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UM SENHOR JORNAL

R$ 2,00

Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 
à noite.

DOMINGO, 16/08

29ºC UR 66%
24%16ºC
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Casos de violência contra o 
idoso triplicam em Lençóis
Denúncias recebidas pelo CREAS e outros órgãos envolvem negligência, abandono, agressões físicas, abuso sexual e apropriação de patrimônio

SEGURANÇA PÚBLICA

Prefeitura amplia 
sistema de 
monitoramento

A Secretaria de Segurança Públi-
ca de Lençóis Paulista inaugurou na 
terça-feira (11) a expansão do sistema 
de videomonitoramento na cidade e 
também no distrito de Alfredo Gue-
des. Ao todo foram instaladas 43 no-
vas câmeras, que, somadas às outras 
já em operação, totalizam 65 equipa-
mentos em funcionamento. As novas 
instalações foram apresentadas com a 
presença do prefeito Anderson Prado, 
do secretário de Segurança Pública, 
Carlos Alberto Fantini, e de Pedro 
Stefanini, diretor-geral da Bracell, que 
doou 32 câmeras de monitoramento e 
executou as obras para adequação e 
reforma das instalações da futura sede 
da Guarda Civil Municipal. A3

CAGED

Mesmo com a crise econômica 
causada pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), Lençóis 
Paulista segue com bom desem-
penho na geração de emprego. É 
o que aponta a atualização mais 
recente do Novo Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados). De acordo com os da-
dos referentes ao mês de junho, a 
cidade fechou o primeiro semestre 
de 2020 com saldo positivo de 
1.309 vagas (5.743 contratações e 
4.434 demissões), perto do resul-

tado obtido ao longo de todo o ano 
passado, quando foram criados 
1.589 postos de trabalho (9.146 
contratações e 7.557 demissões). 
Apenas em junho, foram abertas 
193 ocupações (783 contratações 
e 590 demissões) no mercado for-
mal - com Carteira de Trabalho 
assinada - local. O resultado � cou 
um pouco abaixo do observado em 
maio, que fechou com saldo posi-
tivo de 231 vagas (861 contratações 
e 630 demissões), de acordo com 
os dados consolidados. A5

UTI COVID

O Ministério da Saúde liberou 
na sexta-feira (7) o credenciamento 
de 10 leitos de UTI (Unidade Inten-
siva de Tratamento) destinados ao 
enfrentamento do novo coronaví-
rus (Covid-19) em Lençóis Paulis-
ta. Com a habilitação, o município 
deve receber um repasse mensal de 
R$ 480 mil por um período de 90 
dias, que pode ser prorrogado, se 
houver a necessidade. Ricardo Con-
ti Barbeiro, Secretário de Saúde da 
Prefeitura Municipal, explica que o 
pedido para o credenciamento da 

UTI foi registrado em maio e, em 
31 de julho, quando o superinten-
dente Estadual do Ministério da 
Saúde, José Carlos Paludeto, visitou 
a cidade, houve uma nova conversa 
sobre a liberação dos leitos, na qual 
também participou o vereador Ma-
noel dos Santos Silva, o Manezinho 
(PSL). Com a aprovação, o valor 
destinado ao município deve ser de-
positado em até 30 dias. “Assim que 
chegar o repasse, os recursos serão 
encaminhados ao Hospital Nossa 
Senhora da Piedade”, explica. A8

JUSTIÇA

Polícia Militar prende 
autor de homicídio A3

FASE AMARELA

Comerciantes fazem 
balanço positivo A4

NOVIDADE

Agência do INSS 
oferece drive-thru A6

CAUSA ANIMAL

Canil e gatil estão 
com superlotação A6

APAE

Feijoada Bene� cente 
acontece amanhã A7

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fiscalização 
já multou 47 
estabelecimentos

Desde o início da pandemia, a 
Vigilância Sanitária e a Secretaria 
de Finanças de Lençóis Paulista já 
autuaram 47 estabelecimentos por 
descumprimento às restrições ado-
tadas por conta da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), publi-
cadas pela Prefeitura Municipal e 
pelo Governo do Estado de São Pau-
lo. Segundo levantamento feito pela 
reportagem de O ECO, as multas 
aplicadas variam de R$ 3 mil a R$ 
30 mil. Filas em bancos são aponta-
das como maior problema. A4
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Lençóis já criou 1.309 
empregos neste ano

Governo habilita 10 leitos 
do Hospital Piedade
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FRASE
 “A violência contra o idoso é crescente. É por este motivo que 

precisamos ter um olhar mais cuidadoso para os núcleos familiares”,
Fabiana Grava, assistente social, sobre aumento no número

de caso de violência contra idosos em Lençóis Paulista.

PARA PENSAR
 "Pois o Senhor olha com atenção as 

pessoas honestas e ouve os seus pedidos, 
porém, é contra os que fazem o mal"

1 Pedro 3:12
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O plenário do TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral) aprovou na manhã 
dessa quinta-feira (13) as resoluções 
que adequam as datas do calendário 
eleitoral aos dispositivos da Emenda 
Constitucional 107/2020, que, como 
todos já sabem, transferiu as elei-
ções municipais para os dias 15 e 29 
de novembro, por conta da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19). Com 
o adiamento, alguns importantes pra-
zos se encerraram nesta semana.

FORA DO AR
Na terça-feira (11), por exemplo, 

pré-candidatos vinculados a progra-
mas de rádio e televisão precisaram 
se afastar sob a pena do indeferimen-
to de seus registros de candidatura, 
como no caso dos radialistas João 
Miguel Diegoli, vereador em exercí-
cio pelo PSL, João do Valle, filiado ao 
PSDB, e Cristiano Castelhano, do mes-
mo partido, este, inclusive, um dos 
cogitados para ocupar o posto de vice 
do ex-prefeito José Antonio Marise.

QUARENTENA
A semana também foi a última 

permitida para a divulgação de con-
teúdo em sites e redes sociais oficiais 
de órgãos governamentais, com ex-
ceção das informações relacionadas à 
Covid-19, que passarão a ser publica-
das em páginas específicas de cada 
Administração. Além disso, nessa 
sexta-feira (14) também se encerrou 
o prazo de desincompatibilização de 
servidores públicos que pretendem 
concorrer a algum cargo, que precisa-
ram se afastar de suas funções.

