dias, contados do
primeiro dia útil depois da publicação deste Edital. Expirado o prazo para
o registro das chapas, os associados poderão apresentar eventuais impugnações nos termos do estatuto social em vigor, no prazo de 05 (cinco) dias a
contar da divulgação das chapas inscritas na sede do Sindicato.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E LOCAIS
DAS MESAS COLETORAS:
MESA COLETORA nº 01: nos dias 19 e 20 de novembro de 2020, das
8:00 às 16:00 horas, na sede do SINDICATO.
MESA COLETORA nº 02: no dia 19 de novembro de 2020, das 6:00
às 8:00 horas, na Oficina e Garagem Municipal de Agudos. No dia 20 de
novembro de 2020, das 9:00 às 10:00 horas, no Distrito de Domélia; e, das
13:00 às 15:00 horas no prédio Central do Paço Municipal de Agudos.
Obs.: Em face da “Pandemia do COVID19” será obrigatório o uso de
máscaras e disponibilização de álcool em gel, em todos os locais de votação;
respeitando -se também as normas de distanciamento mínimo entre pessoas,
evitando -se qualquer tipo de aglomeração.
Agudos, 26 de setembro de 2020.
Luiz Henrique Danelon
Presidente

cação básica com qualidade. São
fatores que implicam investimentos (estruturais e pedagógicos),
os quais a Prefeitura Municipal
viabiliza intensamente. Esses investimentos devem convergir no
fazer diário das escolas, o que implica ações e práticas efetivas dos
recursos materiais e humanos,
visando sempre o pleno desenvolvimento das competências e
habilidades dos alunos. Considerando que esse é um dos instrumentos de análise do rendimento
escolar, devemos comemorar
sempre todo e qualquer resultado
positivo que impacte na aprendizagem das crianças e adolescentes”, afirma Meiri Montanhero,

secretária de Educação de Lençóis Paulista.
Apesar dos bons resultados,
algumas instituições de ensino caíram no IDEB. Segundo
Meiri, essa disparidade entre
uma escola e outra é reflexo de
diversos fatores. “O intuito do
IDEB é medir a qualidade do
aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino, de maneira progressiva. O
peso da retenção impacta muito
no desempenho da escola como
um todo. Outro fator relevante é o contexto interno de cada
unidade escolar, envolvimento,
singularidades das turmas, fluxo
de alunos e professores por situ-

ORGANIZAÇÃO SANTO ANTONIO DE AÇÃO SOCIAL – OSAAS

BOM RESULTADO - ETEC Cidade do Livro está entre as
100 melhores escolas públicas do estado de São Paulo
ações que podem ocasionar essa
alternância”, garante.
A meta geral que o Brasil
deve chegar em 2021, anos iniciais é 6,0, que é o mesmo patamar educacional da média dos
países participantes da OCDE
(Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico)
e que Lençóis Paulista já atingiu.
“Nesse sentindo, temos que ser
otimistas e trabalhar para pensarmos na melhoria dos resultados
internos de cada escola e, con-

sequentemente, do município,
prezando sempre que possível,
pela equidade. Em nome da Prefeitura Municipal e da Secretaria
de Educação, aproveito a oportunidade para parabenizar todos
os professores e demais profissionais da educação, bem como e
principalmente os alunos e os familiares que acompanham a vida
escolar de seus filhos e acreditam
no trabalho desenvolvido pela
educação no município”, finaliza
a secretária.

EDITAL DE CASAMENTO

COMUNICADO
ORGANIZAÇÃO SANTO ANTONIO DE AÇÃO SOCIAL – OSAAS,
torna pública a prorrogação da validade do Processo Seletivo previsto no
Edital de nº. 01/2019, até a data de 02/05/2021.
Macatuba, 15 de setembro de 2020.
Edmilson Martins
Diretor Executivo

Câmara Municipal
de Areiópolis
EDITAL
CARTA CONVITE Nº 001/2020
A CÂMARA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS, comunica que se encontra aberto Processo Licitatório Modalidade CARTA CONVITE sob nº
001/2020 que visa aquisição de um computador servidor de rede com garantia “on site” de mínimo de 3 (três) anos, conforme especificações constantes do Anexo I que integra o Edital e nos termos da lei 8.666/93 e suas
alterações, para a Câmara Municipal de Areiópolis, localizada na rua Maria
Conceição Castilho Bernardes, 400, Vila Cremer, neste Município, cuja apresentação das propostas dar-se-á no dia 16 de outubro de 2020 as 10:00.
Os fornecedores que tenham interesse em participar da referida licitação,
poderão retirar a respectiva Carta Convite junto a Câmara Municipal de Areiópolis em horário normal de expediente ou pela site: www.camaraareiopolis.
sp.gov.br, bem como obter informações através do telefone (14) 3846.1127.
Areiópolis, 24 de setembro de 2020.
MICHEL HENRIQUE AUGUSTO
Presidente

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:
LEONARDO HENRIQUE GOES e INGRID CRISTINA RAMIRO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de
produção, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 14/03/1998, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de ANA MARIA GOES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, técnica em enfermagem, nascida em
Lençóis Paulista - SP, aos 18/03/1996, residente e domiciliada em Lençóis
Paulista - SP, filha de ELIZEU DIAS RAMIRO e de SELMA CRISTINA DE
ALMEIDA RAMIRO.
DANIEL AUGUSTO MORETTO e JÉSSICA SOARES PRADO
DE MORAES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro,
convive em união estável, operador de loja, nascido em Macatuba - SP, aos
24/03/1987, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de DEVANIR MORETTO e de APARECIDA DE FATIMA RUIZ MORETTO; e
a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convive em união estável,
técnica de laboratório, nascida em Lins - SP, aos 29/12/1994, residente e
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de LUÍS JOSÉ PRADO DE MORAES e de MARCIA REGINA SOARES DOS SANTOS MORAES.(pretendem converter união estável em casamento e apresentaram os documentos
exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro).
BRUNO HENRIQUE MINATEL e ALESSANDRA FURTUOSO
BERNARDO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convivente em união estável, operador de caixa, nascido em Dois Córregos - SP,
aos 19/06/1998, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de
ANTONIO SIDNEY MINATEL e de ELISANGELA VALESI MINATEL; e
a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convivente em união estável, serviços gerais, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 07/01/1999, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de RAFAEL BERNARDO e de MARIA SOLANGE FURTUOSO.( pretendem converter união
estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo
1525 do Código Civil Brasileiro).
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local.
Lençóis Paulista, 24 de setembro de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

Cotidiano
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CAMPANHA

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Lençóis Paulista está realizando
uma campanha de arrecadação de sobras de lã para a confecção de mantas e posterior
venda em prol da entidade. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (14)
3263-0676 ou o (14) 9 9707-6055. A entrega pode ser feita na Rua Vinte e Oito de Abril,
1295, no Jardim Ubirama. Na foto, uma manta produzida com sobras de lã, que foi rifada.

