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UM SENHOR JORNAL

R$ 2,00

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

CLAUDIA KUNIMI LAURA CAMARADÉBORA BENTO SABRINA DE BRANCO

PROGRAMA DE QUARTA DEBATE, AO VIVO, O ESPAÇO DA MULHER NA SOCIEDADE; ACOMPANHE PELO NOSSO CANAL E PARTICIPE DANDO SUA OPINIÃO E ENVIANDO PERGUNTAS

Violência doméstica aumenta na região
Área de cobertura da 5ª Cia da Polícia Militar já registrou 226 ocorrências apenas neste ano; número pode ser bem maior devido à subnoti� cação
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Bracell cria programa 
de qualidade de vida A5

AÇÃO CONJUNTA

Operação prende três 
pessoas por trá� co

Uma operação de� agrada na ma-
nhã da quarta-feira (29) pelas polícias 
Civil e Militar de Lençóis Paulista re-
sultou na prisão de três pessoas acu-
sadas pelos crimes de trá� co de en-
torpecentes e associação ao trá� co. 
Os indiciados são três homens, de 
19, 25 e 27 anos. Outro, de 26 anos, 
também foi detido na ação, mas aca-
bou sendo liberado. A ação conjunta 
foi feita em cumprimento a quatro 
mandados de busca e apreensão 

expedidos pela Justiça local visan-
do o combate ao comércio ilegal de 
entorpecentes. Segundo informações 
obtidas pela reportagem do Jornal O 
ECO junto ao comandante da equipe 
de Força Tática da Polícia Militar, 
sargento Lucas, que participou da 
operação, as diligências aconteceram 
em residências localizadas no Jardim 
América, no Conjunto Habitacional 
Maestro Júlio Ferrari e na Rodovia 
Osni Mateus (SP-261). A3

O Brasileirão 2020 chega com 
tudo no próximo sábado (8), 
trazendo consigo mais uma 

temporada do Cartola FC. 
O ECO novamente marca 

presença com sua liga 
clássica, que vai premiar os 

melhores competidores durante 
e após o campeonato. Neste 

ano, a novidade � ca por conta 
do programa LIGA O ECO que 
vai ao ar às terças e sextas-
feiras no Youtube (youtube.
com/OECOtv), com diversas 

dicas aos participantes.

DIA DOS PAIS

Comerciantes 
mantêm cautela 
com as vendas

Os comerciantes de Lençóis 
Paulista e Macatuba estão na ex-
pectativa para o Dia dos Pais, co-
memorado no domingo (9). Diante 
da pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19) e das restrições adota-
das como forma de prevenção ao 
contágio, muitos, no entanto, não 
esperam muito retorno com as ven-
das. A esperança é de que a data, 
ao menos, alivie os impactos da 
crise econômica. A5

O Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, em Lençóis Paulista, pas-
sou a fazer cirurgias bariátricas em 
pacientes da rede particular de saú-
de. O primeiro procedimento foi re-
alizado no dia 23 de julho, por meio 
de uma parceria com a Unimed, 
que disponibilizou os equipamen-
tos, enquanto que o hospital ofere-
ceu a estrutura do centro cirúrgico, 
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 
e enfermaria. A8

AVANÇO

Hospital Piedade 
realiza primeira 
cirurgia bariátrica

Começou na terça-feira (28) mais 
uma etapa de ampliação do Coleta 
Certa, programa de coleta mecani-
zada que tem como objetivo tornar 
mais e� ciente e planejada a coleta 
dos resíduos sólidos em Lençóis 
Paulista. Os novos contentores já es-
tão nas vilas da Prata e Irerê e nos 
jardins Bela Vista e Village, onde os 
moradores já podem depositar os re-
síduos recicláveis (contentor verde) e 
lixo orgânico (contentor azul). A4

MEIO AMBIENTE

Coleta Certa 
chega a mais 
bairros de Lençóis
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FRASE
 “Muitos casos de violência doméstica são subnotificados, porque há o 

medo e a resistência da vítima em denunciar”,
Capitão Marcelo Paes, comandante da 5ª Cia da Polícia Militar de Lençóis 

Paulista, sobre o aumento no número de casos de violência doméstica na região.

PARA PENSAR
 “Peça a Deus que 

abençoe os seus planos 
e eles darão certo”,

Provérbios 16:3.
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Vamos começar falando da Câma-
ra Municipal de Lençóis Paulista, que 
na noite da última segunda-feira (27) 
retomou os trabalhos após três se-
manas de recesso. A primeira sessão 
ordinária da reta final de legislatura foi 
marcada pelo retorno dos vereadores 
ao plenário da Sala de Sessões Mário 
Trecenti, o que não vinha ocorrendo 
por conta da pandemia.

NÃO FUNCIONOU
O fim das reuniões remotas foi con-

senso entre a maioria dos parlamenta-
res, que vinham demonstrando insatis-
fação com o andamento dos trabalhos. 
Para quem acompanha as sessões não é 
difícil compreender o descontentamen-
to diante de diversas falhas técnicas e 
operacionais que vinham ocorrendo, 
principalmente em relação à instabili-
dade das conexões com a internet.

SUSPEITA
O primeiro encontro do Legislativo 

não contou com a presença do verea-
dor Paulo Henrique Victaliano, o Pauli-
nho (PSDB). O motivo de sua ausência 
seria a suspeita de infecção pelo novo 
coronavírus. Caso isso se confirme, ele 
será o segundo a contrair o vírus na 
Casa de Leis. O primeiro foi Manoel dos 
Santos Silva, o Manezinho (PSL), que 
em maio chegou a ficar internado.

TEMPO
A volta das férias foi em ritmo len-

to, sem projetos aptos à apreciação do 
plenário e com apenas três propostas 
no expediente. Diante disso, o desta-
que da noite acabou ficando por conta 
de um debate acerca da definição do 
tempo de uso da tribuna, ao qual cada 
vereador tem direito para fazer consi-
derações sobre indicações e requeri-
mentos apresentados.

CIÚME
O Regimento Interno estabelece li-

mite de 10 minutos, mas desde o início 
do mandato, todos utilizam cinco mi-
nutos, prorrogáveis por mais um. Como 
isso nem sempre é respeitado e uns 
acabam falando mais do que outros, 
enciumados estariam se queixando ao 
presidente Nardeli da Silva (DEM), e ao 
primeiro-secretário Jucimário Cerquei-
ra dos Santos, o Bibaia (PODE).

CORTE
Uma que adora um microfone e es-

taria se sentindo prejudicada é Diusa-
leia Furlan, a Professora Diusa (DEM). 
A gota d’água teria sido a última ses-
são remota, quando ficou visivelmen-
te irritada ao ter o áudio cortado antes 
de sua conclusão. Seria ela, inclusive, 
um dos motivos para que o tempo de 
discurso voltasse a ser debatido quase 
no final do quadriênio legislativo.

FATO
A proposta de Nardeli e Bibaia, 

aprovada pelos demais, foi para que 
os cinco minutos fossem mantidos até 
o final do ano. Mirna Justo (PSDB), su-
geriu que a questão seja formalizada 
para que os ritos se enquadrem ao 
Regimento Interno. Convenhamos que 
é tempo mais do que suficiente, vis-
to que, muitas vezes, o espaço serve 
mais para propaganda pessoal do que 
para explanações relevantes.

MUDO
Ainda em relação ao tempo, ficou 

definido que o microfone será desliga-
do sempre que algum vereador atin-
gir sua cota. Resta saber se isso vai 
funcionar e até quando vai funcionar. 
Pelo menos no primeiro dia o contro-
le foi aplicado. Quem teve a honra de 
inaugurar o modo silencioso foi João 
Miguel Diegoli (PSL), que estourou o 
limite e ficou falando sem ser ouvido.

ELEIÇÕES
Passando para o campo das espe-

culações, as movimentações seguem 
quentes nos bastidores às vésperas 
das eleições. Na semana passada, re-
velamos que a corrida eleitoral pode 

ser bem movimentada em Lençóis 
Paulista, com cinco possíveis adversá-
rios surgindo no horizonte do prefeito 
Anderson Prado de Lima (DEM), candi-
dato natural à reeleição.

NO PÁREO
Além do ex-prefeito José Antonio 

Marise (PSDB), nomes de outros qua-
tro potenciais candidatos têm circulado 
pela boca do povo: o vereador Mane-
zinho, que desponta como uma possí-
vel terceira via; José Antonio Silva, o 
Neno (PSD), e os ex-vereadores Celso 
Angelo Mazzini, o Dé (PTB), e Ailton 
Rodrigues de Oliveira, o Juruna, que 
tenta se regularizar no PMN.

VAI?
A reportagem de O ECO tem conver-

sado com diversas fontes para tentar 
desvendar os mistérios que envolvem 
o período pré-convenções. Certo, por 
enquanto, é que Dé Mazzini terá a tam-
bém ex-vereadora Cleuza Spirandelli 
(PTB) ao seu lado. Isso se mantiver sua 
candidatura e não ceder aos assédios 
que estaria recebendo para coligações.

QUEM É O DR.?
Mesmo envolvido em diversos pro-

cessos (improbidade administrativa, 
peculato e dano ao erário) que reme-
tem ao seu período como presidente da 
Câmara (2009/2012), Juruna alega não 
estar enquadrado na Lei da Ficha Limpa 
e diz que já tem conversas adiantadas 
com um possível vice, que seria um co-
nhecido médico. O nome, porém, per-
manece como uma incógnita.

VICE?
Já Neno, que afirma que o Gilberto 

Kassab, presidente estadual do PSD, não 
abre mão de uma chapa majoritária na 
cidade, também tem conversado com 
diversos partidos e, segundo fontes, 
pode acabar fazendo uma composição 
com o PSDB, talvez até como vice de 
Marise. Se decidir ir para a briga, seu 
vice provavelmente sairá de seu próprio 
partido, o empresário Marcelo Lourenço.

SERÁ?
Manezinho deve ter o futuro de-

cidido apenas perto da convenção do 
PSL. Existem três possibilidades: a de 
uma chapa sem coligação, na qual o 
vereador João Miguel e o tenente Re-
zino Pereira surgem como possíveis 
vices. A de uma composição com o Po-
demos, que tem outros nomes cotados 
para o posto. E também a possibilidade 
de uma coligação do DEM, com uma 
chapa Prado/Manezinho.

LISTA CHEIA
O ex-prefeito Marise é o que tem a 

lista maior de possíveis vices, com pelo 
menos mais cinco nomes além do já ci-
tado Neno. Do próprio PSDB surgem o 
dentista Márcio Santarém, a vereadora 
Mirna Justo e até o radialista Cristiano 
Castelhano. Do Cidadania despontam 
o vereador Leonardo Henrique de Oli-
veira, o Dudu do Basquete, e o médico 
Norberto Pompermayer.

QUEM SABE?
Falando em Dr. Norberto, corre na 

boca pequena que, por conta de sua 
presidência no comitê de enfrenta-
mento à Covid-19, ele estaria cada vez 
mais próximo do prefeito Prado. Mes-
mo que ambos sejam de grupos políti-
cos opostos, surgem fortes rumores de 
uma possível e surpreendente aliança. 
Talvez este não seja o Plano A, mas, 
como na política não se pode duvidar 
de nada, não custa esperar para ver.

NA MESA
O atual chefe do Executivo tem ou-

tros nomes na mesa. Em seu partido 
o mais cotado seria o vereador An-
dré Sasso, o Cagarete, que até pouco 
tempo chefiava a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, mas tam-
bém há a possibilidade de uma mulher 
para compor a chapa, talvez a própria 
Professora Diusa. Fora da legenda, o 
nome mais bem aceito seria o do já 
citado Manezinho. É esperar para ver.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.

REGISTROS
CNPJ: 03.433.116/0001-02 - IE: 416.043.125.113 - ME

Registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Lençóis Paulista
no Livro sob n° 004. / O ECO é registrado conforme Lei de Imprensa,

pelo decreto 2322 de 20 de maio de 1940, com registro no DIP.

CIRCULAÇÃO REGIONAL - Areiópolis, Borebi, Lençóis Paulista, Macatuba

FUNDADO EM 6 DE FEVEREIRO DE 1938 POR ALEXANDRE CHITTO

DIRETOR GERAL: BRENO CORRÊA MEDOLA EDITOR-CHEFE: ELTON LAUD - MTB: 79994/SP

EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA
ENDEREÇO / CONTATOS

Rua Geraldo Pereira de Barros, 948, Centro, 
Lençóis Paulista (SP) - CEP: 18680-020

Telefone central: (14) 3269-3311
Redação: oeco@jornaloeco.com.br

Comercial: comercial@jornaloeco.com.br
www.jornaloeco.com.br

IMPRESSÃO: Gráfica e Editora Vale do Flamboyant LTDA - CNPJ: 21.238.607/0001-84

Opinião

A
rt

ig
o Mudando de assunto!