SOZINHOS
Mas, conforme adiantado na Ter-

ceira Coluna da semana passada, a 
alteração no calendário eleitoral não 
é a única mudança significativa do 
pleito deste ano. Pela primeira vez, 
candidatos a vereador não poderão 
concorrer por meio de coligações, 
que foram vedadas pela Emenda 
Constitucional 97/2017, aprovada 
pelo Congresso Nacional. A mudança 
também será aplicada nas eleições 
gerais de 2022, afetando candidatu-
ras de deputados estaduais, distritais 
e federais.

MENOS É MAIS
Um dos pontos importantes que 

passaram a vigorar neste ano é a 
alteração no limite de candidaturas. 
No sistema anterior, cada coligação, 
independentemente do número de 
partidos que a compunha, poderia 
concorrer até com dobro de candida-
tos em relação às cadeiras disponí-
veis nas respectivas Câmaras Muni-
cipais. Com a nova regra, os partidos 
podem ter um número de candidatos 
que represente, no máximo, 150% 
das vagas de cada Casa de Leis.

12 + 6
No caso de Lençóis Paulista, que 

conta com 12 vereadores, uma coliga-
ção poderia apresentar até 24 candi-
datos nas eleições municipais. Agora, 
os partidos podem concorrer, no má-
ximo, com 18 pessoas na chapa. Vale 
lembrar que 30% do total deve ser 
ocupado, obrigatoriamente, por mu-
lheres. Ou seja, em uma chapa com-
pleta, com 18 candidatos, pelo menos 
seis postulantes ao cargo precisam 
ser do sexo feminino para cumprir a 
cota exigida pelo TSE.

PARA OS GRANDES
Porém, a principal implicação da 

extinção das coligações proporcionais 
é outra. As novas regras privilegiam 
os partidos de maior expressividade 
e dificultam as coisas para os me-
nores, que raramente conseguirão 
votação que garanta ao menos uma 
vaga. A medida visa acabar com os 
chamados partidos de aluguel. Se a 
mudança estivesse valendo nas últi-
mas eleições, por exemplo, a compo-
sição da Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista seria diferente.

E SE VALESSE?
Com os 34.064 votos válidos de 

2016, o quociente eleitoral foi de 
2.838, ou seja, um partido garantiu 
uma cadeira a cada 2.838 votos ob-
tidos nas urnas. Mesmo aplicando a 
regra de distribuição das vagas rema-
nescentes pelo cálculo de médias, que 
a Terceira Coluna explica melhor como 
funciona em uma outra oportunidade, 
duas legendas que tiveram candidatos 
eleitos em Lençóis Paulista ficariam 
sem representação na Casa de Leis: 
PSC e PV.

FORA
Beneficiados pelo sistema de co-

ligações, Mirna Adriana Justo e Juci-
mário Cerqueira dos Santos, o Bibaia, 
seriam preteridos pelo fraco desem-
penho dos partidos aos quais estavam 
filiados. Mirna, por exemplo, segunda 
mais votada, com 1.424 votos, sozinha 
respondeu por 92,17% dos 1.545 vo-
tos do PSC. Já Bibaia, 12º mais votado, 
com 652 votos, obteve 58,96% dos 
1.106 votos do PV. Nem juntos os dois 
partidos teriam o sucesso pretendido.

TROCA
Não por acaso, entre março e abril 

deste ano, durante a chamada janela 
da infidelidade, que permitiu a mu-
dança de legenda sem a perda do 
mandato, ambos trataram de migrar 
para outras legendas que lhes dessem 
a oportunidade de reeleição. Mirna 
foi para o PSDB. Já Bibaia se filiou ao 
Podemos, partido relativamente novo, 
mas com nomes com potencial para 
angariar votos para assegurar pelo 
menos uma vaga, talvez duas com um 
pouco de sorte.

QUEM ENTRARIA?
A pergunta que não quer calar 

é: - Mas se Mirna e Bibaia ficariam 
de fora com as regras atuais, quem 
seriam os dois eleitos ou eleitas? 
Uma delas é bem conhecida dos que 
acompanham a política local: Irani 
Gorgônio, do PSDB. 10ª mais vota-
da, com 701 votos, ela assumiu como 
suplente no período em que André 
Paccola Sasso, o Cagarete, comandou 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, mas entraria como titular 
com as novas regras.

SURPRESA
O outro contemplado seria o cabe-

leireiro João Timóteo de Andrade, que, 
com 501 votos, 18º melhor desempe-
nho, se beneficiaria com a obtenção 
de uma segunda vaga pelo PPS (hoje 
Cidadania). Como é possível observar, 
o novo sistema deve fazer com que as 
Câmaras Municipais sejam compostas 
apenas por representantes de parti-
dos mais robustos. A exceção seria um 
nome capaz de se garantir quase que 
sozinho, o que é bastante improvável.

DIFUSORA
Mudando de assunto, uma notícia 

divulgada na terça-feira (11) movi-
mentou os bastidores da política lo-
cal. Não pelo fato em si, mas pelo que 
pode surgir no horizonte. Após cinco 
décadas à frente da Rádio Difusora, o 
ex-vereador e empresário João Carlos 
Lorenzetti, esposo da ex-prefeita Bel 
Lorenzetti (PSDB), oficializou a venda 
da emissora de 70 anos. Quem assu-
miu foi o empresário Eduardo Arman-
do Coneglian, da Esfera Produções.

POLITICANDO
Após a divulgação, surgiram rumo-

res de que a extinta Tribuna Lençoen-
se, que deixou de circular em 2016, 
mas cuja marca ainda pertence à Di-
fusora, pode voltar a circular para dar 
peso à campanha do ex-prefeito José 
Antonio Marise (PSDB). Pelo menos 
esta é a aposta de alguns interlocu-
tores ouvidos pela reportagem de O 
ECO. Quem quiser saber das novida-
des quentes dos bastidores não pode 
perder a edição de terça-feira (18) do 
Politicando, que traz detalhes de mo-
vimentações importantes deste final 
de semana.
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o O difícil contraditório

José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente 
da Uninove e presidente da 
Academia Paulista de Letras

Quem estudou ciências jurídicas 
logo teve de incursionar pelo inevitá-
vel tema do contraditório. Um princípio 
com estatura constitucional, que signi-
fica, em síntese, ouvir ambas as partes 
antes de tomar uma decisão. Como os 
processualistas gostam de fazer, sofis-
ticaram o contraditório convertendo-o 
num exercício nem sempre efetiva-
mente exitoso.