HISTÓRIA DE AMOR

Cinco décadas de união
Rafaela Damasceno

P

ara Maria Paula e Norival
Maganha, o segredo para
um relacionamento duradouro é o respeito, o carinho
e o amor. Ambos com 70 anos,
eles completam cinco décadas
de união neste sábado (26) e comemoram renovando os votos
nas aguardadas Bodas de Ouro.
Dona Maria lembra exatamente o dia e o local em que se
conheceram: 29 de fevereiro de
1968, na praça da Igreja Matriz.
“Eu estava passeando quando
nós nos vimos. Trocamos olhares, paqueramos e no outro dia
ele veio falar comigo”, lembra
ela, que diz que mal percebeu
o passar dos anos e ainda sente
o coração disparar toda vez que
vê o marido. “Sinto como se
ainda estivesse me casando. O
amor que nos une é muito forte. É como se fosse um eterno
namoro”, comenta.
Seo Norival acredita que o
companheirismo foi essencial
para a relação dos dois, que
sempre foram amigos. “Eu gosto da união que nós dois temos.
Tem que ser assim, ou então
não funciona”, relata. Dona Maria acrescenta que o que mais
gosta na relação é o amor mútuo. “Ele tem muito carinho por
mim e eu por ele”, relata. Os
dois fazem de tudo para agradar
um ao outro, sempre aproveitando a companhia da família, que
construíram com muito amor.

Casal completa Bodas de Ouro e fala do
segredo para uma relação longa e feliz
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

BODAS DE OURO - Maria Paula e Norival Maganha ganharam
uma festa surpresa para comemorar os 50 anos de casamento
Há duas semanas, o casal
ganhou uma surpresa. Natália
Maganha, nora, disse que estava tirando fotos da gravidez
e pediu para que eles participassem. Quando chegaram
ao local, foram surpreendidos
pela família, que se organizou
para comemorar o aniversário

de casamento. “Estou maravilhada até agora. No dia em que
casamos, não tinha grupos que
cantavam ou tocavam música.
Quando chegamos, estavam
tocando a marcha nupcial. Foi
lindo”, afirma dona Maria.
Micheli Maganha, filha do
casal, conta que o casamento

de seus pais tem como base o
companheirismo, a fé e o amor.
“Nós, os filhos, nos inspiramos
neles. Porque o amor deles contagia a todos, até aqueles que não
os conhecem”, garante ela, que
também comenta que os pais
criaram os filhos em uma atmosfera de amor, união e honestidade, sempre priorizando a educação e o caráter. Não por acaso, a
família sempre foi muito unida.
“Cinquenta anos da vida
de uma pessoa é muito tempo.
E eles ficaram todo esse tempo
juntos, casados, passando por
todas as dificuldades que tiveram. E sempre com muito respeito. Eu e meus irmãos nunca
os vimos brigando ou gritando
um com o outro, e foi assim na
nossa criação. Sempre resolveram os problemas com diálogo,
nunca com violência”, afirma
Micheli, que ressalta que os pais
buscam viver a vida esperando
sempre pelo melhor, sem reclamar dos momentos difíceis.
Para quem vê de fora, a relação dos dois pode ser descrita
como doce. “Eles querem estar
juntos a toda hora e se tratam
por apelidos carinhosos como
meu bem, e meu amor. Sempre
agradecem pelo que um faz pelo
outro. Sempre que a mamãe
cozinha, o papai agradece com
um beijo e um elogio. Mesmo
depois de todo esse tempo, eles
querem estar perto um do outro”, frisa Micheli. “O amor deles é lindo e infinito”, completa.

SOLIDÁRIO

Hoje tem pizza beneficente na APAE
Voluntários também estão comercializando pratos de dobradinha, sucesso na última edição
FOTO: DIVULGAÇÃO

Flávia Placideli

A

APAE (Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais) de Lençóis
Paulista realiza hoje (26) a entrega de mais uma pizza solidária. As adesões estão à venda a
R$ 25 e podem ser adquiridas
no salão de festas da entidade,
respeitando as orientações das
autoridades sanitárias para
conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19).
As pizzas podem ser adquiridas em dois sabores: calabresa
e portuguesa. Atendendo a pedidos, os voluntários da entidade também estão preparando

ÁGUA NA BOCA - Além das deliciosas pizzas, pratos
de dobradinha foram preparados pelos voluntários
os deliciosos pratos de dobradinha, que foram grande sucesso

na última edição. As adesões
estão à venda a R$ 30.

O objetivo é arrecadar recursos para ajudar no atendimento
aos cerca de 180 alunos com
necessidades especiais. Desde
o início da semana a procura já
era significativa, por isso, quem
ainda não comprou deve entrar
em contato pelos telefones (14)
3263-0676 ou (14) 9 9707-6055
para verificar a disponibilidade.
Neste sábado, as vendas
estão ocorrendo no próprio salão de festas da APAE, também
mediante a disponibilidade. A
entidade fica na Rua Vinte e
Oito de Abril, 1295, no Jardim
Ubirama. A retirada, em sistema drive-thru, deve ser feita das
14h às 17h, no mesmo local.

LUTA PELA VIDA

Campanha para
salvar vida do jovem
Jonathan continua
Família ainda precisa de R$ 63 mil para
custear a locação de uma UTI área
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

CAMPANHA - Para sobreviver, Jonathan precisa realizar um transplante
de intestino e conta com doações em dinheiro da população
Flávia Placideli

A

campanha criada para
salvar a vida do lençoense Jonathan Aparecido dos Santos continua. Desde
2017, quando o jovem de 17
anos perdeu totalmente o intestino após sofrer uma torção
intestinal, a família trava uma
verdadeira batalha contra o
tempo para angariar recursos
para que ele possa realizar um
transplante de órgão nos Estados Unidos.
O ECO vem contando esta
história desde janeiro, quando
Jaqueline Bottaro, mãe do jovem, procurou a redação para
a divulgação da campanha, que
tem como objetivo arrecadar
doações para custear a locação
de uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) aérea para que o
jovem possa viajar até os Estados Unidos, onde o transplante
de intestino deve ser feito.
Jonathan perdeu o órgão
após uma torção intestinal
ocorrida em março de 2017 e
está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo,
por determinação judicial. Em
2018, foram feitos cinco transplantes, mas houve rejeição.
“Infelizmente, não existe caso
de retransplante no Brasil, então, sua única chance é ir para
os Estados Unidos. Mas o custo
da cirurgia é bem alto, cerca de

R$ 10 milhões”, explica a mãe.
Em dezembro de 2019, Jonathan garantiu na Justiça o
direito de realizar o transplante,
mas a liminar que determinava
que o plano de saúde pagasse
70% dos custos e que o Governo Federal arcasse com o
restante foi derrubada no início
do ano. Enquanto luta para reverter a decisão, a família tenta
garantir o valor da UTI aérea,
estimado em R$ 350 mil. Depois de diversas campanhas,
faltam cerca de R$ 63 mil.
A família corre contra o
tempo para salvar a vida de Jonathan, que está com trombose
e com o fígado quase entrando
em falência. “Com a graça de
Deus, agora falta pouco. Ajude-nos. Compartilhe. Faça sua doação, não importa o valor. Me
ajude a salvar a vida do meu
filho”, pede Jaqueline Bottaro.
Para quem quiser entrar em
contato com a mãe, o telefone é
o (14) 99848-1777.
As doações também podem
ser feitas pela conta bancária
do Bradesco (Conta Poupança:
1001371-2; Agência: 0504; CPF:
363.295.138-13, em nome de
Jaqueline Aparecida Bottaro).
Também é possível doar pelo
site www.vakinha.com.br, pesquisando pela campanha “Ajude o guerreiro Jonathan”. É só
fazer o cadastro e escolher o
valor da doação.
FOTO: DIVULGAÇÃO