Nelson Faillace
é escritor

Por acaso, algum de vocês acredita 
que em tempos de grande pandemia, 
como a que vivemos, seria muito fácil 
mudar de assunto? Em qualquer meio 
de comunicação que você procure, hoje 
em dia, seja jornais ou revistas, redes 
sociais, rádio ou televisão, o assunto é 
pura e exclusivamente esta pandemia. 
Na televisão, por exemplo, já existem 
programas que tratam exclusivamente 
deste assunto.

Devemos reconhecer que é de suma 
importância a abrangência de um as-
sunto como este, que atinge todas as 
nações e alcança todas as camadas da 
população, principalmente como medi-
da preventiva. Todos temos que ter a 
plena consciência da necessidade ab-
soluta de se tomar os devidos cuida-
dos, pois o coronavírus teima em aco-
meter mais e mais pessoas a cada dia 
que passa.

É um assunto que precisa estar em 
todas as pautas, pois não se pode des-
cuidar dos menores detalhes na tentati-

va de combater este mal que teima em 
assolar todos os povos. A humanidade 
já enfrentou vários males semelhan-
tes, sempre com muitas vidas perdidas. 
Seria ótimo poder mudar de assunto, 
tranquilamente, pois algo que todos nós 
desejamos ardentemente é ver chegar 
ao fim esta pandemia.

Discute-se muito como ela teria 
surgido e, hoje, mais do que nunca, o 
mundo anseia por uma vacina ou por 
medicamentos que debelem este mal. É 
uma verdadeira corrida contra o tempo. 
Queira Deus que, muito em breve, pos-
samos estar assistindo ao final deste 
autêntico pesadelo.

Muito se fala, cada qual querendo 
impor a sua verdade. Na realidade, 
continuamos convivendo com a dúvi-
da, com a incerteza e, principalmente, 
com a esperança de que a humanida-
de possa mais uma vez sair vitoriosa 
deste desafio que incomoda demais, 
tanto a população como os cientistas 
e pesquisadores, que não medem es-
forços para dar o desejado e ansiado 
ponto final a este grave problema de 
caráter mundial!
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l Até quando?

Neste sábado (1) a quarentena ini-
ciada no final do mês de março, mais 
precisamente no dia 24, chega ao seu 
130º dia no estado de São Paulo. No 
primeiro dia em que restrições foram 
aplicadas para conter o avanço do novo 
coronavírus (Covid-19), o estado conta-
bilizava 810 casos e 40 mortes. Depois 

de mais de quatro meses, já são 542,3 
mil infectados e 22,9 mil óbitos. No 
Brasil, na mesma data, os números 
da pandemia se resumiam a 2,2 mil 
casos e 46 fatalidades. Nessa sexta-
-feira (31), o país já somava mais de 

2,6 milhões de positivados, dos quais 
quase 100 mil perderam a vida.

Especialistas da área da saúde 
estimam que o número de casos 

pode começar a se estabilizar perto 
de setembro. Enquanto isso não ocor-
re e nenhuma vacina contra o vírus 
chega ao mercado, a pandemia segue 
castigando a todos não apenas nas 
questões relacionadas à saúde, mas 
também no que se refere à economia, 
cada vez mais comprometida pelos 
efeitos colaterais do - necessário - 
isolamento social.

Nos últimos meses, milhões de tra-
balhadores desesperados na fila do de-

semprego receberam a companhia de 
outras centenas de milhares de pesso-
as. Muitas empresas, principalmente as 
de pequeno porte, pouco a pouco vão 
chegando ao limite de suas forças, sem 
perspectivas de melhora a curto prazo. 
Quem trabalha com o comércio, um dos 
setores mais afetados, sabe muito bem 
como tem sido difícil pagar as contas 
no final de cada mês.

A esperança da maioria é que as 
flexibilizações das restrições sejam 
ampliadas, mas a região, que chegou a 
ser incluída na Fase Amarela do Plano 
São Paulo, está desde o mês retrasado 
sem avançar na classificação feita pelo 
Governo do Estado.

No próximo domingo comemora-
-se o Dia dos Pais, que nem de longe 
se compara a outras datas sazonais de 
forte apelo comercial, como o Natal, 
o Dia das Mães, o Dia dos Namora-
dos e a Black Friday, esta recém-in-
corporada ao calendário nacional. No 
entanto, muitos lojistas se mantêm 
esperançosos, esperando que o pouco 
aumento nas vendas ajude a diminuir 
o impacto. E assim todos vão levando, 
esperando ansiosamente pela volta à 
‘normalidade’. Até quando?

A2
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FURTO
Nesta quinta-feira (30), a Polícia Militar de Lençóis Paulista registrou uma ocorrência 
de furto em uma casa em obras. O suspeito de praticar o crime foi localizado no 
Parque Residencial Rondon com diversos objetos, como canaletas, lâminas de porta 
e alicates. Detido, o homem, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado 
à Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.
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Polícia

EDITAL DE INTIMAÇÃO

INFRATEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, com 
sede em Franca, São Paulo, na Av. Adhemar Pereira de Barros, 2340, Sala 
01, Jardim Centenário, CEP 14403-510, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
04.997.287/0001-27, por seu administrador abaixo assinado, com as exigên-
cias e preceitos da lei n° 6.766 de 19/12/79, parágrafo 2°, artigo 49, intima 
os compromissários compradores, do loteamento denominado “Residencial 
Planalto, localizado no município de Lençóis Paulista/SP, abaixo relaciona-
dos, a comparecem no setor administrativo de nossa empresa para tratar de 
assuntos dos contratos particulares de Compromisso de Venda e Compra que 
firmaram com a requerente.

Compromissários Compradores que ficam intimados pelo presente edital:
Nome RG Contrato Bairro Quadra Lote
Ana Paula Gonçalves Marcelino 41.653.482-X 073JP Planalto K 05
Tiago Alexandre de Paula Souza 45.048.221-2 354JP Planalto J 09

Lençóis Paulista/SP, 1 de agosto de 2020
Infratec Empreendimentos Imobiliários Eireli

Eduardo Cortez Bortoletto

Publicado no jornal O Eco, no dia 1º de agosto de 2020. Na página A3.
Valor da publicação R$ 53,24.

Prefeitura Municipal
de Borebi

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL 02/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020 – PROCESSO Nº 38/2020

Obras de implantação da Avenida Projetada no Distrito Industrial de 
Borebi, compreendendo a execução de 389,56 metros de rede de galerias 
pluviais e seus complementos e construção de 1.160,00 metros de guias e 
sarjetas. O encerramento se dará no dia 10/08/2020, às 10:00 horas. O edi-
tal completo encontra-se à disposição dos interessados no Diário Oficial do 
Município de Borebi, na internet www.borebi.sp.gov.br, ou no Setor de Lici-
tações, situado à Rua Doze de Outubro, nº 429 – Borebi (SP), no horário das 
8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas, ou mediante solicitação via 
e-mail, para prefeitura.borebi@outlook.com 

Borebi, 23 de Julho de 2.020.

PEDRO MIGUEL DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 1º de agosto de 2020. Na página A3.
Valor da publicação R$ 47,63.

Prefeitura Municipal
de Borebi
PREGÃO Nº 14/2020

Objeto: Registro de preços de material hospitalar. Entrega dos envelopes 
de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 11 de Agosto de 2.020, 
às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

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

Borebi, 29 de julho de 2.020.

PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

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

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

dos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
PAULO HENRIQUE BONALUME e MIRIAM FERNANDES DA 

COSTA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convivente 
em união estável, auxiliar técnico, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 
20/01/1996, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de APA-
RECIDO DONIZETTI BONALUME e de MADALENA MARIANO BO-
NALUME; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convivente em 
união estável, esteticista, nascida em Ourinhos - SP, aos 14/01/1995, residen-
te e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de EDSON FERNANDES 
DA COSTA e de MARLENE FRANCISCA DE ARAUJO COSTA.

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

prensa Local.
Lençóis Paulista, 30 de julho de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

DATA: 24/7/2020 a 31/7/2020

Obituário
Wilson Benedicto de Mattos faleceu na sexta-feira (31) aos 82 anos em 

Lençóis Paulista
Solange Aparecida Malagi Angelico faleceu na quinta-feira (30) aos 53 anos em 

Lençóis Paulista
Carmela Rosa Chaves Dias faleceu na terça-feira (28) aos 80 anos em Lençóis Paulista
Juraci Ferreira de Araujo faleceu na terça-feira (28) aos 58 anos em Lençóis Paulista
José Angelo Servelin faleceu na segunda-feira (27) aos 66 anos em Macatuba
Manuel Messias dos Santos faleceu na segunda-feira (27) aos 84 anos em 

Lençóis Paulista
Maria Vicencia Nascimento faleceu no domingo (26) aos 84 anos em Lençóis Paulista
Jaime Rodrigues dos Santos faleceu no sábado (25) aos 65 anos em Lençóis Paulista

ESTATÍSTICAS

AÇÃO CONJUNTA

ROUBO

Casos de violência doméstica 
aumentam 13% na região

Operação prende três pessoas

Motorista é 
feito refém 
na Rodovia 
Osni Mateus

Área de cobertura da 5ª Cia da Polícia Militar já registrou 226 ocorrências 
apenas neste ano; número pode ser bem maior devido à subnotificação

Ação das polícias Civil e Militar fez diligências em três bairros

Na abordagem, 
um caminhão e 
um celular foram 
roubados por 
dois indivíduos

Flávia Placideli

Em meio à pandemia, uma 
dura realidade, mascarada 
em muitos lares, tem se 

tornado mais visível aos olhos 
da sociedade. O número de ca-
sos de violência doméstica vem 
crescendo de forma substancial 
no mundo inteiro, principal-
mente neste período em que 
diversos países adotaram me-
didas de isolamento social para 
frear o avanço do novo corona-
vírus (Covid-19). 

No Brasil, não é diferente. 

Flávia Placideli

Uma operação deflagrada 
na manhã da quarta-feira 
(29) pelas polícias Civil e 

Militar de Lençóis Paulista re-
sultou na prisão de três pessoas 
acusadas pelos crimes de tráfico 
de entorpecentes e associação 
ao tráfico. Os indiciados são três 
homens, de 19, 25 e 27 anos. 
Outro, de 26 anos, também foi 
detido na ação, mas acabou sen-
do liberado. A ação conjunta foi 
feita em cumprimento a quatro 
mandados de busca e apreensão 
expedidos pela Justiça local vi-
sando o combate ao comércio 
ilegal de entorpecentes.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal 
O ECO junto ao comandante 
da equipe de Força Tática 

Flávia Placideli

Na tarde da quarta-feira 
(29), a Polícia Militar de 
Lençóis Paulista registrou 

uma ocorrência de roubo na Ro-
dovia Osni Mateus (SP-261), no 
trecho que liga Lençóis Paulista 
ao município de Águas de San-
ta Bárbara. A reportagem de O 
ECO apurou que um motorista 
foi mantido refém por dois indi-
víduos após combinar um frete. 
Depois de certo tempo, ele foi 
solto pelos bandidos, que fugi-
ram em uma Kombi branca. O 
caminhão que a vítima estava e 
um celular foram roubados.

Segundo o Boletim de Ocor-
rência, a Polícia Militar foi acio-
nada por volta das 17h. Chegan-
do ao local, na estrada que liga 
Lençóis à Águas de Santa Bárba-
ra, C.A.F., de 41 anos, motorista 
de uma empresa local, relatou 
que havia combinado um frete 
com um indivíduo identificado 
como Paulo e se deslocou até o 
endereço combinado, quando 
foi abordado por dois homens 
que anunciaram o roubo. Eles 
estavam de máscara, óculos de 
sol e chapéu de palha, um deles 
armado com uma pistola.

A vítima declarou aos poli-
ciais que foi golpeada com um 
mata-leão, imobilizada, encapu-
zada e levada para outro local, 
onde permaneceu até as 17h, 
quando foi liberada pelos bandi-
dos, que fugiram em uma Kombi 
branca. Disse ainda que os cri-
minosos levaram o caminhão da 
marca Scania, da empresa em 
que trabalha, e seu celular da 
marca Samsung.

Diante dos fatos, a vítima 
foi conduzida até a Delegacia 
da Polícia Civil para elaboração 
do Boletim de Ocorrência por 
roubo. Até o fechamento desta 
matéria, nenhum suspeito pelo 
crime havia sido identificado.

SINAL VERMELHO - No estado de São Paulo, número de ocorrências de 
violência doméstica teve aumento de 44,9% na quarentena

NOVO COMANDO - Na manhã dessa sexta-feira (31), foi anunciado o novo comando da Base do Corpo de 
Bombeiros de Lençóis Paulista. O primeiro sargento Luiz Carlos Sabatini, que está há 12 anos na cidade e há 
oito anos ocupa o posto de comandante da base, está se aposentando e quem assume a vaga é o primeiro 
sargento Tadeu Bergamasco Urréa. O encontro, que aconteceu na Prefeitura Municipal, foi acompanhado por 
autoridades, além do prefeito Anderson Prado de Lima que parabenizou o trabalho realizado pela corporação. 

Segundo uma pesquisa reali-
zada pelo FBSP (Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública), só 
no estado de São Paulo, onde a 
quarentena foi adotada no dia 
24 de março, o número de ocor-
rências de violência doméstica 
teve aumento de 44,9%, com o 
total de atendimento prestados 
pela Polícia Militar passando de 
6.775 para 9.817.