O dogma da imparcialidade abso-
luta, da neutralidade asséptica dos 
profissionais do direito é uma ficção. 
Invoque-se, uma vez mais, o magistério 
de Ortega Y Gasset, a pontificar: o ho-
mem é ele e suas circunstâncias. Quais 
circunstâncias? Todas: sua origem, sua 
família, sua religião, sua concepção de 
vida, sua filosofia, suas idiossincrasias.

Seja como for, é um exercício an-
gustiante detectar a verdade na arena 
de astúcias em que se converteu o pro-
cesso contemporâneo. Toda uma cena 
orquestrada para se atingir o resultado 
que nem sempre significa atingir o ideal 
da Justiça humana possível.

Bem, este introito foi para dizer que 
nem sempre conseguimos atinar com 
todos os lados da história. Por exemplo: 
Paulo da Silva Prado (1869-1943), autor 
de “Retrato do Brasil”, uma das princi-
pais figuras da Semana de Arte Moder-
na de 22, não é unanimidade. Sempre o 

admirei como homem fidalgo, de uma 
das famílias mais poderosas de São 
Paulo, que fez vida cortesã em Paris dos 
anos loucos e que inspirou Eça de Quei-
roz na criação de um dos personagens 
de “A Cidade e as Serras”.

Pois o esquecido André Rebouças, 
quando exilado na África, em corres-
pondência com o Visconde de Taunay, 
recomenda que o amigo encontre, na 
biblioteca de seu ‘helênico pai’, o livro 
“O alquimista”, de Alexandre Dumas 
Pai. Pois esse drama contém “um es-
tudo psicológico do frenesi de praze-
res bestiais, que produz a riqueza mal 
adquirida... Assim terás a explicação de 
Antônio Prado e seu filho Paulo viverem 
em Paris a devorar com mulheres e ca-
valos as riquezas arrancadas a escravos 
africanos e italianos, à custa das mais 
hediondas traições, desde 1871, a Para-
nhos, Visconde do Rio Branco, até 1889, 
a João Alfredo, presidente do Ministério 
da Abolição”. 

Rememora o anátema de Cristo: É 
mais fácil entrar um camelo no orifício 
de uma agulha que um rico no reino 
dos Céus. E completa: “Todo esse fre-
nesi de guerra civil e de bombardea-
mento tem 90% de gênese plutocráti-
ca. Todos esses megalômanos querem 
ser ricos: - ter palácios, mulheres, car-
ruagens e cavalos!”.

Ainda bem que tudo mudou. Não 
há mais carruagens. Agora são iates e 
helicópteros. Quem é que se arrisca a 
contraditar a mensagem melancólica do 
injustiçado André Rebouças?
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l Na contramão, ainda bem

A crise ocasionada pela pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19) ain-
da deve assombrar muito os países do 
mundo todo, sobretudo nos próximos 
meses deste ano. Enquanto uma vacina 
que se mostre eficiente e confiável não 
for colocada no mercado e enquanto 
cada governo não garantir a imunização 
em larga escala de suas populações, as 

atividades fundamentais para a eco-
nomia não funcionarão a pleno vapor.

Não adianta bater o pé, mini-
mizar a gravidade do problema e 
querer driblar as restrições para 
escapar do caos financeiro. Todo 
mundo será afetado em algum mo-
mento pelos reflexos da pandemia. 
O que resta é manter o otimismo 
e a confiança, sempre. Os dias me-

lhores sempre chegam, ainda que 

com um pouco de atraso.
Pelo menos em Lençóis Paulista, 

a situação tem ficado mais perto da 
normalidade. Com um parque indus-
trial diversificado, repleto de empresas 
de diversos segmentos (incluídas nas 
atividades essenciais), a cidade tem 
conseguido manter a geração de em-
prego e, o mais importante, de renda, 
pois sem renda não se consome e sem 
consumo tudo trava.

A matéria publicada na página A5 
desta edição revela que o município vai 
na contramão do restante do país no que 
diz respeito à geração de emprego no 
mercado formal. Apenas no primeiro se-
mestre foram gerados 1.309 novos pos-
tos de trabalho, número bem próximo do 
que foi registrado em todo ano passado, 
quando foram criadas 1.589 ocupações.

A2
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APREENSÃO
Uma equipe do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) apreendeu, na madrugada 
desta quinta-feira (13), aparelhos celulares, carregadores, medicamentos e tijolos de 
maconha, que foram encontrados próximos ao Centro de Progressão Penitenciária de Bauru. 
A informação é que havia duas pessoas em movimentação suspeita próximo ao alambrado 
que cerca o presídio. Todos os objetos e a droga foram apreendidos, mas ninguém foi preso.
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Polícia

JUSTIÇA

SEGURANÇA TRÁFICO

ASSALTOHomem que matou 
morador de rua a 
pauladas é preso

Prefeitura amplia sistema 
de videomonitoramento

Jovem de 18 anos 
é preso após 
flagra de câmera 
de monitoramento

Homem armado rouba 
farmácia no Itapuã

Homem de 38 anos cometeu o crime 
no dia 23 de dezembro do ano passado

Foram instaladas 43 novas câmeras, que somadas às outras já em operação, totalizam 65 
equipamentos em funcionamento; ação tem como objetivo aumentar a sensação de segurança

Ocorrência registrada no Caju resultou na 
apreensão de 85 eppendorfs de cocaína

Com um revólver, indivíduo anunciou 
assalto e subtraiu a quantia de R$ 245

Flávia Placideli

Na tarde da última terça-
-feira (11), por volta das 
17h30, a Polícia Militar 

de Lençóis Paulista prendeu 
um homem, de 38 anos, con-
denado pelo crime de homi-
cídio duplamente qualificado. 
Ele foi detido em uma residên-
cia no Jardim Nova Lençóis, 
de onde foi conduzido à Dele-
gacia de Polícia para aguardar 
transferência para uma unida-
de prisional da região.