SERVIÇO MILITAR

Prazo para o alistamento se
encerra na quarta-feira (30)
Processo deve ser feito on-line, pelo site: www.alistamento.eb.mil.br
Rafaela Damasceno

O

alistamento militar é obrigatório para todos os cidadãos do sexo masculino
que completam 18 anos. Neste ano, devido à pandemia do
novo coronavírus (Covid-19), o
prazo foi prorrogado até a próxi-

ma quarta-feira (30). O processo
deve ser feito on-line, pelo site:
www.alistamento.eb.mil.br.
Após se alistar, é necessário
comparecer à Junta Militar com
cópias e originais de Certidão
de Nascimento, RG (Registro
Geral), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) comprovante de

residência e comprovante de
escolaridade. No local, também
deve ser paga uma taxa de R$
4,60. Quem perder o prazo está
sujeito à multa.
Segundo Marco Alexandre
Campanholi, responsável pela
Junta Militar de Lençóis Paulista, diferentemente de anos ante-

PRECAUÇÃO - Por conta da pandemia, cerimônia de juramento à bandeira está sendo feita com pequenos grupos
riores, a cerimônia de juramento à bandeira está sendo feita
com pequenos grupos, com, no
máximo, 15 pessoas. Os agendamentos estão ocorrendo no

ato da entrega dos documentos.
Após cumprir todos os processos, o cidadão que reside
em Lençóis Paulista, bem como
nas demais cidades da área de

cobertura de O ECO, recebe o
Certificado de Dispensa de Incorporação do Serviço Militar,
que inclui o Exército, a Marinha
e a Aeronáutica.

Cultura
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EMMY

A lista dos indicados ao Emmy Internacional 2020, o Óscar da TV, foi divulgada nesta quinta-feira
(24). Foram nomeados 44 títulos de 20 países. O Brasil aparece em sete categorias: “Refavela
40” (Melhor Programa Artístico); “Elis” (Melhor Filme para TV); Raphael Logam (Melhor Ator pela
série “Impuros”); Andrea Beltrão (Melhor Atriz pela série “Hebe”); “Ninguém tá Olhando”, (Melhor
Comédia); “Canta Comigo”, (Melhor Entretenimento) e “Órfãos da Terra”, (Melhor Novela).
FOTO: DIVULGAÇÃO

ALIC/BRACELL

Circuito Digital de
Artes apresenta show
da banda Capitão Zé
Com a participação de cantores locais, live “Nós vamos
invadir sua casa” será transmitida neste domingo (27), às 18h
Flávia Placideli

O

Circuito Digital de Artes
apresenta neste domingo
(27) mais um grande espetáculo musical pelas páginas
do Teatro Municipal Adélia
Lorenzetti no Facebook (@teatrolencois), Instagram (@teatrolencois) e Youtube (Teatro
Municipal Adélia Lorenzetti).
O projeto, realizado pela Alic

(Associação Lençoense de Incentivo à Cultura) com apoio
da Prefeitura Municipal de
Lençóis Paulista e patrocínio
da Bracell, segue com sua nova
temporada até outubro.
Quem sobe ao palco, a partir das 18h, é a banda Capitão
Zé, com a live intitulada “Nós
vamos invadir sua casa”. Com
23 anos de estrada, a banda formada atualmente pelos músicos

Désio Pires, Fabrício Monteiro,
Marcos Góis e Sidnei Medeiros
se destaca com um repertório
focado no rock nacional.
Na live, os músicos oferecem ao público uma autêntica
viagem no tempo, resgatando
desde as canções de bandas
que marcaram as últimas décadas até sucessos atuais. O
show conta com a participação especial dos cantores Pe-

ROCK NACIONAL - Banda Capitão Zé sobe ao palco do Teatro Municipal neste domingo (27)
dro Grava, Rodolfo Willian e
Silvio Medeiros.
“Com a apresentação da
banda lençoense Capitão Zé

teremos uma viagem ao bom
rock nacional. Acredito que
muitos irão curtir e relembrar
os anos 1980 e 1990 que foram

o auge desse estilo musical”,
convida Nilceu Bernardo,
responsável pela programação
artística da Alic.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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BEACH TENNIS - No último
final de semana, entre os
dias 18 e 20, foi realizado na
cidade de Araraquara o 3º DF4
Open de Beach Tennis, que
contou com a participação
do ortopedista Bruno Faria e
do psiquiatra Carlos Augusto
Hueb. Os lençoenses, que
competiram na categoria para

FORMAÇÃO MUSICAL

Ainda dá tempo de se
inscrever nos cursos
do Projeto Guri

atletas acima de 40 anos,
terminaram com a segunda
colocação do torneio. Entre
os dias 5 e 7 deste mês,
Dr. Bruno Faria também
participou do 3º Quicksand
Open, realizado em Itatiba,
ficando com o vicecampeonato de duplas ao
lado de Eduardo Smeha.

PONTOS MIS

PROJETO

“Porquê ler escritos e Museu da Imagem
escritores lençoenses” e do Som exibe
faz homenagem
filme e debate

FOTO: DIVULGAÇÃO
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OPORTUNIDADE - Matrículas do Projeto Guri devem
ser feitas até o dia 30 deste mês de forma on-line

HOMENAGEM - Escrito da professora Fanny Christine de
Medeiros foi lembrado em projeto da Cia Atos & Cenas

CINEMA - Museu da Imagem e do Som
exibe filme seguido por bate-papo

Vagas são para as
cidades de Lençóis
Paulista e Macatuba

Trajetória da professora Fanny de Medeiros
é lembrada através de contos e poesias

“Torre das
donzelas” pode ser
visto pelo Youtube

Flávia Placideli

A

inda dá tempo de se inscrever nos cursos gratuitos oferecidos pelo Projeto Guri, mantido pela Secretaria
de Cultura e Economia Criativa
do Governo do Estado de São
Paulo. As inscrições devem ser
feitas pela internet até a próxima quarta-feira (30). O início
das aulas presenciais nos polos
de Lençóis Paulista e Macatuba
está previsto para o dia 7 de outubro, de acordo com regras estabelecidas pelas autoridades sanitárias por conta da pandemia
do novo coronavírus (Covid-19).
Para o polo de Lençóis Paulista, ainda estão disponíveis 27
vagas nos cursos de canto coral,
clarinete, contrabaixo acústico,
eufônio, flauta, saxofone, viola,
violino e violoncelo. Já em Macatuba, restam 14 vagas para os

cursos de percussão e violão.
Cada curso oferecido possui uma
faixa etária específica, considerando diversas questões de caráter pedagógico, físico e cognitivo.
Para participar é preciso ter
entre seis e 18 anos incompletos
e estar regularmente matriculado na escola. Não é preciso ter
conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos.
Para fazer a inscrição, o responsável deve acessar o site www.
projetoguri.org.br/matricula2020, preencher corretamente
os dados solicitados, enviar a
solicitação e anotar o número
de protocolo gerado.
No caso de disponibilidade
da vaga solicitada, o responsável
pelo candidato será contactado
pelo polo e receberá as instruções para o envio dos documentos, como RG (Registro Geral),
comprovante de matrícula/escolaridade e comprovante de endereço. Nessa etapa, o responsável também receberá um link
com um questionário social que
deve ser preenchido e enviado.