Um levantamento feito pela 
reportagem de O ECO mostra 
que Lençóis Paulista, na com-
paração com o mesmo período 
de 2019, manteve os índices 
praticamente estabilizados du-
rante os primeiros seis meses 
deste ano. De janeiro a junho, a 
5ª Cia da Polícia Militar regis-
trou 91 ocorrências, ante 90 no 
ano anterior. Os dados são mais 
expressivos quando analisados 
os demais municípios cobertos 

pela 5ª Cia da PM (Agudos, Bo-
rebi, Cabrália Paulista, Duar-
tina, Lucianópolis, Paulistânia 
e Ubirajara), com aumento de 
13%, de 201 para 226 casos.

“É mais delicado analisar 
esse tipo de crime, pois o que 
pode acontecer é que os índices 
mostrem uma falsa realidade. 
Vale lembrar que muitos casos 
de violência doméstica são sub-
notificados, porque há o medo 
e a resistência da vítima em 
denunciar. Em outros casos, 
mesmo quando um policial é 
solicitado, no local a vítima 
acaba descaracterizando o re-
gistro. Sem contar a dificuldade 
concreta de contato presencial 
com as instituições de prote-
ção no período da pandemia”, 
explica o Capitão Marcelo Paes, 
comandante da 5ª Cia.

Segundo outra análise feita 

por ele, muitos casos são de-
nunciados pelas vítimas em 
outros canais de comunicação, 
como a própria Assistência 
Social. “Esse tipo de crime re-
quer um cuidado que vai além 
da alçada da PM. Envolve todo 
um trabalho social que inclui 
outros órgãos municipais e até 
estaduais”, completa.

Para criar uma comuni-
cação efetiva, desde o mês de 
maio, Lençóis Paulista conta 
com o Boletim Social, ferra-
menta criada pela Polícia Mili-
tar para promover a integração 
com os órgãos de proteção so-
cial, como Assistência Social, 
Conselho Tutelar, Ministério 
Público, entre outros. O obje-
tivo é realizar a notificação de 
pessoas em situação de vulne-
rabilidade ou com problemas 
sociais constatados durante a 
atuação da PM.

“Para o Ministério Público, 
esta medida está sendo im-
portante, porque, assim, nós 
conseguimos dar um encami-
nhamento mais efetivo, um 
atendimento melhor às situa-
ções envolvendo pessoas vul-
neráveis, como as vítimas de 
violência doméstica, de uma 
maneira integrada entre os ór-
gãos de proteção e a Polícia Mi-
litar”, reforça Dra. Débora Orsi 
Dutra, promotora de Justiça.

da Polícia Militar, sargen-
to Lucas, que participou da 
operação, as diligências acon-
teceram em residências locali-
zadas no Jardim América, no 
Conjunto Habitacional Maes-
tro Júlio Ferrari e na Rodovia 
Osni Mateus (SP-261).

Em uma casa na Rua Profes-
sor Antônio Arruda Ribeiro, no 
Jardim América, R.A.S., de 19 
anos, foi indiciado pelo crime 
de tráfico de entorpecentes (Ar-
tigo 33 do Código Penal). Em 
outra residência na Rua Hugo 
Cavassutti, no Júlio Ferrari, 
A.A.P., de 25 anos, e R.A.O., 
de 27 anos, foram enquadrados 
por tráfico e associação ao tráfi-
co (Artigos 33 e 35). Outra de-
tenção aconteceu em um imóvel 
situado na Rodovia Osni Ma-
teus, onde F.L.S., de 26 anos, 

foi detido por porte de drogas 
(Artigo 28).

De acordo como o Boletim 
de Ocorrência, na ação foram 
apreendidos oito eppendor-
fs de cocaína e mais 14 in-
vólucros contendo a mesma 
substância, que pesaram 13 
gramas, além de 27 invólucros 
de maconha, com peso total de 
35,8 gramas, mais a quantia de 
R$ 34 em espécie.

Todos os envolvidos foram 
detidos e conduzidos à Dele-
gacia da Polícia Civil, onde a 
autoridade de plantão, após 
tomar conhecimento dos fatos, 
ratificou as prisões em flagran-
te de R.A.S., A.A.P., e R.A.O., 
mantendo-os recolhido aos cár-
ceres, à disposição da Justiça. 
F.L.S. foi liberado depois de 
prestar depoimento. 
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OBRAS CONCLUÍDAS
O Jardim Maria Luíza IV e bairros no seu entorno receberam no dia 21, as 
instalações do Campo de Futebol Society Francisco Macário. A utilização 
do novo espaço, porém, será liberada após a retomada das atividades pós-
pandemia. Além da utilização pela comunidade, o campo também será utilizado 
para competições promovidas pela Secretaria de Esportes e Recreação.
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Cotidiano

Publicado no jornal O Eco, no dia 1º de agosto de 2020. Na página A4.
Valor da publicação R$ 47,63.

Prefeitura Municipal
de Borebi
PREGÃO Nº 15/2020

Objeto: Registro de preços de recarga de gás P13 e P45. Entrega dos 
envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 13 de agosto 
de 2020, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

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

Borebi, 29 de julho de 2.020.

PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 1º de agosto de 2020. Na página A4.
Valor da publicação R$ 106,47.

Prefeitura Municipal
de Borebi

EXTRATOS DE ADITIVOS CONTRATUAIS

Aditivo Contratual nº 07/2019
Tomada de Preços nº 05/2013 - Contrato Administrativo nº 17/2014 

Contratante: Prefeitura Municipal de Borebi; Contratada: J. F. Construção 
Ltda. EPP.; Vigência: 12 meses; Data Assinatura: 19/07/2019; Objeto: Exe-
cução das obras da Unidade Básica de Saúde.

Aditivo Contratual nº 01/2020
Dispensa de Licitação  – Contrato Administrativo nº 43/2019 - Contra-

tante: Prefeitura Municipal de Borebi; Contratada: Abigail Benites Garcia 
Andreassi ME  - Valor: R$ 9.000,00; Vigência: 12 meses; Data Assinatura: 
03/07/2020; Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
consultoria e assessoria previdenciária para o levantamento, análise, elabo-
ração de base de dados de FGTS/INSS, elaboração, processamento e trans-
missão de arquivos, visando a regularização e/ou retificação de informações 
à Previdência Social.

Aditivo Contratual nº 02/2020
Processo nº 40/2018 -  Dispensa de Licitação nº 11/2018 – Contrato nº 

25/2018 –  Contratante:- Prefeitura Municipal de Borebi; Contratados:- Luiz 
Alberto Duarte e José Benedito Tadeu Danelon Duarte; Objeto:- Locação do 
imóvel situado à Rua Sete de Setembro, nº 726, Centro, em Borebi.  Valor R$ 
12.960,00; Prazo:- 12 meses; Data Assinatura:- 03/07/2020.  

Aditivo Contratual nº 02/2020
Processo nº 41/2018 -  Dispensa de Licitação nº 12/2018 – Contrato 

nº 26/2018 –  Contratante:- Prefeitura Municipal de Borebi; Contratados:- 
Mônica Aguirra Del Rio e Robson Fernando Campos; Objeto:- Locação do 
imóvel situado à Rua Sete de Setembro, nº 700, Centro, em Borebi.  Valor R$ 
12.960,00; Prazo:- 12 meses; Data Assinatura:- 03/07/2020.  

Aditivo Contratual nº 02/2020
Processo nº 34/2018 – Convite nº 09/2018 – Contrato Administrativo nº 

30/2018 – Contratante:- Prefeitura Municipal de Borebi; Contratada:- Êxi-
to Soluções em Gestão Pública Ltda. - Valor:- R$ 45.228,00; Vigência:- 12 
meses; Data Assinatura:- 03/07/2020 - Objeto:- Prestação de serviços de as-
sessoria em licitações.  

Aditivo Contratual nº 02/2020
Processo nº 30/2018 – Pregão Nº 16/2018 – Contrato Administrativo nº 

29/2018.  Contratante: Prefeitura Municipal de Borebi; Contratada:- Gover-
nançaBrasil S/A. Tecnologia e Gestão em Serviços - Valor: R$ 125.400,00. 
Vigência:- 12 meses. Data Assinatura:- 03/07/2020 - OBJETO:- Contratação 
de empresa para fornecimento de licenciamento de uso de programas de in-
formática (softwares). 

 
PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E
TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
URBANOS E DE PASSAGEIROS DE LENÇÓIS PAULISTA

SINCOVELPA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E TRABA-
LHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS URBANOS E DE 
PASSAGEIROS DE LENÇÓIS PAULISTA, - SINCOVELPA - de Lençóis 
Paulista e Região - com sede na cidade de Lençóis Paulista, na Rua Pedro 
Natalio Lorenzetti 180 – centro, através de seu presidente, convoca por meio 
deste edital, todos os associados ou não da categoria representada por este do 
Sindicato para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária, que se 
realizara no dia 14/08/2020. A Assembleias Geral Extraordinária irá ocorrer 
as 15h00 em 1ª convocação, e não havendo “quórum”, em 2ª convocação 
as 16h30, com qualquer número de presentes, para discussão e deliberação;  
a) reajuste dos valores da  mensalidade associativa dos filiados  e depen-
dentes do SINCOVELPA decisão na assembelia.b) - Abertura da Campanha 
Salarial 2020/2021 (data-base 01/09/2020, 01/10/2020 e 01/11/2020, para 
discussão e aprovação da Minuta de Reivindicação a serem encaminhadas 
as representações patronais das empresas seguintes  de TRANSPORTES DE 
CARGAS, BRACEL SP CELULOSE LTDA, LWART LUBRIFICANTES, 
COMERCIO ATACADISTA, para os anos de 2020/2021 (cláusulas eco-
nômicas) e  (cláusulas sociais); g) concessão de poderes ao presidente do 
Sindicato da categoria econômica para firmar acordo coletivo, ou instaurar 
Dissídio Coletivo de Trabalho para os anos de 2020/2021 (cláusulas econô-
micas) e para os anos de 2020/2021 (cláusulas sociais).

Lençóis Paulista 30 de julho de 2020.

JOSÉ PINTOR
Presidente

A concorrência públi-
ca para a venda de quatro 
imóveis urbanos perten-
centes ao patrimônio do 
município visando levan-
tar recursos para amplia-
ção do Coleta Certa se-
gue sem previsão de data 
para ocorrer. À redação 
de O ECO, José Denilson 
Nogueira, secretário de 
Suprimentos e Licitações, 
informou que a documen-
tação ainda está sendo pre-
parada para a publicação.

A Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista aprovou no 
início de julho o projeto que 
autoriza a venda de quatro 
imóveis. Considerando o 
valor de avaliação dos imó-
veis, que é o mínimo que 
pode ser ofertado na con-
corrência pública, o muni-
cípio pode obter cerca de 
R$ 3,3 milhões com a ven-
da. O investimento neces-
sário para a ampliação para 
toda a área urbana está es-
timado em R$ 4,2 milhões.

MEIO AMBIENTE

ZOONOSES REGIÃO

Programa Coleta Certa chega a 
mais bairros de Lençóis Paulista

Campanha de vacinação 
antirrábica é suspensa

Macatuba dá início a 
testagem em massa

Contentores já estão nas vilas da Prata e 
Irerê e nos jardins Bela Vista e Village; Nova 
Lençóis deve ser o próximo contemplado

Realização depende de liberação do Ministério 
da Saúde; com 12 mil animais, Lençóis Paulista 
não tem casos da doença há 10 anos

Cidade vai usar duas estratégias para 
aplicação de 8 mil exames para a detecção 
de infecção pelo novo coronavírus

Angelo Franchini Neto

Começou na terça-feira 
(28) mais uma etapa de 
ampliação do Coleta Cer-

ta, programa de coleta mecani-
zada que tem como objetivo 
tornar mais eficiente e plane-
jada a coleta dos resíduos só-
lidos em Lençóis Paulista. Os 
novos contentores já estão nas 
vilas da Prata e Irerê e nos jar-
dins Bela Vista e Village, onde 
os moradores já podem depo-
sitar os resíduos recicláveis 
(contentor verde) e lixo orgâni-
co (contentor azul).

Esta é a terceira etapa do 
programa, que foi idealizado e 
implantado pela Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente. 
A primeira, em abril de 2019, 
contemplou os jardins Ubira-
ma e Humaitá e o Parque An-
tártica. Neste ano foi a vez do 
Jardim América, Núcleo Ha-
bitacional Luiz Zillo e Cecap, 
que receberam os contentores 
e também deram início à co-
leta mecanizada.

Segundo a secretária de 
Agricultura e Meio Ambiente 
de Lençóis Paulista, Edéria Pe-
reira Gomes Azevedo, a ideia 
é expandir o Coleta Certa para 
todo o município. “Temos uma 
sobra de recursos provenien-

Priscila Pegatin

Tradicionalmente realizada 
em agosto, a Campanha de 
Vacinação Antirrábica des-

te ano foi suspensa em decorrên-
cia da pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19) e, de acordo 
com a Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, só deve ser 
realizada caso haja mudança no 
posicionamento do Ministério 
da Saúde. Em Lençóis Paulista, 
a medida afeta uma população 
estimada em 12 mil cães e gatos.