Segundo informações conti-
das no Boletim de Ocorrência 
da 5ª Cia da Polícia Militar, de-

pois de receber informação so-
bre o mandado de prisão contra 
R.F.G., uma equipe de Força 
Tática se dirigiu até a residên-
cia da companheira do mesmo, 
na Avenida Estados Unidos, 
no Jardim Nova Lençóis. Após 
diversas diligências nas imedia-
ções, apenas no final da tarde o 
indivíduo foi encontrado sain-
do do local.

R.F.G. foi informado sobre 
o mandado de prisão por homi-
cídio duplamente qualificado 
(Artigo 121 do Código Penal) 
e conduzido à Delegacia da 
Polícia Civil, onde o delegado 
de plantão deu cumprimento 

à determinação, mantendo-o à 
disposição da Justiça. Segundo 
informações obtidas pela re-
portagem de O ECO, ele seria 
transferido para uma unidade 
prisional da região.

O CRIME
R.F.G. é acusado de matar 

a pauladas um morador de rua 
de 43 anos em plena via públi-
ca. A agressão aconteceu no 
dia 23 de dezembro de 2019 na 
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 
no Centro de Lençóis Paulista. 
A vítima, Valdêncio Furtado de 
Caldas, de 43 anos, deu entra-
da na UPA (Unidade de Pronto 

Atendimento) em estado grave, 
apresentando fraturas expostas 
no corpo e vários hematomas 
na cabeça. Ele não resistiu à 
gravidade dos ferimentos e veio 
a óbito no dia seguinte, véspera 
de Natal. 

Alguns dias depois do ho-
micídio, o autor do crime che-
gou a prestar depoimento na 
Delegacia da Polícia Civil, mas 
como o período de flagrante já 
havia sido expirado, ele acabou 
sendo liberado. Na época, um 
pedido de prisão preventiva foi 
feito à Justiça, e a polícia aguar-
dava a expedição do mandado 
para prendê-lo.

Angelo Franchini Neto

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, através 
da Secretaria de Seguran-

ça Pública, inaugurou na terça-
-feira (11) a expansão do siste-
ma de videomonitoramento na 
cidade e também no distrito de 
Alfredo Guedes. Ao todo foram 
instaladas 43 novas câmeras, 
que, somadas às outras já em 
operação, totalizam 65 equipa-
mentos em funcionamento.

As novas instalações do 
Centro de Controle foram 
apresentados com a presença 
do prefeito Anderson Prado, 
do secretário de Segurança Pú-
blica, coronel Carlos Alberto 
Fantini, e de Pedro Stefanini, 
diretor-geral da Bracell, que 
doou 32 câmeras de monito-
ramento e executou as obras 
para adequação e reforma das 
instalações da futura sede ad-
ministrativa da Guarda Civil 
Municipal (GCM). 

“O videomonitoramento é 
uma excelente ferramenta tec-
nológica que vem a auxiliar 
na redução dos indicadores 
criminais, pois facilita a identi-
ficação de pessoas em práticas 
de crimes, na produção de pro-
vas, esclarecimentos de delitos, 
identificação de veículos, etc. É 
o uso da tecnologia para a segu-
rança da população”, afirma o 
secretário de Segurança Públi-
ca de Lençóis Paulista, Carlos 
Alberto Fantini.

Outro ganho do município 
com a expansão do sistema 
de videomonitoramento é a 
possibilidade de controle do 
tráfico de veículos. “Passamos 
a ter um avançado sistema 
de monitoramento, por meio 
de inúmeras câmeras distri-
buídas estrategicamente em 

Flávia Placideli

Uma equipe de Força Tá-
tica da Polícia Militar 
de Lençóis Paulista de-

teve, na tarde da quarta-feira 
(12), três jovens traficando 
drogas no Jardim do Caju I. 
De acordo com informações, 
o flagrante aconteceu em um 
campo de areia do bairro, após 
o registro de uma câmera de 
monitoramento da Prefeitura 
Municipal. Apenas um jovem 
ficou recolhido aos cárceres. 
Os outros dois foram liberados 
após depoimento. 

Por volta das 15h30, de-
pois de ser informada sobre a 
movimentação suspeita no lo-
cal, a equipe de Força Tática 
composta pelo sargento Lucas 
e o pelo soldado Leonardo se 
dirigiu à Rua Ângelo Petenazi, 
onde três indivíduos foram fla-
grados em atitude ilícita. Entre 
eles, M.H.F.S., de 19 anos, mo-
rador do bairro, L.H.D.S., de 
18 anos, do Núcleo Luiz Zillo, e 

um menor de idade, de 15 anos, 
do Jardim Bela Vista. 

Todos foram detidos e sub-
metidos à revista pessoal. O 
adolescente portava um eppen-
dorf de cocaína e R$ 106 em 
espécie. M.H.F.S. e L.H.D.S 
estavam apenas com dinheiro, 
R$ 30 e R$ 12, respectivamen-
te. Segundo a PM, L.H.D.S. 
assumiu que estava fazendo a 
venda de cada eppendorf a R$ 
20. Após vistoria nas imedia-
ções, foram localizados mais 84 
eppendorfs de cocaína prontos 
para a venda. 

Diante dos fatos, L.H.D.S. 
recebeu voz de prisão e todos 
foram apresentados ao plan-
tão policial, onde autoridade, 
após tomar ciência dos fatos, 
ratificou o flagrante pelo cri-
me de tráfico de drogas (Arti-
go 33 do Código Penal), man-
tendo L.H.D.S. recolhido aos 
cárceres, à disposição da Jus-
tiça. M.H.F.S e o adolescente 
foram liberados após presta-
rem depoimento.

Flávia Placideli

Em plena luz do dia, no iní-
cio da tarde da terça-feira 
(11), um estabelecimento 

comercial localizado no Jardim 
Itapuã, em Lençóis Paulista, foi 
alvo da ação de um bandido. 
Segundo uma funcionária, um 
indivíduo entrou no local e, 
após sacar uma arma de fogo, 
anunciou o assalto, deixado o 
local depois de subtrair aproxi-
madamente R$ 245 dos caixas. 
Até o fechamento desta maté-
ria, ninguém havia sido preso.