Flávia Placideli

D

ando sequência ao projeto “Porquê ler escritos e
escritores lençoenses”, a
Cia Atos & Cenas realizou uma
bela homenagem no último dia
18, com um vídeo gravado e publicado no canal da companhia
no Youtube. A homenageada foi
a lençoense Fanny Christine de
Medeiros, professora, escritora,
poetisa e filósofa, que faleceu no
início deste mês. O texto escolhido foi “Professor ao Descaso”.
Fanny de Medeiros colaborou para a educação e cultura de
Lençóis Paulista, tendo publicado suas obras em alguns jornais
também nas antologias de escritores lençoenses. Também foi
integrante do GEL (Grupo de
Escritores Lençoenses) durante
suas atividades, até 2016. A professora lecionava na escola Prof.ª
Antonieta Grassi Malatrazi e atu-

ava como coordenadora pedagógica na escola Dr. Paulo Zillo.
O vídeo, disponível no canal
Espaço Atos&Cenas no Youtube,
tem como ponto de partida o texto “Professor ao Descaso”, que
firma o pensamento da escritora
sobre a condição do professor
na atualidade. A homenagem
é feita por vários integrantes
da companhia, que, com seus
próprios recursos de gravação,
registraram suas percepções de
trechos do texto, formando um
mosaico de interpretação.
Fanny Christine de Medeiros
faleceu no dia 6 deste mês, aos 53
anos, em decorrência de complicações ocasionadas pela Covid-19.
A escritora deixa um legado de
reflexões importantes em sua
produção literária. Na ocasião de
sua morte, em diversas postagens
feitas nas redes sociais, colegas de
profissão, amigos e familiares também deixaram suas homenagens.

Flávia Placideli

E

m parceria com a Modo
Operante Produções, o
Pontos Mis, programa
do Museu da Imagem e do
Som, apresenta neste final de
semana mais uma sessão de
cinema on-line, seguida por
bate-papo ao vivo. O filme
em cartaz é “Torre das donzelas”, dirigido por Susanna
Lira (2018, 97 minutos, indicação 12 anos). O documentário recupera a história de um
grupo de mulheres presas políticas que ocupou uma cela
no Presídio Tiradentes, em
São Paulo.
Para assistir gratuitamente
ao filme, que ficará disponível
neste sábado (26), basta preencher um cadastro pelo site
www.mis-sp.org.br/pontos_
mis. Já o bate-papo ao vivo,

com a diretora Susanna Lira
e a historiadora Paula Franco,
com mediação da documentarista Daniela Gonçalves, acontece às 18h no canal do Museu
da Imagem e do Som no Youtube (MIS São Paulo).
SOBRE O FILME
O documentário conta a
história da luta das presas políticas no Brasil, a partir da
vida de mulheres militantes de
esquerda na ditadura militar.
Elas estiveram presas juntas na
década de 1970, na Torre das
Donzelas, como era chamado
o conjunto de celas femininas
no alto do Presídio Tiradentes,
em São Paulo.
Para o local eram levados
os presos políticos, depois
de passarem por órgãos da
repressão como o Dops e o
DOI-Codi. O filme vai narrar, portanto, como a história
democrática do Brasil se desenhou durante os anos em que
essas mulheres estiveram presas na Torre das Donzelas.
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PRORROGADO

A Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo prorrogou até o dia
31 de dezembro o funcionamento dos leitos de enfermaria Covid-19 do Hospital
das Clínicas do campus da USP (Universidade de São Paulo) de Bauru. A unidade
foi inaugurada em julho para atender à demanda da cidade e região, acolhendo
pacientes infectados pelo novo coronavírus com quadros de menor gravidade.
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

ALERTA

Redução de casos
de Covid-19 traz falsa
sensação de segurança
Desde agosto, Lençóis Paulista segue com queda nos números
da pandemia, mas infectologista alerta para o perigo do descuido
Priscila Pegatin

A

pesar das oscilações diárias nos números da
pandemia, ao analisar o
histórico da evolução do novo
coronavírus (Covid-19) em
Lençóis Paulista, dados coletados a partir de julho apontam
baixa nos registros de casos e
de pacientes sintomáticos em
fase de transmissão da doença,
bem como na taxa de ocupação
hospitalar e no número de óbitos ocorridos em decorrência
de complicações clínicas. No
entanto, para profissionais que
acompanham o cenário desde o
início, a aparente estabilização
pode causar uma falsa sensação
de segurança.
Mesmo com um quadro
geral que aponta para maior
controle da Covid-19 na cidade,
o secretário de Saúde, Ricardo
Conti Barbeiro, alerta que o
descumprimento das regras,
que estão sendo flexibilizadas
aos poucos pelo Governo do
Estado no âmbito do Plano São
Paulo, pode mudar o cenário -

para pior - a qualquer momento. Prova contundente disso é a
diferença no número de casos
ativos registrados nos últimos
dias. De 19 pacientes sintomáticos em fase de transmissão na
quarta-feira (16), o número saltou para 41 uma semana depois.
“Existe o risco de repique
se não houver a colaboração
de todos”, pontua Barbeiro,
que enfatiza que o momento
não é de aglomerações, o que
é corroborado pela infectologista Geovana Momo Nogueira
de Lima, integrante do comitê
local de enfrentamento à Covid-19. “Essa sensação de que
a epidemia já passou é falsa.
Ainda temos pessoas adoecendo. Estamos vendo essa queda
dos números, mas se a população não mantiver o distanciamento, a utilização da máscara
e o uso do álcool em gel, provavelmente, teremos novos casos. É o que estamos vendo na
Espanha”, exemplifica.
Sobre a hipótese de uma
vacina contra a Covid-19 contribuir para evitar novos con-

tágios, a médica é cautelosa.
“Chamo a atenção, porque a
vacina está sendo testada em
pacientes adultos e profissionais da saúde. Idosos e crianças
devem vir depois, mas, para
crianças, por exemplo, a gente
não tem nada a caminho”, diz.
Para ela, em contrapartida, a
eficácia da imunização pode
ser superior à imaginada inicialmente. “Hoje, sabemos mais
da Covid-19, acredito que o
vírus sofra uma mutação mais
lenta que o vírus da Influenza
e isso vai ser um grande alento.
Mas nem tudo a gente sabe ainda, por isso, a importância em
manter os cuidados”, completa.
COMPARATIVO
Em julho, 847 pessoas testaram positivo para a Covid-19,
média de 27,32 por dia. No final daquele mês, 79 seguiam
na fase de transmissão e 20
estavam hospitalizados. Entre
os que receberam cuidados
médicos, quatro estavam na
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), o que representava 33%