De acordo com Milena Mi-
leski, coordenadora de Prote-
ção Animal da cidade, apesar 
da suspensão momentânea da 
campanha, caso haja necessi-
dade, o estado deve fornecer as 
chamadas doses de bloqueio, 
vacinas destinadas à imunização 
de animais que vivem em áreas 
com casos confirmados de raiva, 
sejam eles cachorros, gatos ou 
morcegos, que são os transmis-
sores da doença.

Lençóis Paulista teve o últi-
mo caso de raiva diagnosticado 
em um morcego no ano passa-
do. Na época, foram aplicadas 
doses de bloqueio nos animais 
do Centro (bairro onde o mor-
cego contaminado foi identifi-
cado). Desde então, nenhum 
animal infectado foi identifica-
do. Não há registro da doença 
em cães e gatos há mais de dez 
anos no município.

Graças ao histórico, a coor-
denadora de Proteção Animal 
explica que o risco de transmis-
são da raiva é pequeno na cida-
de, mas alerta que sempre que 
possível é importante vacinar o 
animal de estimação. A suspen-
são da campanha busca evitar 
aglomerações de pessoas por 
conta da pandemia. No entanto, 
a vacinação pode ser feita caso 
haja nova orientação do Minis-
tério da Saúde, responsável por 
distribuir as doses. A vacina 
antirrábica segue disponível na 
rede particular.

Priscila Pegatin

A Secretaria de Saúde de 
Macatuba anunciou nes-
ta semana novos proto-

colos de testagem na cidade. O 
município, que adquiriu recen-
temente 8 mil testes de detecção 
do novo coronavírus (Covid-19), 
prevê realizar o exame em duas 
frentes, com familiares próxi-
mos de pessoas contaminadas e 
mutirão de assintomáticos.

No caso daqueles que convi-
vem com pacientes infectados, 
o exame será feito mediante 
contato e agendamento do setor 
de saúde. A aplicação dos testes 
acontece na UAC (Unidade de 
Atendimento à Covid), na parte 
da manhã, já que o local atende 
pacientes com síndrome gripal 
e suspeitos do novo coronavírus 
no período da tarde.

Já o mutirão de testes vai prio-
rizar pacientes assintomáticos. 
Programada para os dias 8, 15 e 
22 de agosto, a ação vai resultar 

na aplicação de 900 testes rápidos 
em pessoas que não apresentam 
sintomas da doença. A testagem 
em massa vai acontecer nos PSF 
(Postos de Saúde da Família) do 
Jardim Bocayuva e Central.

“Vamos colocar dois postos 
de testagem, um nos Altos da Ci-
dade e outro no Centro para evi-
tar aglomeração. Serão 300 testes 
a cada sábado, em três sábados 
de agosto. Esta é mais uma ma-
neira de detectar onde estão os 
casos, isolar os positivos e con-
ter o avanço da doença”, explica 
Elaine Bino, secretária de Saúde.

Macatuba realizou até nesta 
semana 1.316 testes de Covid-19, 
o que representa 7,73% da po-
pulação estimada em 17.013 
segundo o IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística). 
Segundo boletim epidemiológico 
divulgado nessa sexta-feira (31), a 
cidade tem 430 casos positivos e 
quatro óbitos, com um paciente 
hospitalizado, 16 em isolamento 
domiciliar e 409 recuperados.

AMPLIAÇÃO - Com mais quatro bairros atendidos 
nesta semana, Coleta Certa já atende 11 localidades

SEM PREVISÃO - Por conta da pandemia do novo coronavírus, 
campanha de vacinação antirrábica segue suspensa RASTREANDO A DOENÇA - Mutirão vai aplicar 900 testes rápidos

Venda de imóveis para levantamento 
de recursos segue sem previsão

tes da compra de contentores 
e, se tudo der certo, vamos 
utilizá-la para a implantação 
do programa no Jardim Nova 

Lençóis”, adianta.
A coleta mecanizada dos 

contentores é feita por meio 
de um mecanismo instalado no 

caminhão, que permite que o 
lixo seja despejado na caçam-
ba compactadora sem o auxílio 
de pessoas. O lixo orgânico é 
transportado ao aterro sanitá-
rio, enquanto que os resíduos 
recicláveis tem como destino a 
Cooprelp (Cooperativa de Re-
ciclagem de Lençóis Paulista), 
que gera renda para famílias 
que trabalham na separação.

Além de tornar o trabalho 
mais seguro e humanizado para 
os servidores públicos o progra-
ma facilita a vida da população, 
pois permite que os resíduos 
sejam depositados em qual-
quer dia da semana, a qualquer 
hora. “Temos também o ganho 
ambiental, já que os resíduos 
não estarão mais espalhados 
pela rua e, assim, esse material 
não irá para galerias e rios do 
município”, pontua a secretária 
de Meio Ambiente.

Até o momento, os resulta-
dos são positivos e animadores. 
Segundo dados da pasta, nos 
jardins Ubirama e Humaitá, 
que foram bairros-piloto do 
programa, antes da implantação 
do Coleta Certa eram coletadas 
cerca de cinco toneladas de ma-
terial reciclável por mês. Com 
a implantação da coleta mecani-
zada, esse percentual subiu para 
mais de 10 toneladas por mês.
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INTENÇÕES SUBINDO
Um levantamento feito pelo Ibevar (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado 
de Consumo) revelou um aumento na intenção de compra de presentes para o Dia dos 
Pais, na comparação com o ano passado. Entre as categorias tradicionais de produtos 
presenteados, a pesquisa notou aumento na intenção de compra de 48,9% para TV, 48,1% 
para notebooks, 25,4% para smartphones, 48,9% para adega e 48,9% para ferramentas.
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Economia

DIA DOS PAIS

Comerciantes se mostram 
cautelosos com as vendas
Flexibilização das restrições por parte do Poder Público serve de alento para alguns 
empresários, mas o cenário de quarentena provocada pela pandemia ainda preocupa

Angelo Franchini Neto

Os comerciantes de Len-
çóis Paulista, Macatuba e 
de todo o Brasil estão na 

expectativa para o Dia dos Pais, 
comemorado no domingo (9). 
Diante da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), o Plano 
São Paulo, projeto que prevê a 
retomada gradativa das ativi-
dades econômicas no estado, 
se mostra um alento, já que as 
lojas podem comercializar seus 
produtos através de drive-thru, 
delivery e até presencialmente, 
desde que sejam respeitadas 
todas as regras de higiene e dis-
tanciamento social.

Edwaldo Bianchini, proprie-
tário das lojas Monalisa, revela 
que o negócio está sobrevivendo 
e aguarda o que vai ocorrer nos 
próximos dias, já que a mudan-
ça na flexibilização é frequente. 
Sobre o Dia dos Pais, ele relata 
que a expectativa não é grande, 
mas vê com bons olhos a deter-
minação do Poder Público em 
retomar as atividades econômi-
cas não essenciais. 

“Vejo que Lençóis Paulista 
está trabalhando de maneira 
correta a flexibilização, porém, 

AQUECENDO? - Apesar da flexibilização econômica estar cada vez 
mais acentuada, comerciantes pregam cautela com relação às vendas

O Dia dos Pais está longe 
de ser a principal data para 
o comércio, ficando atrás 
do Natal, Dia das Mães, Dia 
dos Namorados e até da Bla-
ck Friday. Motivo este que 
faz o presidente da Acilpa 
(Associação Comercial e In-
dustrial de Lençóis Paulista), 
José Antonio Silva, o Neno, 
pregar cautela quando ques-
tionado sobre a expectativa 
para as vendas do período.

“O Dia dos Pais não é 
uma data tão forte para o 
comércio como o Dia das 
Mães. Porém, tem grande 
importância nas vendas 
anuais. Devido à pandemia 
da Covid-19, 2020 vem se 
mostrando um ano bastan-
te atípico. Nossa expectati-
va é que haja um aumento 
no fluxo das vendas, mas 
que talvez não seja possí-
vel alcançar os números 
de 2019. Mas as flexibiliza-
ções, possibilitadas através 
do Plano São Paulo e do 

Pacto Regional, vão contri-
buir muito para que as ven-
das do Dia dos Pais sejam 
boas”, diz.

O presidente da ACE 
(Associação Comercial e 
Empresarial) de Macatuba, 
Evandro Manfio, lembra 
que, apesar do momento 
complicado, alg0ns lojistas 
já aguardam uma melhora 
nas vendas para os próximos 
dias. “Algumas lojas já estão 
adesivando as vitrines, mon-
tando kits alusivos à data 
e fazendo uso das mídias 
sociais para divulgação do 
Dia dos Pais. O momento é 
de maior flexibilização das 
atividades não essenciais, 
diferentemente do Mês das 
Mães, quando estávamos na 
Fase 1 (Vermelha) do Plano 
São Paulo. Esperamos que 
os consumidores respeitem 
o distanciamento e usem as 
máscaras, pois as lojas estão 
seguindo todos os protocolos 
sanitários”, alerta Manfio.

os consumidores não têm estí-
mulo para sair gastando. Eles 
se vestem, compram relógios, 
joias, bolsas e sapatos para pas-
sear, serem vistos na rua, o que 
neste momento não ocorre jus-
tamente pelo isolamento social. 
Ou seja, as pessoas não estão 
motivadas. Quando voltarmos 
à normalidade, daqui a algum 
tempo, esses mesmos consumi-
dores vão estar com sede, vão 
querer viajar, comprar mais. 
Mesmo assim, estamos prepa-
rando as lojas para essa data tão 
importante, com novidades e 

acreditando no futuro”, afirma.
Para Ivan Prenhaca, que co-

manda o Grupo Yes, o cenário 
atual traz muita preocupação 
com o hoje e o amanhã. “Esta-
mos preparados para atender 
nossos clientes da maneira como 
sempre fizemos. Alinhamos a lo-
gística com os mais de 100 forne-
cedores para manter nossas lojas 
abastecidas e atualizadas, sempre 
tomando os cuidados necessários 
com a higienização”, comenta.

Apesar das dificuldades, o 
empresário desperta em si um 
tom de otimismo ao se lembrar 

da importância da data. “É um 
dia cheio de amor e carinho. 
Mesmo com pais e filhos pró-
ximos ou distantes, com certeza 
não faltará um abraço, um beijo. 
Acompanhado de um presente, 
o coração do ‘velhinho’ sempre 
amolece e, desta forma, a data 
será lembrada com muito cari-
nho por todos”, reforça proprie-
tário do Grupo Yes.

VENDAS ON-LINE
DEVEM AUMENTAR

A ABComm (Associação 
Brasileira do Comércio Eletrô-
nico) prevê aumento de 23% 
nas vendas através do e-com-
merce no Dia dos Pais, com 
faturamento de R$ 3,15 bilhões. 
No início do ano, a expectativa 
de crescimento era de 18%, 
mas o valor foi ajustado devido 
às medidas de isolamento social 
impostas para conter a trans-
missão do coronavírus. 

Ainda de acordo com a as-
sociação, o tíquete médio espe-
rado para essas compras on-line 
é de R$ 373. Estima-se, tam-
bém, um total de 8,43 milhões 
de pedidos entre os dias 20 de 
julho e 8 de agosto, período este 
direcionado ao Dia dos Pais.

Associações comerciais 
se mostram cautelosas

BEM-ESTAR

Bracell cria programa de qualidade de vida
Chamado de Challenge Bracell, programa oferece apoio de profissionais para que colaboradores adquiram hábitos saudáveis

está com 87 quilos. Ele conta 
que passou a correr no próprio 
quintal de casa, cerca de três ho-
ras por dia e não perde as aulas 
virtuais do Marcio Magnani, per-
sonal do Challenge Bracell.

“Eu não tinha aparelhos para 
malhar em casa e, por isso, usei 
galões de água de cinco litros. 
Como sou técnico em segurança, 
não podia deixar passar nenhum 
cuidado. Então usei galões com 
alças específicas para suportar o 
peso”, relata Borges, que diz que 
tudo mudou com o programa. 

Da Redação

A busca pela qualidade de 
vida está diretamente liga-
da a uma relação harmo-

niosa entre a vida profissional e 
pessoal. Reafirmando o cuidado 
com o bem-estar de seus colabo-
radores, a Bracell lançou o pro-
grama Challenge Bracell como 
forma de incentivar novos hábitos 
e cuidados com a saúde. Direcio-
nado aos profissionais de Lençóis 
Paulista, o programa desafiou 
cada participante a realizar exer-
cícios físicos, valorizar a boa ali-
mentação e manter a mente sadia.