De acordo com informações 
contidas no Boletim de Ocor-
rência registrado na 5ª Cia de 
Polícia Militar, o crime ocorreu 
por volta das 12h, quando um 

homem alto, de cor branca, 
vestindo roupa social, entrou 
em uma farmácia localizada na 
Rua Henrique Losinskas Alves, 
no Itapuã, sacou um revólver 
e anunciou o assalto, pedindo 
todo o dinheiro do caixa.

O ladrão subtraiu aproxi-
madamente R$ 245 em espécie 
do caixa e fugiu seguindo para 
rumo ignorado. Equipes da 
PM realizaram patrulhamento 
nas imediações, porém, até o 
fechamento desta matéria, o 
autor não havia sido localizado. 
O local possui câmeras de se-
gurança e flagrou toda ação do 
bandido. As filmagens seriam 
disponibilizadas à Polícia Civil 
para investigação e identifica-
ção do suspeito.

MANDADO - Responsável por matar morador 
de rua a pauladas foi preso na terça-feira

MAIS SEGURANÇA - Ampliação do sistema de videomonitoramento oferece mais segurança à 
população; central está em processo de transição para a futura sede da Guarda Civil Municipal

FORÇA TÁTICA - Equipe da Polícia Militar apreende 85 
eppendorfs de cocaína, R$ 158, fruto do comércio ilegal

diversos pontos da cidade, o 
que propicia a criação de uma 
espécie de barreira virtual, 
que identifica os veículos que 
adentrem ou saem do nosso 
município”, ressalta.

Além de monitorarem os 
ambientes, as câmeras tam-
bém podem ser utilizadas 
para a detecção de infrações 
de trânsito e consequente au-

tuação do motorista infrator. 
De acordo com o secretário, 
a ideia é ampliar ainda mais 
o sistema, que funciona em 
parceria com a Polícia Militar, 
que dispõe de um policial em 
atividade delegada para acom-
panhar toda a movimentação 
que ocorre no município.

A central está localizada 
no futuro prédio da Guarda 

Civil Municipal, no Distrito 
Industrial, onde o trabalho 
já é realizado. “Assim que a 
Guarda Civil estiver em ope-
ração, caberá a esses profis-
sionais a responsabilidade 
de monitorar as câmeras e 
trabalhar, em conjunto com a 
Polícia Militar, na redução dos 
índices criminais em Lençóis 
Paulista”, finaliza Fantini.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

FOTO: VITOR RODRIGUES/DIVULGAÇÃO

A3



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 15 DE AGOSTO DE 2020 •

CANCELADA
A cerimônia para entrega dos Certificados de Dispensa de Incorporação do 
Serviço Militar Inicial, prevista para o dia 20 de agosto, foi cancelada em virtude 
da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os jovens devem procurar a Junta 
de Serviço Militar, que funciona no CAC (Centro de Atendimento ao Cidadão), 
para o reagendamento de nova data e recebimento dos respectivos documentos.
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Cotidiano

PLANO SÃO PAULO

RESTRIÇÕES

Alívio marca primeira 
semana de Fase Amarela

Covid-19: fiscalização já 
multou 47 estabelecimentos

Apesar de ainda haver restrições, flexibilização das atividades econômicas 
propostas pelo Governo do Estado anima comerciantes em um ano de perdas

Bancos receberam penalizações mais pesadas por falta de distanciamento nas filas

Angelo Franchini Neto

A Região Administrativa de 
Bauru começa a colher 
os frutos do avanço para 

a Fase 2 (Amarela) do Plano São 
Paulo, que prevê a retomada gra-
dativa das atividades econômicas 
no estado durante a pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19). 
Após anúncio do governador João 
Doria (PSDB), os municípios pu-
blicaram os seus respectivos de-
cretos que permitem a abertura 
de um número maior de setores, 
respeitando as regras de higiene e 
as restrições estabelecidas.

O comércio é um dos seto-
res que mais se beneficiou com 
o avanço. Sócio proprietário da 
AB Modas, de Lençóis Paulista, 
Guilherme de Lima já faz um 
balanço positivo da primeira se-
mana de flexibilização. Para ele, 
a extensão no horário do comér-
cio é importante, porque possi-
bilita menor aglomeração nos es-
tabelecimentos. “Não está sendo 
fácil passar por este momento, 
mas temos uma boa perspectiva 
para o futuro. Todos nós já nos 
adaptamos com essa nova rotina 
e aos poucos as pessoas estão 
sabendo conviver com a pande-
mia. Vale lembrar que é impor-
tante seguirmos todas as regras e 
protocolos, porque acredito que 
se quisermos continuar progre-
dindo no Plano São Paulo, todos 
devem fazer a sua parte”, avalia. 

Outro lençoense, Walter José 
Coneglian, proprietário das lojas 
Mariha e Milenium, se mostra 

Priscila Pegatin

Desde o início da pande-
mia, a Vigilância Sani-
tária e a Secretaria de 

Finanças de Lençóis Paulista já 
autuaram 47 estabelecimentos 
por descumprimento às res-
trições adotadas por conta da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), publicadas pela 
Prefeitura Municipal e pelo Go-
verno do Estado de São Paulo.

Segundo levantamento fei-
to pela reportagem de O ECO, 
a Vigilância Sanitária aplicou 
três multas de R$ 3 mil por 
descumprimento aos decretos 
municipais, além de uma por 
descumprimento aos decretos 
estaduais, que resultou no mon-
tante de R$ 5 mil mais, R$ 500 
por pessoa sem máscara que 
estava no local. 