CAUTELA - Queda nos números da Covid-19 aumenta sensação de segurança
entre a população e cenário faz autoridades ligarem sinal de alerta
da taxa de ocupação em relação aos 12 leitos disponíveis no
Hospital Nossa Senhora da Piedade. Outros quatro pacientes
estavam na enfermaria e 12 em
hospitais da região. Julho também teve alto índice de óbitos,
13 no total.
Na comparação com julho,
agosto mostrou alguns sinais
de melhora, com 519 pessoas
diagnosticadas com Covid-19,
média diária de 16,74 novos
casos (-38,72%). O mês terminou com 69 pacientes sintomáticos em fase de transmissão
(-12,66%). O número de mortes
também caiu, de 13 para oito
casos (-38,46%). Em relação às
internações, houve redução geral, de 20 para 17 (-15%), mas
os casos que necessitaram de
terapia intensiva aumentaram,

de quatro para sete (+75%).
Outros dois pacientes estavam
na enfermaria e oito em hospitais da região.
O cenário de queda segue
em setembro. Até a quarta-feira (23), 229 pacientes haviam
contraído a Covid-19, média
de 9,96 por dia (-55,88% em
relação a agosto). O número
de casos ativos, que chegou
a cair para 19, subiu para 41,
mas se manteve bem abaixo do
mês anterior (-40,58%). Das
15 pessoas internadas (-11,76),
apenas uma estava sobe cuidados de UTI (-85,71%). Outras
oito estavam na enfermaria
do Hospital Piedade e seis em

unidades da região. O número
de mortes também despencou,
com três registros desde o início do mês (-62,5%).
“Tivemos uma diminuição
de óbitos e estamos vendo uma
diminuição na taxa de ocupação que é um indicador de
que a doença está começando
a ficar controlada. Há menos
mortes porque os pacientes
estão chegando mais cedo ao
serviço de saúde, o corpo médico sabe manejar melhor a
doença e sabemos que drogas
como a cloroquina, ivermectina
e azitromicina não têm impacto
nenhuma na Covid-19”, explica
Dra. Geovana.

PROFISSIONAL
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O ECO lança novo site; mais rápido, moderno, dinâmico e intuitivo,
OECO.DIGITAL reúne todo o conteúdo produzido pela redação
Elton Laud

O

ECO iniciou na última
terça-feira (22) o processo de migração para sua
nova plataforma digital. Desenvolvido ao longo dos últimos
três meses, o site chega para
potencializar ainda mais a presença do jornal na internet, reunindo em um único ambiente
virtual todo o conteúdo produzido pela equipe de jornalismo.
A previsão é que o processo de
transição seja concluído nos
próximos dias, quando o domínio www.jornaloeco.com.br
dará lugar a OECO.DIGITAL.
Até que os leitores se habituem
ao novo endereço, o antigo permanecerá ativo fazendo o redirecionamento de link.
O novo site é concebido
pela Aspin Tecnologia, conceituada empresa situada em
Porto Alegre, no Rio Grande do
Sul, que trabalha no desenvolvimento desde o mês de julho.
Especializado em soluções para
veículos de comunicação dos
mais variados segmentos, com
clientes espalhados por todo
o país, o grupo utilizou como
base o WordPress, plataforma
de gerenciamento de conteúdo mais utilizada do mundo
e cada vez mais presente na
rotina de grandes corporações
midiáticas, como The New
York Times, Reuters US, Revista Time, Revista People, BBC,
entre outros.
OECO.DIGITAL apresenta
uma nova identidade visual,
percebida desde a remodelação da logomarca até a própria
estrutura da homepage, mais
moderna e dinâmica. Outra
novidade é a redução no número de editorias, que visa

MAIS RÁPIDO
“São inúmeros
pontos positivos
que devem
ser muito bem
recebidos pelos
nossos leitores,
mas a velocidade,
sem dúvida, é o
grande diferencial”,
Breno Corrêa
Medola, proprietário
de O ECO
otimizar o agrupamento de
conteúdo e facilitar a busca
pelos leitores. A partir de agora, elas também passam a ser
diferenciadas por cores, o que
torna a navegação mais intuitiva. As matérias da editoria de
Polícia, por exemplo, são destacadas em vermelho, o roxo
indica o conteúdo de Cultura,
o verde classifica as postagens
de Esporte, e por aí segue.
Para Breno Corrêa Medola,
proprietário de O ECO, além
do layout moderno e arrojado
e dos novos recursos, o maior
benefício do novo site é a velocidade de carregamento,
que será facilmente percebida
pelos usuários. “São inúmeros pontos positivos que devem ser muito bem recebidos
pelos nossos leitores, mas a
velocidade, sem dúvida, é o
grande diferencial. O site ficou
mais leve, intuitivo e dinâmico, como nós queríamos. Nos
próximos dias ainda estaremos
em fase de testes, para garantir que tudo esteja em perfeito
funcionamento, mas acredito
que todos vão gostar”, destaca.
Mais uma mudança significativa beneficia quem gosta de

acompanhar o conteúdo produzido em outros formatos, como
os podcasts da O ECOCast e
os programas de notícias e entrevistas da OECOTV, que são
veiculados por meio do canal
do Youtube e plataformas de
streaming como o Spotify. Todos agora podem assistir a tudo
diretamente pelo player do próprio site, inclusive com a opção
de compartilhamento direto.
Para quem desejar, ainda é possível fazer o redirecionamento
para o canal www.youtube.
com/OECOTV.
Também vale frisar que
OECO.DIGITAL é totalmente
responsivo, ou seja, se adapta
automaticamente a qualquer
dispositivo, desde os desktops e
notebooks até os tablets e smartphones, independentemente
da resolução de tela. E por falar em tela, o site agora conta
com o recurso de rolagem contínua, também conhecido como
tela infinita, que, basicamente,
apresenta uma sequência contínua de matérias, permitindo
que os leitores tenham acesso
a mais conteúdo sem precisar
voltar para a homepage ou abrir
a caixa de pesquisa.

ACESSE O SITE

ESCANEIE O CÓDIGO ACIMA COM
A CÂMARA DE SEU CELULAR

Pesquisa termina dia 30
Com o objetivo de valorizar a atuação das empresas,
profissionais e personalidades
que estão se reinventando para
superar as dificuldades trazidas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), O ECO
iniciou na semana passada a
pesquisa de opinião do Prêmio Melhores do Ano, que,
diferentemente das outras
edições, não está ocorrendo
de forma presencial. A coleta
de dados segue até a próxima
quarta-feira (30).
Além dos contatos telefônicos, a pesquisa segue
por meio de formulário eletrônico e também com os assinantes, que receberam as fichas
juntamente com os jornais do
último sábado (19). Todas as
pessoas que participarem do
levantamento, que vai eleger
os destaques em 100

categorias, concorrem a um
vale-compras de R$ 500.
É importante frisar que o
prêmio é uma realização do
Jornal O ECO e nenhuma
outra empresa tem autorização para utilizar a marca
Melhores do Ano.
Neste ano, por conta
das medidas restritivas
adotadas em decorrência
da pandemia, o Melhores
do Ano não terá o tradicional evento para a entrega das estatuetas (foto ao
lado). Cada vencedor que
aderir ao plano de mídia
oferecido receberá o troféu
de forma individualizada.
Após a coleta e tabulação
de dados, o resultado da
pesquisa será divulgado na
edição impressa, no novo
site e demais plataformas
digitais de O ECO.
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Classificados

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

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

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

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.