Orientação nutricional e psi-
cológica com coaching, apoio 
do personal para atividades 
físicas, avaliação pessoal de de-

sempenho, encontros mensais e 
exames de bioimpedância foram 
algumas das ações disponibili-
zadas pelo programa. A Bracell 
teve o cuidado em adaptar todas 
as atividades às necessidades de 
cada colaborador, considerando 
diagnóstico efetuado e retorno 
obtido junto a eles. Mesmo com 
a pandemia, a companhia deu 
continuidade ao programa, pas-
sando para o ambiente virtual os 
encontros e as orientações com 
os profissionais, por meio de ví-
deos e grupo de WhatsApp.

No mês de junho, os 56 in-
tegrantes do Challenge Bracell 
completaram 100 dias desde que 
aceitaram um dos desafios mais 
ousados de suas vidas. Juntos, 
eliminaram mais de 225 quilos e 

comemoraram a conquista pelos 
novos hábitos de vida. Um dos 
challengers, Alessandro Borges, 

colaborador do time de Segu-
rança do Trabalho, começou o 
programa com 119 quilos e hoje 

QUALIDADE DE VIDA
Participando do 
programa, Alessandro 
Borges, perdeu 32 quilos

“Estou mais disposto no trabalho, 
sou praticante de jiu-jitsu há anos 
e, treinando em casa, estou me 
tornando um exemplo para o meu 
filho. Isso sem falar nas roupas, 
que voltaram a caber”, conclui.

Para o gerente sênior de Re-
cursos Humanos, Carlos Gas-
paretto ver o engajamento dos 
colaboradores traz um grande 
orgulho para a companhia. “O 
Challenge Bracell é um dos 
programas que a empresa dispo-
nibiliza como apoio aos colabo-
radores na busca pela qualidade 
de vida. Ver a motivação de cada 
participante por ter adquirido 
hábitos saudáveis vai além do 
valor da empresa, é a missão da 
companhia na prática: melhorar 
a vida das pessoas”, destaca.

PLANO SÃO PAULO

Aumento na testagem faz região se manter na Fase Laranja
Número de casos confirmados cresceu no estado por conta da quantidade de exames feitosAngelo Franchini Neto

A Região Administrativa de 
Bauru foi mantida na Fase 
2 (Laranja) do Plano São 

Paulo. O anúncio ocorreu nessa 
sexta-feira (31), em coletiva de 
imprensa realizada no Palácio 
dos Bandeirantes. Assim, Len-
çóis Paulista e Macatuba seguem 
com as mesmas restrições para 
as atividades não essenciais, com 
controle maior, pautado em re-

gras de higiene, limite de pessoas 
no estabelecimento e horários li-
mitados de funcionamento.

Dentro da variável “Capaci-
dade hospitalar”, a Região Ad-
ministrativa de Bauru avançou: 
são 63,3% dos leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
Covid ocupados (na semana 
passada eram 66,1%) e 11,7 lei-
tos para cada 100 mil habitantes 

(eram 11). Já na variável “Evo-
lução da epidemia”, a melhora 
não foi tão acentuada graças ao 
aumento no número de testes 
da doença. A variação de casos 
está em 1,38% ao dia (redução 
de apenas 0,07%), enquanto a 
variação de internações chegou 
a 1,15% (era 0,86%) e a variação 
diária de óbitos em 1,26% (neste 
caso, aumento de 0,26%). 

Consultado pela reporta-
gem, o prefeito de Lençóis Pau-
lista, Anderson Prado de Lima 
(DEM), disse que respeita a de-
cisão do governador João Doria 
(PSDB), mas que discorda de vá-
rios pontos. “A manutenção das 
regiões ocorreu em decorrência 
de um aumento de casos, que 
é resultado de uma maior testa-
gem que começou a ser realizada 

no interior. Tenho a convicção 
que esse é o caminho correto. 
Por isso, penso que a fórmula 
de cálculo do Plano São Paulo 
deveria incorporar essa situação, 
porque, do jeito que está ocor-
rendo, regiões que testam mais e 
que fazem o correto estão sendo 
penalizada, já que ao testar mais, 
o número de casos naturalmente 
aumenta”, declarou.

O Plano São Paulo é dividido 
em cinco fases: a Fase 1 (Verme-
lha), na qual são liberadas ape-
nas atividades essenciais; a Fase 
2 (Laranja), de controle; a Fase 
3 (Amarela), de flexibilização; 
a Fase 4 (Verde), com abertura 
parcial; e a Fase 5 (Azul), normal 
controlado. Pelo plano, o estado 
foi dividido em 17 regiões (com a 
região metropolitana dividida em 
cinco sub-regiões), e cada uma 
delas é classificada em uma fase.
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DE VOLTA AO LAR
Com um vídeo emocionante publicado nas redes sociais, o Bauru Basket anunciou 
oficialmente o retorno do ídolo Alex Garcia, que deixou o clube na temporada passada 
para defender o Minas. Foram cinco temporadas do “Brabo” pelo Bauru Basket, com 
destaque para os títulos do Campeonato Paulista, NBB, Liga Sul-americana e a Liga 
das Américas. Além disso, Alex Garcia foi vice-campeão mundial de clubes.
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ADRENALINA SOBRE DUAS RODAS

PREVENÇÃO

Lençoenses 
percorrem 500
quilômetros 
de bicicleta

Atividades físicas seguem com restrições na região

Grupo Amigos do Pedal participou de dois desafios 
por estradas rurais da região; paisagens de tirar o 
fôlego e obstáculos marcaram os percursos

Descumprimento de medidas preventivas 
pode resultar em multa de pelo menos R$ 3 mil

Angelo Franchini Neto

Bruno Guiari, Fabio Go-
doy, Flávio Godoy, Gui-
lherme Prado e Toni 

Diegoli, ou somente Amigos 
do Pedal Lençóis Paulista. O 
que esses cinco lençoenses 
têm em comum? A paixão pela 
injeção de adrenalina que so-
mente a bicicleta pode propor-
cionar. Paixão que, aliás, ficou 
ainda mais evidente após o De-
safio dos 200 de MTB, que foi 
vencido pelos lençoenses no 
dia 11 de julho e passou pelas 
cidades de Areiópolis, Gua-
rantã, Lençóis Paulista e São 
Manuel, além dos distritos de 
Alfredo Guedes, Aparecidinha 
e Rubião Júnior. 

Ao todo o grupo percorreu 
entre 200 e 210 quilômetros, 

Priscila Pegatin

Depois de quatro meses 
de quarentena, que foi 
instituída no estado de 

São Paulo no dia 24 de março, 
a flexibilização das restrições 
impostas pelo Plano São Paulo 
tem levado moradores de Len-
çóis Paulista e região a retoma-
rem, aos poucos, a prática de 
exercícios físicos ao ar livre, em 
clubes esportivos e academias. 
Apesar de liberada, cada cate-
goria tem exigências que devem 
ser cumpridas como medida de 
conter o avanço do novo corona-
vírus (Covid-19) na cidade e sob 
risco de multa.

Com base no último decre-
to publicado pela Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista, 
as atividades ao ar livre, sejam 
elas em espaços públicos aber-
tos ou nas áreas rurais, podem 
ser feitas desde que não haja 
contato físico, aglomeração e 
com respeito ao distanciamen-
to mínimo de 1,5 metro entre 
as pessoas. O uso de máscara 
é obrigatório.

Academias e centros de ati-
vidades físicas precisam de cui-
dados redobrados. Segundo o 
secretário de Negócios Jurídicos 
da Prefeitura Municipal, Rodri-

SOBRE DUAS RODAS - Paisagens de tirar o fôlego acompanharam o grupo 
Amigos do Pedal Lençóis Paulista durante os desafios de 200 e 300 quilômetros

go Fávaro, na cidade esses locais 
podem funcionar somente para 
atender pessoas em tratamento 
de saúde e com prescrição mé-
dica. “Neste caso é obrigatória a 
apresentação de atestado médi-
co específico e atualizado para 
a atividade durante a pandemia 
do coronavírus, com referência 
à impossibilidade de suspensão 
do tratamento durante a qua-
rentena”, diz.

Com a autorização médica, 
o responsável pela academia 
deve organizar o espaço para 
manter a distância mínima 
de 1,5 metro entre as pessoas, 
destinar um horário especial 
para aqueles com 60 anos ou 
mais, de preferência na parte 
da manhã, disponibilizar álcool 
em gel em todos os ambientes, 
tanto para uso pessoal quanto 
para  limpeza dos aparelhos 
antes e após a realização das 
atividades. A máscara também 
é obrigatória.

Ressalvas no exercício fi-
cam com a modalidade circui-
to que são aquelas que ado-
tam o compartilhamento de 
equipamentos, como cordas, 
colchonetes, barras e pesos. 
Todas são proibidas.

Quanto à prática esportiva 
realizada em clubes, mesmo 

ao ar livre, o decreto munici-
pal aponta que deve haver dis-
tanciamento, uso de máscara, 
disponibilidade de álcool em 
gel e, como para locais fecha-
dos, está proibida a modali-
dade circuito. O horário de 
atendimento ao público deve 
ser reduzido a, no máximo, 
quatro horas ininterruptas. 
“Academias, saunas, vestiários 
esportivos, salões e locais de 

confraternização permanecem 
proibidos”, pontua o secretário 
de Negócios Jurídicos.

NA PRÁTICA
Tanto nas redes sociais 

quanto nas ruas da cidade é 
possível flagrar o descumpri-
mento das medidas que evitam 
o contágio pelo novo coronaví-
rus. Levantamento feito pela 
reportagem de O ECO em três 

academias da cidade, aponta 
que não estão sendo exigidos os 
atestados médicos para a práti-
ca esportiva, como determina o 
decreto vigente. Os locais infor-
maram apenas que funcionam 
com número reduzido de alu-
nos por conta da pandemia.

Segundo Fávaro, quem in-
sistir no descumprimento pode 
sentir no bolso. “Em caso de 
descumprimento de medidas 

de prevenção de contágio pelo 
novo coronavírus, fixadas pelo 
Executivo Municipal no âmbito 
de Lençóis Paulista, fica o infra-
tor sujeito a multa diária de R$ 
3 mil, dobrada a cada dia de de-
sobediência, nos demais casos 
previstos neste decreto”, relata 
o secretário, que ressalta que 
pode haver mudança de acordo 
com a classificação da região no 
Plano São Paulo.

CONTRA A PANDEMIA 
Uso de máscara facial 
é obrigatório durante 

prática esportiva

das 5h30 às 19h30, todos eles 
marcados por paisagens de ti-
rar o fôlego e que só a natureza 
pode proporcionar. “Nosso per-
curso foi totalmente rural. Sa-
ímos de Lençóis Paulista, pas-
samos por diversas cidades até 
chegar ao bairro Monte Alegre 
(próximo à Pratânia). Em se-
guida, voltamos para Lençóis 
Paulista pela estrada José Be-
nedito Dalben, mais conhecida 
com estrada do Rio Claro, até a 
entrada da Duraflora (trilha da 
laranja/Quatro Quedas) para, 
assim, finalizarmos o desafio”, 
conta Flávio Godoy, que lem-
bra que o grupo contou com o 
apoio de Álvaro Sanches, que 
forneceu água e alimentação.

Mas não parou por aí. No 
último sábado (25), os amigos 
resolveram realizar o Desafio 

da Armadura Gold, no qual 
se deve percorrer a distância 
mínima de 300 quilômetros. 
O trajeto foi o mesmo, com a 
inclusão dos municípios de 
Bauru e Piratininga. A equipe 
também mudou: saíram Fábio 
Godoy e Guilherme Prado, 
entraram Daniel Orsi Covre e 
Eleandro José de Lima. Dessa 
vez, o apoio ficou por conta de 
Marcos Adriano Bispo da Cruz. 
“Poucos até então haviam con-
cluído os 300 quilômetros com 
este tempo e com esta altime-
tria. E os que conseguiram 
percorreram percursos bem 
mais planos”, garante Godoy. 
Segundo ele, foram 4 mil me-
tros de altimetria no percurso, 
concluído em 15 horas.

Entre uma pedalada e ou-
tra, alguns obstáculos preci-

saram ser enfrentados. “Nos 
200 quilômetros, quando 
estávamos voltando para Len-
çóis Paulista, demos de fren-
te com um vento contrário, o 
que dificultou e muito o nosso 
percurso. Mas, mesmo assim, 
com muita vontade e suor, 
conseguimos enfrentar e supe-
rar esse contratempo”, reforça 
o ciclista. “Finalizar ambos 
os desafios foi uma conquis-
ta pessoal. Não pensamos em 
momento algum em vencer a 
competição, o objetivo sem-
pre foi cumprir com os 200 

e 300 quilômetros. Foi uma 
vitória particular de cada par-
ticipante, ultrapassando seus 
próprios limites até a grande 
chegada”, completa. 