No setor de finanças foram 
registradas 43 autuações. Os 
valores variam de R$ 3 mil a R$ 
30 mil. O montante mais alto 

FÔLEGO - Com o avanço no Plano São Paulo, comércio começa a respirar na região de Bauru

NAS RUAS - Vigilância Sanitária foca na orientação, mas descumprimento 
dos decretos municipais e estaduais pode resultar em multa de até R$ 30 mil

DATA: 7/8/2020 a 14/8/2020

Obituário
João Gões faleceu na sexta-feira (14) aos 86 anos em Lençóis Paulista
Benedito Martins faleceu na quinta-feira (13) aos 67 anos em Macatuba
João Martins Valério faleceu na quinta-feira (13) aos 79 anos em Lençóis Paulista
Maria Leite Pinto faleceu na quinta-feira (13) aos 98 anos em Lençóis Paulista
Diego Bueno faleceu na quarta-feira (12) aos 23 anos em Macatuba
Dirce da Silva Souza faleceu na quarta-feira (12) aos 76 anos em Macatuba
Raphael Aiello Neto faleceu na quarta-feira (12) aos 88 anos em Lençóis Paulista
Adauto Donizeti de Araújo faleceu na segunda-feira (10) aos 55 anos em Lençóis Paulista
Fernandes Sabino faleceu na segunda-feira (10) aos 87 anos em Macatuba
Luiz Henrique Castelhano faleceu na segunda-feira (10) aos 60 anos em Lençóis Paulista
Antônio Alves da Cunha faleceu no domingo (9) aos 77 anos em Macatuba
Theresinha Angélico de Oliveira faleceu no domingo (9) aos 88 anos em Lençóis Paulista
Vicentina Francisca Rodrigues de Oliveira faleceu no domingo (9) aos 74 anos 

em Macatuba
Augusta Colomera Paschoarelli faleceu no sábado (8) aos 91 anos em Lençóis Paulista
Dalcy Conceição Dias de Oliveira faleceu no sábado (8) aos 89 anos em Macatuba
Wilson da Silva faleceu no sábado (8) aos 70 anos em Lençóis Paulista
Matias de Arruda faleceu na sexta-feira (7) aos 78 anos em Lençóis Paulista

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:

 
WALDEIR HENRIQUE DE OLIVEIRA e VANDA CRISTINA NI-

COLA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convivente 
em união estável, operador de colhedeira de cana, nascido em Borebi - SP, 
aos 03/03/1964, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de 
JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA e de MARIA NAZARÉ; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteira, convivente em união estável, cuidadora de 
idosos, nascida em Macatuba - SP, aos 09/01/1978, residente e domiciliada 
em Lençóis Paulista - SP, filha de JOSÉ OSVALDI NICOLA e de APARE-
CIDA DE FÁTIMA DIAS NICOLA.

EDUARDO MICADEI LIMA e ESTEFANI ROCHA DOS SAN-
TOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convivente em 
união estável, autônomo, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 07/08/1992, 
residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de EDIVALDO CAL-
DEIRA LIMA e de MARIA NÊUSA MICADEI LIMA; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, divorciada, convivente em união estável, do lar, 
nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 25/07/1995, residente e domiciliada 
em Lençóis Paulista - SP, filha de VALDECI ROCHA DOS SANTOS e de 
MARIA JOSÉ TEODORO.

 
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, 13 de agosto de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS
RURAIS DE LENÇÓIS PAULISTA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AGE - Ficam convocados os trabalhadores e empregados rurais em ge-
raldos seguintes setores:- 1 -SETOR DA CULTURA DIVERSIFICADA e 
AGRO-PECUÁRIA , 2-SETOR DA CITRICULTURAe3 SETOR DO COR-
TE DE MADEIRA e Reflorestamento representados por este Sindicato de 
classe, base e categoria estatutariamente  a se reunirem em Assembléia Geral 
Extraordinária, na forma do artigo 612 da CLT e nas disposições atinentes, 
no próximo dia 19 de agosto de 2020 às 15h00(quinze Horas) em primeira 
convocação ou por falta de “QUORUM” às 15h30min (quinze Horas e trinta 
minutos) em segunda convocação, para comparecerem em sua sede social 
do sindicato sito a Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins n. º 1573 – Centro 
- Lençóis Paulista, neste Estado, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA:-1)- Leitura, Discussão e Aprovação da Ata da Assembléia anterior, 
2)- Deliberar sobre reivindicações econômicas e sociais para celebração de 
Acordos e ou Convenção Coletiva de Trabalho ou Eventual Instauração de 
Dissídio Coletivo para o respectivo setores1,2,e 3 acima mencionado cuja 
data base 01/10/2020 à 30/09/2021 ;3)- Autorizar a Diretoria do Sindicato, 
outorgando-lhe poderes especiais, a firmar ACORDOS e ou CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO e 4º)- Deliberar sobre o Desconto em folha 
de pagamento das Contribuições Sindicais, ref. Mensalidade, Associativa 
e Assistencial para os trabalhadores associados á entidade sindical para os 
respectivos setores para vigorar aos integrantes da base territorial desta enti-
dade. As deliberações serão tomadas estatutariamente. 

Lençóis Paulista 14 de agosto de 2020

AMAVEL COELHO VAZ
Presidente.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDCOVELPA - Sindicato dos Condutores de Veículos e Traba-
lhadores em Transportes Rodoviários, Urbanos e de Passageiros de Lençóis 
Paulista, convoca toda a categoria representada: Motoristas/Operadores de 
Máquinas/ tratoristas e os Mecânicos, a serviços da empresa AÇUCAREI-
RA QUATÁ S/A,  bem como os   remanescentes da empresa FERNAN-
DO JOSÉ ZILLO E OUTROS, associados ou não, para a Assembleia Geral 
Extraordinária na forma Itinerante, a ser realizada em campo, nas frentes 
de trabalho, nos dias 25 e 26 do mês de agosto/2020, para as seguintes 
deliberações: a)TERMO ADITIVO ao Acordo Coletivo de Trabalho do 
período 2019/2021.  b) Integração dos referidos trabalhadores da extinta 
Empregadora FERNANDO JOSÉ ZILLO E OUTROS, nos termos do refe-
rido acordo coletivo, para a empresa AÇUCAREIRA QUATÁ S/A. c) Ex-
tinção e substituição do PROGRAMA DE PARTICIPAÇAO POR METAS 
E RESULTADOS E DA BONIFICAÇAO MENSAL, PELO PREMIO DE 
PRODUTIVIDADE MENSA e d) discussão acerca de reajuste salarial, for-
necimento de ticket alimentação e manutenção dos demais benefícios pré-
-existentes nos acordos anteriores. 

Lençóis Paulista 14 de agosto de 2020.