TROCA-SE GOL, ano 2012 por
Saveiro ou Strada. Tratar (14)
99776-0689.
VENDE-SE FUSCA 1300l ano
1980. Ótimo estado. Tratar: (14)
99625-6905
VENDE-SE COROLA 2019 alts,
completo, impecável, 270 mil
km, valor R$ 105 mil. Tratar (14)
99664-4455

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

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

VENDE-SE MERCEDES ano
1985, modelo 15/16, interculado,
cor vermelho. Tratar (14) 997985499

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.

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.

HONDA CIVIC 2007 preto Flex.
Valor R$ 28.000,00. Tratar: (14)
99817-3280, (14) 99262-9876 ou
(14) 99694-6060

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

ROCHA SERRALHERIA - Portões basculantes, portas, vitrôs,
esquadrias metálicas em geral,
faça um orçamento. Tratar na Rua
Paraná, s/n, Jd. Cruzeiro ou no
telefone (14) 3263-5428 / 997240188 com João Sérgio Rocha.

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

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

VENDA

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

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

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

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.
GRÁFICA LENÇÓIS Comunicação
Visual e impressos. Av. Jácomo
Nicolau Paccola no 412. Tratar
(14) 3264-4200 / (14) 98153-2890
ou por e-mail graficalencois@
globomail.com
FERNANDO CABELEIREIRO
Sorriso. Horário de atendimento
de segunda das 9h às 12h30 e de
terça à sexta-feira das 9h às 12h30
e 14h30 às 19h e aos sábados das
9h às 12h00 e 13h30 às 19h. Domingos e feriados não abrimos. Na
Av. Procópio Ferreira, 510, Cecap
ou telefone (14) 99675-2769.
MARCENARIA MORETTI Irmãos Moretti desde 1960 - Especializada em armários embutidos,
estantes, copa e cozinha em
fórmica, móveis sob encomenda.
Endereço: Av. Nove de Julho, 633,
Centro. Telefones (14) 3263- 0300 /
3263-3300 / Whats 99634-9647
GLÓRIA BERNARDINI
Escritório de Engenharia. email:
gloria.esceng@yahoo. com.br. (14)
3281-4900
WR - Serviços. Limpeza, doméstica e pesada. Jardim, piscina
e pinturas em geral. Av. Dante
Andreoli, no 365, Monte Azul.
Tratar com Waldyr (14) 99815-4447
ou (14) 98106-0858

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - Cirurgiã Dentista Dra. Maraísa
- Rua Geraldo Pereira de Barros,
1.133, Centro - Atende convênios
AESP odonto, ASP - aceita também
cartões de crédito e débito. Tratar
(14) 3263-0730 / 99115-6306.
Email: marai-sama@hotmail.com
ALONSO CABELEIREIRO. Av.
Hermínio Jacó, no 622 no bairro
Nova Lençóis, atendimento de segunda a sábado e aos domingos
e feriados até às 12:00h. Estamos
com ótimos preços. Tratar (14)
99728-5999.
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) 997731547 / 98128-1597
CARIMBOS LENÇÓIS e
folhinhas. Tratar na Rua João
Capoani, 71, Núcleo. Telefones
(14) 3263-2677 / 99702-1688
PRECISANDO CALCULAR seu
seguro novo ou renovação? Faça
já seu cálculo com a MC Corretora
de Seguros. Rua 15 de Novembro,
269, Centro - Lençóis Paulista, (14)
3263 3803 / (14) 99884- 3777
AND TRANSPORTE Fretes e
Mudanças - Cobrimos qualquer
oferta. Tratar com Anderson Silva
(14) 99664-4648
SERRALHERIA PORTAL portões basculantes revestido em
chapas de alumínio - estruturas
e esquadrilhas metálica em
geral. Pontualidade, eficiência
e qualidade em primeiro lugar.
Tratar (14) 3264-4313. e-mail
serralheriaportaljc@hotmail.com
AUTO STILO Lava Car - lavagens
simples a completa, lavagem
interna e polimento Rua Nove
de Julho, no 999 - Centro. E-mail
esthemacedo@gmail.com. Tratar:
(14) 99178-4013
IZAEL ESTOFADOS. Tratar (14)
3264-7063 / 99738-3544 - Atendimento para toda a região!

L. A. Munck - Locação de guindastes, Rua Castro Alves, 170, Jd.
Ubirama. Tratar: (14) 99117-2055
ou (14) 3263-6011
ACADEMIA DE judô AKI - Rua
Rio Grande do Sul, no 340, Vila
Cruzeiro / Face- book.com/
academiadejudolp tratar: (14)
99822-9294 ou (14) 99769-4121
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) 3264- 5165
ou (14) 99667-9992
GRAFITE PARA fachada, pinturas
artísticas com desenhos para fachadas comerciais e residências.
Studio Paccola (14) 99832-3243.
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
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

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

EMPREGOS

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 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) 997884437 com Valdir ou Maria.
FERRARI DIESEL - Contrata-se
mecânico com experiencia a Diesel. Tratar (14) 99812-0393 Jean.
MOTO TÁXI Estradas precisa-se
de motoqueiro. Tratar (14) 998952612 com Valdir

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

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

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

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

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

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.

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 / 32642079 / 99686-1979

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

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

RESIDENCIAL

Metragem
336m²
Valor
R$290.000,00
PARTICULAR
(14) 98121-9398

VENDO LOTE com 18 matrizes
de ovelha Ile de 99613. R$
8.000,00. Tratar (14) 99661-8289
e 99694-7889
VENDE-SE DUAS tv de tubo 20
polegadas. Tratar cel: 99865-4330

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

VENDE-SE MALOTE de roupa
e calçados usados para brechó.
Tratar cel: 99865-4330
CONSÓRCIO CONTEMPLADO
crédito R$ 302 mil para comprar
imóvel constr./ capital giro quero R$30 mil + transf. div. (14)
99879-7478 (partic.)
CASA TRINCADA? Faça
um orçamento grátis com o
Engenheiro. Tratar: 0800-118023
ou (14) 99650- 3279

DIVERSOS
ENGENHO EVENTOS - Salão
de festas. Local para casamentoaniversários e confraternização.
Com área externa e interna para
casamentos. Tratar (14) 981750076 e whatsapp.
OVELHAS E Borregas - Vende-se
lote com 17 borregas e ovelhas
Texel valor R$ 8,00 o quilo (pv).
Tratar (14) 99694-7889 Luiz Carlos.
VENDE-SE APARELHO de som
Philips. Tratar (14) 98822-1372 /
3263-2793.
VENDO IMPERMEABILIZANTE
para telhas e tijolos 50 litros R#
500,00 à vista. Tratar (14) 981750076 e whatsapp.
VENHA PARTICIPAR do Feira
do Rolo (carros e motos) que está
acontecendo na Cecap em frente
a creche na Av. Orígenes Lessa,
todos os domingos.
VENDE-SE, PANOS de pratos
100% 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
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.

VENHA REALIZAR o sonho da
casa própria! Financiamos seu
imóvel pela Caixa Econômica
Federal! *Imóvel Novo *Imóvel
Usado *Terreno e Construção
faça uma avaliação de crédito!
(14) 3264-5165 / (14) 998200872 - José Carlos. Rua 15 de
Novembro, 581. Edifício Luiz
Paccola, 3o andar, sala 32.
Lençóis Paulista.
PRATELEIRA SEIS módulos
sendo R$ 250 reais cada
módulo. Falar com Dani Cel: (14)
99624-2282

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) 998148885 Bruna Santiss Makeup.
GI BISCUIT - lembrancinhas para
todas as ocasiões, topo de bolo e
personagens, aceita encomendas.
Tratar (14) 99619-1155.