COMO SURGIU A IDEIA 
Segundo Flávio Godoy, 

foi durante uma conversa, em 
uma roda de amigos, que o gru-
po decidiu participar do Desa-
fio dos 200 de MTB. “Nosso 
amigo Guiari comentou sobre 
o desafio. Fizemos a inscrição 
e no sábado, dia 11 de julho, 
resolvemos fazer um treino de 

150 quilômetros para, depois 
disso, começarmos os 200 qui-
lômetros. No entanto, quando 
chegamos a Lençóis Paulista e 
já com 150 quilômetros, resol-
vemos já concluir nosso objeti-
vo. Foi um desafio e tanto, mas 
conseguimos finalizá-lo depois 
de muito esforço”. Não demo-
rou muito para que os amigos 
colocassem outra meta: supe-
rar os tão temidos 300 quilô-
metros, como forma de testar 
os próprios limites. Algo que 
o grupo Amigos do Pedal Len-
çóis Paulista conhece bem.
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Cultura QUINTA IN LIVE
Na próxima quinta-feira (6), às 20h, encerrando a comemoração do aniversário 
de 25 anos da Orquestra Municipal de Sopros Maestro Agostinha Duarte Martins, 
será transmitido o concerto “Orquestra convida Peninha”, espetáculo que foi 
realizado em 2019. O público pode rever ou assistir através das redes sociais e 
canais do Youtube da Secretaria de Cultura e da Orquestra Municipal de Sopros.
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EDUCAÇÃO

BALANÇO PONTOS MIS

Professor cria e-book de contos 

Circuito Digital de Artes 
comemora sucesso do projeto

Exibição deste 
sábado traz 
documentário

Textos foram escritos por estudantes da Escola 
Lina Bosi Canova e do Colégio São José 

Em dois meses, foram exibidas 14 atrações artísticas com mais de 50 mil visualizações 

Após sessão de cinema, tem debate 
com especialistas pelo Youtube

Flávia Placideli

Estimular a leitura e moti-
var novos escritores neste 
momento de isolamento 

social. Este é o principal obje-
tivo do recém-publicado e-book 
“Contos para ler #EmCasa”, 
elaborado por Alan Marcos 
de Morais Narcizo, professor 
de História das redes pública 
e privada de Lençóis Paulista. 
Em entrevista concedida à re-
portagem de O ECO, o docente, 
que leciona para o Ensino Fun-
damental II, contou que a moti-
vação do projeto partiu de uma 
aula on-line com seus alunos. 

“Durante uma aula remota, 
questionei meus alunos sobre 
as dificuldades que eles esta-
vam passando por conta do iso-
lamento. Cada um contou uma 
coisa diferente. Naquele mo-
mento, comecei a pensar como 
eu poderia ajudá-los diante 
desse contexto de confinamen-
to. Sugeri que eles refletissem 
sobre as possibilidades de fazer 
algo em prol do bem comum 
e que causasse sentimentos 
de realização e alegria. Eles se 
empolgaram na hora. O projeto 
nasceu ali, naquela aula com 
crianças cheias de entusiasmo”, 
conta Alan Narcizo. 

O professor teve a ideia de 

Flávia Placideli

Durante os últimos dois 
meses, o Circuito Digi-
tal de Artes, transmitido 

pelas redes sociais do Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti, 
levou muita cultura e entreteni-
mento à população de Lençóis 
Paulista, que pôde acompanhar 
de forma virtual diversas atra-
ções artísticas das mais varia-
das vertentes, para todos os ti-
pos de público. Realizado pela 
Alic (Associação Lençoense de 
Incentivo à Cultura), com o 
apoio da Secretaria de Cultura 
da Prefeitura Municipal e pa-
trocínio da empresa Bracell, o 
projeto comemora o sucesso.

A programação de junho 
e julho contou com a partici-
pação de cantores e bandas 
lençoenses, que apresentaram 
os mais variados estilos com 
a participação de convidados 
que se destacaram pelo talento 
e produção visual. Durante as 
apresentações foram tomados 
todos os cuidados para garantir 
a proteção e segurança de artis-
tas e técnicos que participaram 
das transmissões.

Artistas renomados, conhe-
cidos nacionalmente, também 
fizeram parte do projeto e se 
apresentaram de suas casas 
para o público lençoense, como 

Flávia Placideli

O Pontos MIS, programa 
de difusão cultural do 
Museu da Imagem e do 

Som, realiza semanalmente a 
exibição digital de um filme, se-
guida de bate-papo ao vivo em 
seu canal do Youtube (MIS São 
Paulo). A sessão deste sábado 
(1), realizada em parceria com 
a distribuidora Paideia, exibe 
o documentário nacional “Elei-
ções”. A transmissão acontece 
a partir das 16h e será seguida 
pelo debate ao vivo, às 18h.

Dirigido por Alice Riff, o 
documentário, de 2019, con-
ta a rotina de uma escola de 
São Paulo que é alterada pelas 
eleições do grêmio estudantil. 

É possível identificar como o 
processo afeta as relações entre 
alunos, fazendo uma compara-
ção sobre como as eleições pre-
sidenciais mexem com um país. 
O documentário tem 96 minu-
tos e é indicado para maiores de 
12 anos. 

Já a conversa, mediada pelo 
cineasta e professor de cinema 
Bruno Cucio, conta com a pre-
sença da diretora do filme, Ali-
ce Riff, e de Nagila Polido, pro-
fessora atuante em áreas como 
leitura e formação de leitores, 
literatura infantil e juvenil, 
tecnologias da informação e do 
conhecimento. Para assistir ao 
documentário é necessária ins-
crição prévia por meio do link: 
https://cutt.ly/zs4oXiQ.

CIRCUITO DIGITAL - Apresentação da banda Corset, de Lençóis Paulista, 
estreou projeto, que já alcançou mais de 50 mil visualizações

CINEMA - Museu da Imagem e do Som exibe documentário “Eleições”

o cantor e compositor Oswaldo 
Montenegro e as atrizes Eva 
Wilma e Luiza Tomé.

Nomes de vanguarda como 
Ana Gabriela, convidada por 
Gaby Moretto, e Gil Teles, fo-
ram destaques entre os jovens. 
Juntando os clássicos da mú-
sica brasileira para todos os 
públicos, o ator, cantor e com-
positor Cláudio Lins, atendeu 
mais uma parcela do público. 
As crianças tiveram seus mo-
mentos de diversão com a peça 
infantil Rapunzel e as palhaças 
Brigite e Begônia. O ilusionis-
mo teve sua vez com o interna-
cionalmente conhecido mágico 

Caio Ferreira. 
No último final de semana, 

encerrando a programação do 
Circuito Digital de Artes, o 
rock invadiu o palco no sába-
do, com o show dos músicos 
da banda Pearl Jam Cover. Já 
no domingo, foi a vez de um 
bate-papo com Thalita Rebou-
ças, apresentadora e escritora 
de literatura infantojuvenil. 
Para quem perdeu alguma 
apresentação, elas continuam 
disponíveis nas plataformas do 
teatro (@teatrolencois).

Segundo Nilceu Bernardo, 
responsável pela programação 
artística da Alic, os 14 espetá-

culos realizados tiveram mais 
de 50 mil visualizações. “Em 
vários momentos, a Cidade do 
Livro, a Alic, o Teatro Muni-
cipal, a empresa Bracell que 
patrocinou essa fantástica pro-
gramação com toda produção, 
a Secretaria de Cultura e a 
Prefeitura estiveram nos agra-
decimentos de todos os artis-
tas. O resultado só poderia ser 
positivo, pois foram atendidos 
profissionais das artes, artistas 
e técnicos, além do caloroso 
público neste período de iso-
lamento. Fiquemos na torcida 
pela continuidade desse impor-
tante projeto”, destaca.

convidá-los a escrever contos 
para formar um e-book. Mas 
não bastava fazer o livro, era 
preciso disponibilizá-lo gratui-
tamente na internet a fim de 
oferecer uma alternativa de 
lazer para quem tem sofrido 
os impactos do isolamento so-
cial. Ou seja, seria mais do que 
uma distração pessoal, tratava-
-se de uma ação solidária. O 
projeto foi apresentado às co-
ordenações das escolas e foi 
prontamente apoiado. “A partir 
daí, fiz convites para minhas 
turmas e todos se animaram 
e começaram a escrever seus 
contos”, comenta Narcizo, que 
escolheu o gênero por permitir 
explorar histórias curtas com 
começo, meio e fim. 

Cheio de expectativa e emo-
ção, após quase um mês de pro-
dução, o lançamento do e-book 
“Contos para ler #EmCasa” foi 
realizado na segunda-feira (27) 
pelas redes sociais. “O projeto 
ultrapassou nossas expectati-
vas, quando nos demos conta, 
tinha gente de São Paulo divul-
gando o e-book. Eu monitorei 
o número de downloads a cada 
minuto (risos). Em apenas duas 
horas, cinquenta pessoas ha-
viam baixado. Mas a surpresa 
foi no final do dia: mais de cem 
downloads realizados. E isso só 

foi possível graças ao apoio das 
escolas envolvidas, dos alunos, 
das professoras de Língua Por-
tuguesa, Alessandra Cristina 
Pontes e Amanda Placca, e, 
claro, dos diversos internautas 
e amigos que compartilharam 
a publicação, fazendo o projeto 
alcançar muita gente”, ressalta.

E-BOOK
“Contos para ler #EmCasa” 

reúne histórias de diversos gê-
neros da literatura: fantasia para 
quem gosta de mundos fantás-
ticos e contos de fadas, ficção 
científica para aqueles que ado-

ram ler narrativas de futuros 
distantes, viagem no tempo e 
robôs. Também tem romance e 
drama com histórias reflexivas 
sobre a vida e a condição hu-
mana. Os contos foram escritos 
por estudantes da Escola Lina 
Bosi Canova e do Colégio São 
José. O livro também contém 
histórias de outros convidados, 
dentre eles escritores, jornalis-
tas e profissionais da educação.

O e-book em formato PDF 
está disponível gratuitamente 
para quem quiser baixar pelas 
páginas do Facebook da Esco-
la Lina Bosi Canova (@prof.

linabosicanova) e do Colégio 
São José (@ielcolegiosaojose). 
“Lençóis Paulista é a Cidade do 
Livro. Então, quero contribuir 
para a formação de uma nova 
geração de escritores lençoen-
ses que, por meio de seus escri-

tos, projetem o nome de nossa 
cidade no cenário nacional. 
Não posso garantir nada, mas 
um segundo volume do e-book 
não está descartado. Enquanto 
isso, aproveitem o volume 1”, 
convida o professor.

#BORALER? - E-book lançado 
na segunda-feira (27) está 
disponível para download
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Saúde TESTAGEM
Segundo dados do boletim epidemiológico da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, a cidade realizou, até na quinta-feira (30), 9.291 testes para 
detecção do novo coronavírus, o que corresponde a 13,58% da população, 
estimada em 68.432 habitantes pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística). O índice per capta é um dos maiores do estado de São Paulo.

AVANÇO

Hospital Piedade 
realiza primeira 
cirurgia bariátrica
Procedimento antes realizado apenas em outras cidades da região, 
passou a ser oferecido por meio de parceria com a Unimed

Priscila Pegatin

O Hospital Nossa Senhora 
da Piedade, em Len-
çóis Paulista, passou a 

fazer cirurgias bariátricas em 
pacientes da rede particular 
de saúde. O primeiro proce-
dimento foi realizado no dia 
23 de julho, por meio de uma 
parceria com a Unimed, que 
disponibilizou os equipamen-
tos, enquanto que o hospital 
ofereceu a estrutura do centro 
cirúrgico, UTI (Unidade de Te-
rapia Intensiva) e enfermaria.

José João Dutra, provedor 
do Hospital Piedade, destaca 
que a realização da primeira 
cirurgia bariátrica na cidade 
comprova que a entidade, além 
de contar com profissionais 
capacitados, tem condições de 
oferecer procedimentos de pe-
queno, médio e, se necessário, 
de grande porte.

Para o Dr. Bruno Orsi Me-
dola, médico gastroenterologis-

BARIÁTRICA - Na foto, a equipe médica que realizou a primeira cirurgia bariátrica na cidade; da 
esquerda para a direita, Dr. Bruno Orsi Medola (cirurgião), Marcela de Lima (instrumentadora), Dr. 
Murilo Delboni (cirurgião), Dr. Daniel Brosco (cirurgião) e Dr. Antonio Celso Barros Filho (anestesista)

ta, diretor da Unimed Lençóis 
Paulista e um dos profissionais 
que participaram do procedi-
mento cirúrgico, a operação foi 
um marco. “Sem dúvida, é um 
ganho ao nosso município, à 
Unimed, ao Hospital Piedade e 
aos usuários de saúde”, relata. 

A cirurgia foi realizada e 
chefiada pelo Dr. Daniel Bros-
co, que teve na equipe mais 
dois cirurgiões assistentes, um 
anestesista e uma instrumenta-
dora. A operação, considerada 
de média para alta complexida-
de, foi um sucesso. A paciente 
teve alta no sábado (25), dois 
dias depois do procedimento.

“Um dos principais moti-
vos para desenvolvermos esse 
projeto foi a comodidade para 
o paciente, que está em sua ci-
dade, próximo da família e dos 
amigos. Isso é um grande bene-
fício”, relata Brosco, que lem-
bra que antes a cirurgia só era 
realizada em cidades vizinhas, 
principalmente em Bauru.