JOSÉ PINTOR
Presidente

é aplicado em supermercados, 
minimercados, bancos e lotéri-
cas. Segundo Júlio Gonçalves, 
secretário de Finanças, só a 
rede bancária já foi autuada seis 
vezes ao longo da pandemia.

“O maior problema e, apa-
rentemente sem solução, é do 
distanciamento nas filas de lo-
jas e bancos, pois, mesmo com 
funcionários para controlar ex-

clusivamente o distanciamento 
nas filas, algumas pessoas são 
alheias às orientações”, pontua 
Paulo Henrique Campanholi, 
coordenador técnico de Vigi-
lância Sanitária.

Campanholi explica que a 
fiscalização é realizada de se-
gunda a sexta-feira por cinco 
técnicos do órgão. Aos finais 
de semanas, há reforço do 

otimista com o que ainda está 
por vir após, segundo ele, as ven-
das caíram cerca de 70%. “Nos-
so setor (vestuário) sofreu muito 
durante as fases mais restritivas 
da quarentena, já que não é auto-
rizada a prova das roupas. Quem 
conseguir ficar no ‘zero a zero’, 
ou seja, não tiver lucro, mas 
também não tiver prejuízo, pode 
se considerar um vencedor. O 
avanço de fase no Plano São Pau-
lo, parece que acendeu uma luz 
no fim do túnel, principalmen-
te neste momento de transição 
entre a moda Outono/Inverno e 
Primavera/Verão. Por isso, a nos-
sa expectativa é positiva para os 
próximos meses”, relata.

Ainda segundo Coneglian, 
tal expectativa se refletiu no Dia 
dos Pais. “Apesar de ainda estar-
mos na Fase Laranja, parece que 
o pessoal estava animado para 
comprar. No nosso caso, registra-

mos um crescimento nas vendas 
para esta data. É claro que não 
foi como imaginávamos, mas já é 
alguma coisa”, diz. O comercian-
te também destaca a boa vontade 
do consumidor em respeitar as 
regras sanitárias. “Acredito que 
todos nós teremos que aprender 
a conviver com esse vírus. Essas 
regras, agora, fazem parte do 
nosso dia a dia, da nossa cultu-
ra. Jamais poderemos deixar de 
lado o álcool em gel ou a másca-
ra, por exemplo”, completa.

O avanço da Região Admi-
nistrativa de Bauru para a Fase 
Amarela do Plano São Paulo só 
foi possível graças ao reforço na 
ampliação dos leitos e a estabili-
zação de casos nos municípios. 
A avaliação periódica das regiões 
administrativas do estado leva 
em conta indicadores de saúde, 
como a média da taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI (Unidade 

de Terapia Intensiva) credencia-
das e exclusivas para pacientes 
contaminados pelo novo coro-
navírus, e o número de novas 
internações no mesmo período, 
verificando se há critérios para 
avançar ou retroceder de fase.

OCUPAÇÃO
O Governo de São Paulo di-

vulgou ontem (14), durante coleti-
va de imprensa realizada no Palá-
cio dos Bandeirantes, que o estado 
está com um índice de 57,8% de 
ocupação de leitos de UTI. O nú-
mero é o mais baixo desde que o 
Plano São Paulo entrou em vigor, 
no início de junho. Além disso, é 
também a primeira vez desde o 
início da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19) que todas as 
regiões estão com ocupações de 
leitos abaixo de 80%. Não houve, 
também, qualquer mudança na 
classificação do Plano São Paulo.

setor administrativo, resul-
tando em sete profissionais. 
Durante a ronda a equipe 
verifica o cumprimento de 
barreiras sanitárias, distan-
ciamento, uso de máscara e 
higienização dos locais.

Os fiscais também verifi-
cam denúncias recebidas da 
população. A maior parte é 
referente ao descumprimento 
dos decretos por bares, tanto 
por aglomeração quanto por 
consumo no local, mas também 
há casos de pessoas que testa-
ram positivo e não cumprem a 
orientação de isolamento social.

Quanto à aplicação das 
multas, Campanholi afirma 
que o estabelecimento é orien-
tado várias vezes antes de re-
ceber uma autuação. “Caso 
não se adequem, é lavrado um 
Auto de Infração, com prazo 
de 10 dias para interposição 
de recurso, em seguida, Auto 
de Imposição de Penalidade e 
Multa”, finaliza.

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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BRASIL
O mercado formal brasileiro fechou o primeiro semestre de 2020 com déficit 
de 1,2 milhão de empregos. Apenas em junho foram perdidos quase 11 mil 
postos de trabalho no país. O estado de São Paulo, principal engrenagem da 
economia nacional, já contabiliza baixa de 364,5 mil empregos neste ano, 
mais da metade dos empregos encerrados em toda a região Sudeste.
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Economia

CAGED

Lençóis Paulista cria 1.309 
empregos no primeiro semestre
Mercado formal se mantém em alta 
impulsionado pelo bom momento da construção

Elton Laud

Mesmo com a crise 
econômica causada 
pela pandemia do 

novo coronavírus (Covid-19), 
Lençóis Paulista segue com 
bom desempenho na geração 
de emprego. É o que aponta 
a atualização mais recente do 
Novo Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados). De acordo com os 
dados referentes ao mês de 
junho, a cidade fechou o pri-
meiro semestre de 2020 com 
saldo positivo de 1.309 vagas 
(5.743 contratações e 4.434 
demissões), perto do resul-
tado obtido ao longo de todo 
o ano passado, quando foram 
criados 1.589 postos de tra-
balho (9.146 contratações e 
7.557 demissões).

Apenas em junho, foram 
abertas 193 ocupações (783 
contratações e 590 demissões) 
no mercado formal - com Car-
teira de Trabalho assinada 
- local. O resultado ficou um 
pouco abaixo do observado 
em maio, que fechou com sal-
do positivo de 231 vagas (861 
contratações e 630 demissões), 
de acordo com os dados con-
solidados. Até o momento, 
somente o mês de abril, mar-
cado pelo período inicial da 
quarentena adotada em todo o 
estado de São Paulo, registrou 
déficit no nível de emprego, 
com 394 postos de trabalho 
perdidos (513 contratações e 
907 demissões).