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

RESIDÊNCIAS

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

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

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
AULAS PARTICULARES inglês, conversação, leitura,
escrita, Professor “Fluente”
residiu e trabalhou na Inglaterra
(Londres) por 05 anos. Tratar Cel/
whats (14) 99611-7673
VENDE-SE PORTÃO basculante
3x2,4m. Seminovo. R$ 1.500.
Tratar (14) 99613-4250 e
99700-6189.

VENDA

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) 998395507 / (14) 99630-3099.
VENDE-SE CASA Santa Terezinha, edícula em L, 3 dormitórios,
sendo 1 suíte, copa, cozinha, área
de lazer e garagem para 2 carros,
valor R$ 260.000,00. Tratar (14)
98206-3666 / (14) 99791-3666.
JD UBIRAMA vende-se casa
na Rua Borba Gato, 390, com 03
quartos, sendo 01 suíte, sala,
copa, cozinha, lavanderia, quarto
de empregada com banheiro,
edícula com churrasqueira e
cozinha, garagem para 02 carros
coberta. Tratar (41) 99815-9747
com Maristela.
VENDE-SE CASA no Villacittà
em fase de acabamento. Tratar
(14) 99617-4371.
RESIDÊNCIA CAJU Parte Alta
- desocupada com 2 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro, garagem
para 2 carros, R$ 145.000,00.
Tratar (14) 99791-3666.

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

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

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

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-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) 998217389 ou (14) 99184-2567
VENDE-SE CASA frente e fundo
na Rondon, casa frente sendo 3
quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, casa fundo
2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem para 3
carros. Tratar (14) 99710-7993 ou
(14) 99830-3079.
VENDE-SE CASA no bairro
Maria Luiza II, 115 m2, 03 quartos, sendo 01 suíte. Tratar: (14)
99712-0847.
MARIA LUIZA IV casa nova com
5 cômodos R$ 350 mil. Tratar (14)
99727-9056 com Antonio.
VENDE-SE CASA (terreno) no
bairro Bela Vista, medindo 235,00
m e construção 171,43m. Tratar
fone: 3263-2983

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

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

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

FESTAS

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

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

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 CASA no Júlio
Ferrari com 3 quartos, cozinha,
copa, 2 banheiros, dispensa e
garagem para 2 carros. Tratar (14)
98806-7115 Alzira / (14) 988202667 celso.
VENDE-SE CASA na Travessa
Rua Padre Salomão Vieira, R$
260.000,00. Tratar (14) 3263-2105
CRECI 41388.

VENDO APARTAMENTO no
Edifício Orígenes Lessa, último
andar, com armários embutidos
nos quartos, nos banheiros e na
cozinha. Banheiros com box de
vidros temperados. A varanda
gourmet fechada com vidros
temperados. Contatos: (14)
99141-9526 ou (14) 99829-1217
VENDE-SE CASA em Alfredo
Guedes. Tratar (14) 98822-1372 /
3263-2793.
VENDO SOBRADO na Rua
Ignácio Anselmo (Centro), comercial e residencial com piscina /
rancho. Aceito apto ou casa como
parte no negócio. Tratar: (14)
99148-9959
EDIFÍCIO VILLA Splendore Vendo apartamento. Fone (14)
99870-0202.
JD MORUMBI casa com 03
quartos sendo uma suíte com
armário, 2 salas + 1 sala de
jantar, lavanderia, terreno amplo,
garagem. Tratar (14) 99782-1060 /
99787-2043
RUA 15 de Novembro, 1.242.
Vende-se casa com 190.00m2. R$
270mil. Tratar (14) 99897-6444.
MARIA CRISTINA vendo casa
na Rua Tomé de Souza, 78. Tratar
(14) 99886-9121 com Pedro
VENDE-SE UMA casa em
Alfredo Guedes na Rua 15 de
Novembro 217, com terreno de
15x96 m, fundo divisa com Rio
Lençóis. Tratar (14) 3264-6403 ou
(14) 99712-9948
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.

IMÓVEIS

COMERCIAIS
ALUGA-SE SALAS comerciais
no centro de Lençóis. Tratar (14)
99793-3252.
SALA COMERCIAL - Centro Salão 8x4, 1 banheiro, porta de
entrada de blindex. R$ 715,00.
Código 2807. Ligue (14) 997281313 / 3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.com.br.
SALA COMERCIAL - Centro - Salão amplo, 1 banheiro. R$ 1.250,00.
Código 02379. Ligue (14) 997281313 / 3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.com.br.
SALA COMERCIAL - Jd. Morumbi - 250m², 1 banheiro, 1 cozinha,
lavanderia coberta. R$ 2.000,00.
Código 02004. Ligue (14) 997281313 / 3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.com.br.

VENDO PRÉDIO comercial
especial para clínica ou escritório,
situado na Rua Anita Garibaldi,
no 1.515 e 1.519. Tratar (14) 32643165/ 99701-6335.
ALUGO SALA para estética. Tratar
(14) 99789-3425 / 99787-0743.
ALUGA-SE SALÃO comercial,
na Cecap II. Rua Adriano da Gama
Cury, no 616. Tratar com Bebeto
Cel: (14) 99630- 6731 ou (14)
3263-5068
VENDE-SE CASA (terreno) no
bairro Bela Vista, medindo 235,00
m e construção 171,43m. Tratar
fone: 3263-2983

SALA COMERCIAL - Centro recepção, banheiro, copa, armário
embutido, depósito, 2 gabinetes
dentário, escritório, porta de blindex e piso frio. R$ 2.500,00. Código
02922. Ligue (14) 99728-1313
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
SALA COMERCIAL - Centro Salão amplo com 70m², com 1
sala para recepção, 1 sala para
escritório e 1 hall de entrada para
o escritório. R$ 1.100,00. Código
02421. Ligue (14) 99728-1313
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
SALA COMERCIAL - Centro Sala ampla com um banheiro. R$
500,00. Código 02887. Ligue (14)
99728-1313 / 3263-0021 ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br.
SALA COMERCIAL - Ubirama Salão de 42 M², Cozinha (pia, coifa,
banheiro social, tela na janela,
quintal, 2 portas de ferro com
vidro). R$ 1.400,00. Código 02881.
Ligue (14) 99728-1313 / 3263-0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.
SALA COMERCIAL- Ubirama
- construção de 134 m² com 2
banheiros,2 lavabos,2 copas, salão
grande, 1 recepção. Código 02945.
R$ 2.000,00. Ligue (14) 99728-1313
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CHÁCARA PARA festa - 1
cozinha ampla com churrasqueira,
uma geladeira e freezer, uma área
com mesa e cadeiras, 1 piscina,
muita área verde. Valor R$350,00/
dia. Contato: (14) 99772-7315
EDÍCULA ALDEIA - para confraternizações - “ambiente familiar”.
Lugar amplo com cobertura,
quarto, banheiro interno, sala,
copa com churrasqueira, quadra,
piscina, banheiro externo masculino, mesa de bilhar e, acessórios
(Freezer, TV). Tenho mesas e
cadeiras para alugar. Tratar (14)
99768-0518 Vivo whats.

VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

ALUGA-SE EDÍCULA na Cecap,
excelente localização. Interessados tratar (14) 99806-7878.
APARTAMENTO - Bauru - 3
quartos sendo 1 suíte, sala de
visita, sala de jantar, cozinha,
banheiro social, área de serviço,
garagem. R$ 1.200,00. Código
02931. Ligue (14) 99728-1313
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
ALUGA-SE CASA em Costa Azul
(Avaré), represa para feriados
e finais de semana. Tratar (14)
98128-7020 / 99712-859.
GUARUJÁ TEMPORADA –
Apartamento para 8 pessoas,
garagem, 1 quadra da praia das
Pitangueiras, 2 quadras do shopping. Tratar (14) 99772-7315.
ALUGO APARTAMENTO Praia
Grande - temporada - 8 andar em frente ao mar - Guilhermina.
3 dormitórios. Tratar (14) 981750076 e whatsapp.
ALUGA-SE APARTAMENTO
com um quarto, cozinha, banheiro, com garagem, com água e
condomínio incluso, próximo ao
centro, valor R$ 950,00. Tratar
com proprietário (14) 99614-3191.
ALUGA-SE CHÁCARA.
Tratar: (14) 99754-4603 ou (14)
3263-5034.
AP. ILHA Comprida, frente para o
mar, preço imperdível, condomínio
fechado, para ate 12 pessoas,
somente R$ 250,00 a diária (esse
valor fora da temporada). Tratar
com Edna (14) 3264-8064 / 996323811 envio fotos pelo whats.

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

ALUGA-SE CASA com 6
cômodos e outra com 4 cômodos
na Chácara Corvo Branco. Tratar
(14) 99712-2211.
ALUGA-SE CHÁCARA, no
São Judas Tadeu para eventos
em geral. Para mais informação
entrar em contato. Tratar (14)
99653-1140 ou (14) 3263-4713.

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.

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

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

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

VENDE-SE TERRENO Jardim
Itapuã, na Rua Wiliam Orsi, n° 47.
Valor 100mil. Tratar (14) 998164387 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.
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.

TERRENOS

SALA COMERCIAL - Centro
- salão amplo com 77m², area
pra estoque com pia, banheiro,
acabamento em gesso com luz
de led. Ligue (14) 99728-1313
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

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

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

SALA COMERCIAL - Rondon - 5
salas, 2 banheiros sem adaptação,
1 cozinha, 1 galpão, 1 lavanderia.
R$ 3.300,00. Código 02469. Ligue
(14) 99728-1313 / 3263-0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.
SALA COMERCIAL - Centro Sala ampla com 181m², 1 banheiro,
cozinha, ótima localização. R$
1.800,00. Código 02397. Ligue
(14) 99728-1313 / 3263-0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

APARTAMENTO - Bauru - 1
quarto com armário embutido,
cozinha americana, 1sofá, área de
serviço. R$ 550,00. Código 02930.
Ligue (14) 99728-1313 / 3263-0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

VENDE-SE DOIS lotes no Condomínio Fechado Spazio Verde,
vende-se também separado.
Terrenos com ótima localização
D12 e D13, área de cada lote
336 m², portaria, salão de festas,
quadras poliesportivas e de tênis,
academia e playground. Tratar
(14) 98182-5998.
VENDE-SE TERRENO com 806
m² na Cidade de Macatuba, Jardim América - próximo ao Azulão,
valor R$ 100.000,00. Tratar (14)
99635-1737.
VENDE-SE QUATRO ótimos
lotes em Macatuba com 200 m² de
frente ao Nascer do Sol, Residencial Bem Viver sob o nº 29 quadra
1, aceita financiamento. Tratar (14)
99703-1919 com Adilson.
VENDE-SE 2 terrenos no Spazio
Verde condomínio fechado. Tratar
(14) 99617-4371.
VENDE-SE TERRENO no Loteamento Residencial Spazio Verde
com 348 m², ótima localização.
Tratar (14) 99727-2012.
VENDE-SE TERRENO no
Residencial Villacita com 300
m², ótima localização próxima a
entrada do Condomínio Spazio
Verde. Tratar (14) 99727-2012.
VENDE-SE ÁREA de terra em
Alfredo Guedes de 7.912 m²,
10.577 m². Tratar (14) 98822-1372
/ 3263-2793.
VENDO LOTE de terreno na
cidade de Macatuba, Loteamento
Bem Viver, com 200m2. Tratar (14)
99703-1919.
ÓTIMO TERRENO à venda na
Cidade de Macatuba com 200
m², de frente ao Nascer do Sol,
Residencial Bem Viver sob nº 29,
quadra 1, aceita financiamento.
Tratar (14) 99703-1919 com
Adilson.
VENDE-SE TERRENO 400 m²,
murado na Maria Luiza 4. Tratar
(14) 99712-2211.
VENDE/TROCA TERRENO
300m² no condomínio fechado
Spazio em Lençóis, por chácara.
Tratar (14) 99682-8837.

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

CHÁCARAS
VENDA

VENDE-SE UM sítio área rural
de 1 (um) alqueire de terra, ao
lado do Engenho São Luiz, fica no
São Judas Tadeu, com asfalto,
água e luz. Tratar (14) 99772-5363
com Amaral.
VENDE-SE UMA chácara
(Corvo Branco) ou troca por casa,
terreno ou barracão. Tratar (14)
99712-2211.
VENDE-SE OU troca chácara
no Virgílio Rocha com 1.025 m²,
fechada com alambrado, valor R$
55.000,00. Tratar (14) 99650-0053.
VENDE-SE SÍTIO Gleba A Bairro Campinho. Área total de
3,3 alqueires paulista, ou seja,
8,06 hectares, localiza- do no
município e Comarca de Lençóis
Paulista, Estado de São Paulo.
Arrendado para Cana pela Zilor.
Entrar em contato pelo celular
(41) 99815-9747 Maristela.
SÃO JUDAS Tadeu - chácara
medindo 20.000m2. Tratar (14)
99772-7716.
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RECORDANDO
Por Nelson Faillace

DO FUNDO DO BAÚ - O registro desta semana
é do ano de 1945, depois do fim da Segunda
Guerra Mundial. Na foto, tirada na província de
Pistoia, na Itália, o lençoense Armando Dalbem,
integrante da tropa brasileira que serviu na região.

A reta final do mês de setembro é de festa para muitos aniversariantes, que estreiam
idade nova e recebem os cumprimentos dos amigos e familiares. Felicidades a todos!
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Carlos Manuel Cristovão, quarta-feira (23)
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Clayton Pereira, domingo (27)
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Eloisa Arcanjo, sábado (26)

Juliana Borcat Sveidic, terça-feira (22)
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Nilceia Souza, terça-feira (29)

Deliane Leme, quinta-feira, (24)
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Erika Masseran, sábado (26)
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Isabela Pereira, terça-feira (22)
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Marcela Angélico, sábado (26)

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Nilceia Guimarães, segunda-feira (28)
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Nivaldo Bispo Carvalho, segunda-feira (28)
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Tiago Pescara, terça-feira (29)