PRIMEIRA PACIENTE
Gabriela Cristina Rodri-

gues, de 27 anos, foi a primeira 
paciente operada. Ela conta que 
luta contra o sobrepeso desde 
a adolescência e já havia feito 
tratamentos e dietas sem re-
sultado. Quando decidiu fazer 
a cirurgia bariátrica, realizou 
todo o acompanhamento multi-
disciplinar, com psicólogo, nu-
tricionista e endocrinologista, 
no município e, desde o início 
do tratamento, há cinco meses, 
foi informada que a cirurgia se-
ria no Hospital Piedade.

“Foi uma notícia muito 
reconfortante, pois muitas pes-
soas desistem do tratamento 
devido à locomoção até Bau-
ru”, diz a jovem, que consi-
dera essenciais os cuidados 
que recebeu no local. “Todo 
o atendimento foi excepcio-
nal. Desde as enfermeiras, 
as copeiras com um cuidado 
sem tamanho com minha dieta 
pós-operatória, o Dr. Bruno e 

o Dr. Daniel sempre me pas-
sando segurança”, conta.

Em casa desde o último 
sábado, quando teve alta, ela 
deu início à nova fase de cui-
dados, pronta para começar 
uma nova vida “A obesidade 
é uma doença, muitas vezes, 
silenciosa, pois as pessoas não 
enxergam e não aceitam que tal 
condição te limita, traz danos 
irreparáveis à saúde. Não bas-
ta você querer fazer a cirurgia, 
tem que entender o porquê da 
necessidade. Hoje, estou em 
casa, em excelente recupera-
ção, mantendo contato diário 
com a equipe para tirar dúvi-
das, medos e, principalmente, 
para continuar acertando da-
qui para frente nessa nova fase 
da minha vida”, finaliza.

Depois do sucesso da 
primeira cirurgia, mais uma 
paciente fez o procedimen-
to na quinta-feira (30). Outra 
operação será agendada para 
os próximos dias. Apesar do 
avanço, não há previsão para 
que as operações sejam feitas 
pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde). Por hora, elas seguem 
sendo realizadas no Hospital 
Estadual de Bauru.

CIRURGIAS ELETIVAS
A primeira cirurgia bariá-

trica feita em Lençóis Paulis-
ta ocorreu na semana em que 
as cirurgias eletivas voltaram 

a ser agendadas. Os procedi-
mentos não urgentes estavam 
suspensos devido ao baixo es-
toque de anestésicos, situação 
que aconteceu na maior par-
te do país em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19).

Com a entrega dos medica-
mentos, os procedimentos estão 
sendo retomados de forma gra-
dual, com retorno de 50% da 
demanda. O hospital continua 
com uma ala destinada ao aten-
dimento de pacientes com o 
novo coronavírus e as cirurgias 
estão sendo realizadas em outra 
ala, sem risco de contágio.
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#SomosAgro #SomosZilor#SomosParceiros

Matheus Vagula
Agrícola São Domingos

Flávio Aparecido Estabile
Agrícola Stabile

ELES TÊM ENERGIA
São determinados e trabalham duro para colher 
melhores produtividades a cada nova safra.

ELES SÃO ESSENCIAIS
Têm orgulho de fazer parte da cadeia sustentável que 
produz energia e alimentos para o Brasil e o Mundo.

ELES SÃO PARCEIROS
São nossos Parceiros Agrícolas e fazem parte
das nossas grandes conquistas.

Essa é uma homenagem para reconhecer o trabalho e a dedicação do mais experiente Parceiro Agrícola da Zilor, Flávio Aparecido 
Estabile, de 78 anos, à frente da Agrícola Stabile, e do mais jovem, Matheus Vagula, de 21 anos, sucessor da Agrícola São Domingos, 
que produzem a energia para seguirmos sempre em frente!
Diferentes gerações com o mesmo objetivo: plantar, colher e promover o desenvolvimento sustentável da nossa região.

Está chegando a hora de mitar
Com prêmios para os melhores do Cartola FC, Liga O ECO 
está de volta com programa no Youtube

Elton Laud

Depois de uma pausa em 
decorrência da pandemia, 
os campeonatos nacionais 

foram retomados no mês passa-
do. Agora é a vez do Brasileirão 
2020, que chega com tudo no 
próximo sábado (8), trazendo 
consigo mais uma temporada 
do Cartola FC. O fantasy game 
do site globoesporte.com, chega 
a sua 16ª edição com expectati-
va de reunir mais de 6 milhões 
de participantes de todo o país, 
centenas deles de Lençóis Pau-
lista e microrregião.

O ECO novamente marca pre-
sença com sua liga clássica, que 
já contou com mais de 400 times 
em três anos de game. O primeiro 
campeão, em 2016, foi Wagner Ri-
beiro, do Mamedina FC (2.006,17 
pts.). Em 2017, o título ficou com 
Alex Aquino, do Pizzaria Santa 
Gula (2.389,29 pts.). Já em 2018, 
quem levantou o caneco foi Jho-
natas Raphael, do Tonho da Em-
pilhadeira (3.108,00 pts.).

A Liga O ECO mais uma vez 
vai premiar os melhores carto-

VAI COMEÇAR - Com mais interatividade, Liga O ECO chega para mais uma temporada do Cartola FC

redes sociais também é possível 
acompanhar a classificação do 
campeonato e da rodada. Outra 
novidade que chega para criar 
ainda mais interatividade com 
o público é o programa Liga O 
ECO, que vai ao ar em formato 
de vídeo e podcast sempre no 
dia que antecede cada rodada.

Quem apresenta o programa 
é o lençoense Flaverson Almeida, 
que promete dar dicas preciosas 
de escalação para que todos pos-
sam mitar. O Liga O ECO vai ao 
ar sempre às terças e sextas-fei-
ras, às 12h, pelo Youtube (www.
youtube.com/OECOTV). A ideia 

leiros. O campeão leva para a 
casa uma camisa oficial de seu 
clube do coração; o vice ganha 
uma camisa de treino de seu 
time; já o terceiro colocado fatu-
ra uma bandeira de sua equipe 
preferida. Uma das novidades 
deste ano é que, ao longo do 
campeonato, acontecem diver-
sas Rodadas Premiadas, nas 
quais os times com maior pontu-
ação também recebem prêmios.

Independentemente do 
desempenho, todos os partici-
pantes podem ser premiados. 
A cada rodada, os primeiros 

é criar um canal com muita inte-
ratividade com os jogadores, que 
também participam dando dicas 
e falando sobre suas estratégias.

“Fiquei muito feliz com a 
oportunidade. Já acompanho o 
Cartola FC há vários anos e, in-
clusive, já participei das edições 
anteriores da Liga O ECO. Como 
gosto do jogo, acabei estudando 
bastante sobre a metodologia de 
pontuação e acredito que posso 
ajudar os cartoleiros com algumas 
dicas. Tem muitos detalhes que a 
maioria acaba desconsiderando 
na hora de escalar seu time, que-
ro passar um pouco disso para to-

dos que nos acompanharem. Vai 
ser bem legal”, pontua Almeida.

GARANTA VISIBILIDADE 
PARA SUA MARCA

A Liga O ECO conta com pa-
trocínio da Cahenri Engenharia 
e Construções e da Frigol. Para 
divulgar sua marca em todas as 
publicações relacionadas ao pro-
jeto, entre em contato com o de-
partamento comercial pelo e-mail 
comercial@jornaloeco.com.br. O 
conteúdo será divulgado no jornal 
impresso, site, redes sociais, You-
tube e demais plataformas de stre-
aming. Não fique de fora dessa!

colocados recebem cupons vir-
tuais para um sorteio ao final 
do Brasileirão. A distribuição 
funciona da seguinte forma: 
1º colocado (cinco cupons), 
2º colocado (quatro cupons), 
3º colocado (três cupons), 4º 
colocado (dois cupons) e 5º co-
locado (um cupom). Quem não 
ficar nenhuma vez entre os pri-
meiros ganha um cupom para 
todo o campeonato.

“Esse sistema de distribuição 
de cupons já foi feito anterior-
mente e decidimos resgatá-lo por 
sugestão de alguns participantes 
da Liga O ECO. Todos já come-
çam com um cupom garantido 
para o sorteio. Quem se destacar 
ao longo do campeonato pode 
acumular mais cupons, que au-
mentam as chances de premia-
ção. A ideia é sortear diversos 
prêmios, que vão desde kit-chur-
rasco a canecas”, explica Breno 
Medola, proprietário de O ECO.

A lista com os cupons acu-
mulados por cada cartoleiro 
pode ser conferida por meio do 
Facebook e do Instagram do jor-
nal (@oeco.digital). Nas mesmas 

ESCANEIE O QR CODE E 
VENHA MITAR NA LIGA

FOTO: REPRODUÇÃO
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Classificados

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

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

CONSERTO DE máquinas de 
costura, atendimento a domicí-
lio (Devanir). Tratar (14) 99727-
6618 ou (14) 98104-6618 

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

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

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

SERRALHERIA CONEGLIAN 
Lençóis - seu portão está com 
algum problema? Fazemos 
manutenção em portões 
automáticos e correr - troca 
de cabo de aço, kit e roldanas, 
placas de motores - rolamen-
tos, 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.

VEÍCULOS
VENDA

COBALT LTZ ano 2017, 
modelo novo (sem detalhes), 
cor metálico, completo, único 
dono - 11 mil km. Tratar: (14) 
99709-5659 com Lima.

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

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

VENDO CORSA Sedan 
1.0, 2000, cinza, gasolina, 4 
portas. R$ 10 mil Tratar (14) 
99754-2946

VENDE-SE MERCEDES ano 
1985, modelo 15/16, intercula-
do, cor vermelho. Tratar (14) 
99798-5499 

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

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

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.

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

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 

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

SOU DIARISTA com experi-
ência. Boa organização e dis-
ciplina. Atuo em residências, 
escritórios e consultórios. 
(Escritórios e Consultórios 
Disponível faxina a noite). 
Tratar: (14) 99702-5096

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

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

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

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

BORRACHARIA TIÃO - 
Tratar na Rua Palmiro Diegoli, 
129, Jd. Primavera ou no tele-
fone (14) 3264-8827.

FISIOTERAPEUTA - Victor 
Lopes Quadrado - Cre� to 
- 301604-F. Atendimento 
domiciliar e na clínica Priscila 
Sanches. Endereço: Rua Dr. 
Antonio Tedesco, 859 - Centro 
- Lençóis Paulista - SP. Email 
- vlquadrado@hotmail.com. 
Contato - (14) 99725-2601 
(whatsapp) ou 3264-7658 
(� xo). 

FERNANDO CABELEI-
REIRO 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 Fer-
reira, 510, Cecap ou telefone 
(14) 99675-2769. 

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

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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.

EMPREGOS

SERVIÇOS

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

MARCENARIA MORETTI 
- Irmãos Moretti desde 1960 
- Especializada em armários 
embutidos, estantes, copa e 
cozinha em fórmica, móveis 
sob encomenda. Endereço: 
Av. Nove de Julho, 633, 
Centro. Telefones (14) 3263- 
0300 / 3263-3300 / Whats 
99634-9647

GLÓRIA BERNARDINI Es-
critório de Engenharia. email: 
gloria.esceng@yahoo. com.br. 
(14) 3281-4900 

CONSULTÓRIO ODONTO-
LÓGICO - 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 

GRÁFICA LENÇÓIS Comuni-
cação Visual e impressos. Av. 
Jácomo Nicolau Paccola no 
412. Tratar (14) 3264-4200 / 
(14) 98153-2890 ou por e-mail 
gra� calencois@ globomail.com

L. A. Munck - Locação de 
guindastes, Rua Castro Alves, 
170, Jd. Ubirama. Tratar: (14) 
99117-2055 ou (14) 3263-6011

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE FUSCA 1300l ano 
1980. Ótimo estado. Tratar: 
(14) 99625-6905 

ZAFIRA ELITE 2.0 MPFI 
Flexpower 2006 em ótimo 
estado - procedência - 07 
lugares - documentada - aceito 
troca. Troca só carro ou moto de 
menor valor e a diferença em 
dinheiro, valor R$ 26.000. Tratar 
(14) 99793-7010 Vivo whats.

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

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

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

SERRALHERIA PORTAL 
- portões basculantes 
revestido em chapas de 
alumínio - estruturas e 
esquadrilhas metálica em 
geral. Pontualidade, e� ciência 
e qualidade em primeiro 
lugar. Tratar (14) 3264-4313. 
e-mail serralheriaportaljc@
hotmail.com 

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

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

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

ARTES - Diagramação (jornal, 
revistas, folders, livros, etc.) 
desenhos em geral (carica-
turas, retrato falado, etc.). 
Tratar: (14) 99700-0877

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 � xação de antenas 
parabólicas e digital. Fone: 
(14) 99834-9986 Eduardo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eucalipto, uma floresta de oportunidades!

SEJA UM PARCEIRO FLORESTAL DA BRACELL 
As florestas plantadas de eucalipto são uma excelente oportunidade para diversificar seus negócios. A Bracell, uma das maiores produtoras mundiais de 
celulose, está abrindo oportunidades de parcerias duradouras para produtores que queiram rentabilizar e proteger suas propriedades.
As técnicas modernas de cultivo garantem a preservação ambiental e a eficiência produtiva de sua terra. Você conta com a nossa assistência técnica 
especializada, adequação e cumprimento da legislação ambiental e garantia de compra da madeira produzida, a preço de mercado.

cultiveeucalipto.com.br     0800 006 24 22

QUEM COMPARA,CULTIVA EUCALIPTO.
   MAIOR RETORNO FINANCEIRO,

   SUA PROPRIEDADE SEGURA E PRESERVADA,

   PRODUTIVIDADE GARANTIDA,

   LONGEVIDADE DO NEGÓCIO,

   TRANQUILIDADE!

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

IMÓVEIS
COMERCIAIS

VENDE-SE LOTE de 
roupa seminovas e calçados 
seminovos n° 36. Tratar (14) 
3263-1280 

MÁQUINAS COSTURA - 
Venda de peças, motores, cai-
xinhas, 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 de 
Italiano Tratar Valério cel: (14) 
99715-2968 

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 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.

VENDE-SE CASA próximo ao 
Orsi, com 3 dormitórios, sala, 
cozinha, copa, com laje, área 
de serviço e garagem, valor 
R$ 380 mil. Tratar (14) 98206-
3296 ou (14) 99791-3666

MONTE AZUL, casa da 
frente 2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro com box, lavanderia 
e garagem coberta, casa 
fundo 1 quarto, cozinha, sala, 
banheiro com box, lavanderia 
e garagem coberta, quintal, 
água e luz separado, valor 
R$ 249.000,00. Tratar (14) 
99795-2449 Magno Ferreira 
Cresci 194142F.

EXCURSÕES

FESTAS

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

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

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 Gonçal-
ves de Oliveira, 113, descendo 
o Banco do Brasil, @galeria-
marialp. Tratar: (14) 3264-2645 
ou (14) 99689-3939. 

GRAFITE PARA fachada, pin-
turas 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 

TERRENOS
VENDA

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

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

VENDE-SE MOTOR de 
portão basculante semi novo. 
Tratar (14) 3263-2793 / (14) 
98822-1372.

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

VENDE-SE 1 cortador de 
frios Filizola, 1 mala média. 
Tratar (14) 3263-1280 ou (14) 
99113-3070.

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE DUAS tv de tubo 
20 polegadas. Tratar cel: 
99865-4330 

VENDE-SE MALOTE de 
roupa e calçados usados para 
brechó. Tratar cel: 99865-4330 

AULAS PARTICULARES. 
Matemática (Ensino Funda-
mental) Tratar Valério cel: 
99715 2968

CONSÓRCIO CONTEM-
PLADO 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 Enge-
nheiro. Tratar: 0800-118023 ou 
(14) 99650- 3279

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

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

LOCAÇÃO MURO para 
propagandas em geral, 
próximo à rotatória Imobiliária 
21, excelente localização com 
fluxo constante de veículos e 
pedestres. Ligue 99728-1313 

COMPRO TÍTULO do Clube 
Marimbondo. Pago à vista. 
Contato (14) 98118-8850

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

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

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

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

RESIDENCIAL ITAMARATY: 
Sala de jantar e estar, Cozinha 
com armários embutidos, 01 
suíte, 02 quartos, banheiro 
social, lavabo, área de serviço, 
garagem p/ 4 carros, piscina 
com aquecimento, área 
gourmet com churrasqueira, 
dispensa e banheiro. R$ 
950.000 Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

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 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 chur-
rasqueira, lavanderia coberta, 
garagem para 02 carros. Valor 
R$ 270,000.00 (negociável). 
Aceita financiamento. Tratar: 
(14) 99821-7389 ou (14) 
99184-2567 

VENDE-SE CASA frente 
e fundo na Rondon, casa 
frente sendo 3 quartos, sala, 
copa, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros, casa fundo 2 quar-
tos, 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.

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

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

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

VENDO SOBRADO na Rua 
Ignácio Anselmo (Centro), 
comercial e residencial com 
piscina / rancho. Aceito apto 
ou casa como parte no negó-
cio. 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.

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

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 

PARQUE RONDON, vende-se 
uma casa excelente acaba-
mento, 3 quartos com móveis 
planejados sendo uma suíte, 2 
banheiros, cozinha planejada, 
copa e sala amplas, linda área 
gourmet com lavabo, suíte 
com sacada na parte de cima, 
garagem para 2 carros, cerca 
elétrica, alarme, interfone e 
portões automatizados. Valor 
R$ 585 mil. Tratar (14) 99795-
2449 Magno Ferreira Cresci 
194142F 

MARIA LUIZA 2. Vende-se 
casa com 2 dormitórios, 2 
suítes, 1 banheiro, 1 sala, 2 
vagas de garagem, 1 área de 
serviço. Valor R$ 220.000,00. 
Não aceita financiamento. Tra-
tar (14) 99795-2449. Magno 
Ferreira Cresci 194142F

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/Gi-
gantão) 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.

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

CENTRO - Sala Comercial 
- Salão amplo, 1 banheiro. 
R$ 1.250,00. Código 02379. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CENTRO - Sala Comercial 
- Sala ampla com 181m², 1 
banheiro, cozinha, ótima loca-
lização. R$ 1.800,00. Código 
02397. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CENTRO - Sala Comercial - 2 
Salas Grandes, 1 banheiro, 1 
tanque. R$ 1.000,00. Código 
02867. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CENTRO - Sala Comercial - 
Sala ampla com um banheiro. 
R$ 500,00. Código 02887. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CENTRO - Sala Comercial 
- sala grande c/ banheiro e 
depósito. R$ 700,00. Código 
02883. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

UBIRAMA - Sala Comercial - 
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.

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

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

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

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

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

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

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

JARDIM MORUMBI - Sala 
Comercial - Sala Comercial 
com 250m², 1 banheiro, 1 
cozinha, lavanderia coberta. 
R$ 2.000,00. Código 02004. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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

CENTRO - Casa - Hall 
de entrada, 2 dormitórios 
sendo uma suíte com armários 
embutidos, sala de visita, sala 
de jantar, cozinha, banheiro 
social com armário sob a pia, 
área de serviço, garagem 
coberta. R$ 1.500,00. Código 
02923. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

ANTONIETA - Casa - 3 
quartos, 1 suíte, 1 sala de 
visita, 1 cozinha comum, 1 
banheiro, 1 lavanderia, lavabo 
interno e externo, banheiro 
externo, churrasqueira,2 
garagens. R$ 6.000,00. Código 
02853. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CENTRO - Quitinete - quarto, 
cozinha, banheiro, lavanderia 
e garagem para 1 carro. R$ 
880,00. Código 02911. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CENTRO - Sala Comercial - 
Salão 8x4,1 banheiro, porta de 
entrada de blindex. R$ 715,00. 
Código 2807. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

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.

AP. ILHA Comprida, frente 
pata o mar, preço imperdível, 
condomínio fechado, para ate 
12 pessoas, somente R$250 
reais a diária. Tratar com Edna 
(14) 3264-8064 ou (14) 99632 
3811 envio foto pelo whats. 

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

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

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

APARTAMENTO - Bauru - 2 
quartos, 1 sala conjugada 
com 1 copa, 1 cozinha ampla, 
1 área de serviço, 1 banheiro 
social,1 garagem cob, portaria 
24 h. R$680,00. Contato: (14) 
99728-1313 / 99772-7315.

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

ALUGA-SE CHÁCARA. 
Tratar: (14) 99754-4603 ou (14) 
3263-5034.

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

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

CHÁCARAS
VENDA

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

ANIMAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOLAMBRA DIA 30/08 festa 
das flores ingresso e transpor-
te incluído. Fone 99724-8206 
3264-8558

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

PRAIA GRANDE 11 a 13/09 
café almoço jantar colônia 
transporte incluído todos 
aceito cartão até 10 vezes 
consulta taxa. Fone 99724-
8206 3264-8558

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

RESIDÊNCIAS
VENDA

RONDON - Sala Comercial - 5 
salas, 2 banheiros sem adap-
tação, 1 cozinha, 1 galpão, 
1 lavanderia. R$ 3.300,00. 
Código 02469. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

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

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

VENDE-SE UM sítio área ru-
ral 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 CHÁCARA com 
28.500 m2 no centro da cidade 
de Lençóis Paulista. Tratar (14) 
98118-8850.

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. 

CHÁCARA VIRGÍLIO Rocha 
- 1500 metros, excelente 
localização, (600 metros 
da Rod. Marechal Rondon. 
Km. 307) topografia plana, 
toda cercada, arborizada R$ 
185.000 (aceito caminhonete 
como parte do negócio) Adria-
no Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

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

CHÁCARA VIRGÍLIO Rocha 
- 2400 metros, excelente 
localização, (600 metros 
da Rod. Marechal Rondon. 
Km. 307) topografia plana, 
toda cercada, arborizada 
R$ 245.000 Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

CHÁCARA VIRGÍLIO Rocha 
- 2400 metros, excelente 
localização, (600 metros 
da Rod. Marechal Rondon. 
Km. 307) topografia plana, 
toda cercada, arborizada 
R$ 245.000 Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

CHÁCARA VIRGÍLIO Rocha 
- 3360 metros, excelente 
localização, (600 metros da 
Rod. Marechal Rondon. Km. 
307) Casa 03 Quartos, Sala, 
Cozinha Banheiro, Bar, Piscina, 
Salão de Festa, Sauna, canil, 
casa caseiro, topografia plana, 
toda cercada, arborizada 
R$ 480.000 Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

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 cháca-
ra. Tratar (14) 99682-8837.

VENDO LOTES na região 
Centro-Oeste Paulista: Jaú; 
Macatuba; Pederneiras; Barra 
Bonita; São Manuel; Votupo-
ranga e Três Lagoas/MS. Falar 
com Américo Oliveira (14) 
99793-7010 - CRECI 140642.

ITAMARATY: TERRENO 
topografia plana, excelente 
localização 501,74 m² - R$ 
230.000 baixou para R$ 
213.000. Adriano Cian 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

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

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.

MARIA LUIZA IV: 02 Terrenos 
Juntos, total de 450 m2 m² 
excelente localização topogra-
fia plana (vendo separado 225 
cada lote 225 m2 R$ 113.000) 
Adriano Cian - Consultor de 
Imóvel Tel. (14) 99126-5928.

ITAMARATY - Terreno todo 
murado portão, excelente 
localização 395,82 m2 R$ 
175.000 Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.ITAMARATY: 
Terreno topografia plana, 
excelente localização 525 
m² - R$ 240.000 Adriano Cian 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

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

PARQUE ANTARTICA: 
Terreno. Todo Murado 343 m². 
Adriano Cian - Consultor de 
Imóvel. Tel. (14) 99126-5928.

PARQUE ANTARTICA: 
Terreno: Todo Murado 410m². 
Adriano Cian - Consultor de 
Imóvel. Tel. (14) 99126-5928.

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

VENDE-SE UM terreno 
na Rua 28 de Abril, Centro, 
medindo 251m2. Valor R$ 
220.000,00. Tratar (14) 
3263-6176. 

VENDE-SE VÁRIOS terrenos 
no Jardim Grajaú, medindo 
250 m2 a partir de R$ 
90.000,00, não aceito financia-
mento. Tratar (14) 98206-3296 
ou (14) 99791- 3666.

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

VENDE-SE UM terreno no 
Jardim Planalto por R$ 40.000 
mais prestações, sendo nego-
ciável 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.

JARDIM ITAMARATY. Ven-
do 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.

TERRENO LOCALIZADO no 
Jardim Village, na Avenida 
dos Estudantes. Interessados 
tratar (14) 99725-2619.

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

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

VENDO LOTE de terreno na 
cidade de Macatuba, Lotea-
mento Bem Viver, com 200m2. 
Tratar (14) 99703-1919.
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Alexandre Ferreira, quinta-feira (30) Alexandre Toniolo, sexta-feira (31)Adriano Pitoli, sexta-feira (31)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Everton Marrichi, sábado (1) Fabrício Gebara, domingo (2)Anderson Oliveira Crescêncio, terça-feira (4)
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Letícia Gilioli dos Santos, sexta-feira (31) Marcelo Magalhães, sexta-feira (31)Jaqueline Calixto Ribeiro, quarta-feira (29)
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Telma Romão, sábado (1) Wanderleia Placidelli, quinta-feira (30)Rodrigo Silva, domingo (26)

Julho termina e agosto começa com muita gente estreando idade nova e 
recebendo votos de saúde e felicidade dos amigos e familiares. Parabéns a todos!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO

BONS TEMPOS - A lembrança de hoje vem da área 
esportiva. Na foto, tirada entre os anos 1960 e      1970, um 
grupo de atletas lençoenses em absoluto e merecido repouso 
após mais um dia de competições, provavelmente dos Jogos 
Regionais. Da esquerda para a direita aparecem Silvinho 
Capoani, Mirian Braga, Marisolda Capoani, Terezinha Ursaia, 
Zoli Luminatti e Marta Brosco Vaz, que conquistaram grandes 
resultados defendendo as cores da cidade.

Por Nelson Faillace
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