SEM CRISE NA OBRA
No mês passado, a cons-

trução voltou a se destacar 
entre os demais setores glo-
bais da economia, com alta 
de 139 empregos (294 contra-
tações e 155 demissões). Bom 
desempenho também teve a 
indústria, com 98 novas va-
gas formais (252 contratações 
e 154 demissões). Na outra 
ponta aparece a agropecuária, 
que teve saldo negativo de 37 
ocupações (15 contratações e 
52 demissões). O setor de ser-
viços fechou o mês com cinco 
postos de trabalho perdidos 
(123 contratações e 128 demis-
sões). Já o comércio perdeu 
duas vagas (99 contratações e 
101 demissões).

ANO ÍMPAR - Construção civil se mantém como destaque neste ano; ampliação da Bracell (foto) é uma das responsáveis pelo grande volume de contratações

INFORMATIVO TÉCNICO
Chimay Empreendimentos e Participações Ltda., torna público que recebeu 
da Defesa Civil do Estado de São Paulo, autorização para execução da obra 
estrutural de desassoreamento do reservatório da PCH Lençóis, localizado no 
município de Macatuba.
A empresa como uma das signatárias da gestão integrada da bacia do rio Lençóis, 
participa ativamente desse importante trabalho de gestão de recursos hídricos 
promovido pelo CGBH-RL e, pensando no bem-estar das comunidades instaladas 
no entorno do seu empreendimento energético e na segurança ambiental da bacia 
do rio Lençóis, comunica que está se antecipando à homologação do PGA da bacia 
do rio Lençóis e irá investir na obra estrutural se tornando o primeiro signatário da 
gestão integrada da bacia do rio Lençóis na implementação das medidas previstas.
O projeto prevê uma intervenção prioritária para contingenciamento emergencial 
visando a segurança ambiental da bacia do rio Lençóis, homologado por meio de 
vistoria técnica realizada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. O início da 
execução da obra foi comunicada pelo requerente aos órgãos de fiscalização que 
atuam na Bacia do Rio Lençóis.
Para o vice-presidente do Conselho Técnico do CGBH-RL, Sérgio Luiz Peres, essa 
obra prioritária que será realizada pela CPFL Renováveis será muito importante para 
contingenciar os períodos de cheias do rio Lençóis. “Essa obra de desassoreamento 
vai permitir, que os sistemas de segurança empregados desde 2017 contra 
enchentes e inundações, possam ser melhores operados, vamos passar de 240 para 
mais de 350 mil metros cúbicos de águas por hora nas operações de transposições 
de volumes, beneficiando toda a bacia hidrográfica”, afirma o professor-especialista 
em recursos hídricos, Sidnei Aguiar. 

OPORTUNIDADE
Nos seis primeiros meses 

do ano, a alta de 1.309 em-
pregos (5.743 contratações e 
4.434 demissões) em Lençóis 
Paulista é puxada pelo ótimo 
momento das empresas da 
área da construção, que têm 
passado longe da crise. O 
setor responde por incríveis 
74,26% das ocupações criadas 
no período, com superávit de 
972 vagas (1.845 contratações 
e 873 demissões). De acordo 
com o Novo Caged, as princi-
pais funções contratadas nes-
te ano são as de ajudante de 
obras (243), carpinteiro (117), 
montador de andaimes (109) e 
pedreiro (98).

Roberval Antonio, de 42 
anos, é um dos que teve uma 
nova oportunidade de em-
prego beneficiado pelo bom 
momento do setor. Com ex-
periência em mecânica, mas 
sem retorno positivo na área, 
ele enviou um currículo em 
maio para uma empreiteira 
de construção civil que está 
atuando na cidade. Menos de 
20 dias depois, voltava para a 
casa feliz com a Carteira de 
Trabalho assinada. “Posso di-
zer que foi um alívio. Já es-
tava vivendo de bicos a uns 
três anos. Para ser sincero, já 
estava perdendo a esperança, 
mas, graças a Deus, deu tudo 
certo”, comenta.

ALTA X BAIXA
No acumulado, outros 

dois grandes segmentos estão 
em alta em 2020. A indústria 
registra saldo positivo de 
384 empregos (1.619 contra-
tações e 1.235 demissões). 
Já o setor de serviços conta-
biliza 127 novas ocupações 
(1.166 contratações e 1.039 
demissões). Na contramão 
estão outras duas importan-
tes áreas da economia local, 
a agropecuária, que perdeu 
19 vagas (303 contratações e 
322 demissões), e o comér-
cio, que fechou 155 postos de 
trabalho (810 contratações e 
965 demissões) entre janeiro 
e junho.

O cenário de instabilidade 
no comércio, potencializado 
pela pandemia, tem afetado 
muito os lojistas, mas, prin-
cipalmente, os trabalhadores 

Agricultura mantém Areiópolis com saldo positivo

Macatuba fecha semestre com pior desempenho

Borebi fecha no azul pela primeira vez no ano 

Entre as demais cidades 
da área de cobertura de O 
ECO, Areiópolis também 
vem se destacando, princi-
palmente por conta da agro-
pecuária, que reponde por 
79% das vagas criadas. O 
município fechou o primeiro 
semestre com saldo positivo 
de 119 empregos (318 con-
tratações e 199 demissões). 
No mesmo período, a agro-
pecuária teve alta de 94 ocu-

Macatuba, que fechou o 
quarto mês consecutivo no 
vermelho, de acordo com 
os dados consolidados do 
Novo Caged, segue com o 
pior desempenho do ano 
entre as cidades da região, 
acumulando déficit de 103 
ocupações (442 contrata-
ções e 545 demissões) entre 
janeiro e junho. A indústria 
é, de longe, o setor mais afe-
tado, com saldo negativo de 

E se a agropecuária 
tem contribuído com o 
bom desempenho de Arei-
ópolis, o mesmo não pode 
ser dito de Borebi, onde o 
setor tem sido o principal 
responsável pelo déficit na 
geração de emprego neste 
ano. A cidade contabiliza 

pações (181 contratações e 87 
demissões). Já a indústria, por 
sua vez, perdeu 19 postos de 
trabalho (cinco contratações e 
24 demissões).

A cidade vizinha registrou 
déficit de emprego apenas em 
março, com seis vagas extintas 
(27 contratações e 33 demis-
sões). O melhor resultado do 
ano foi observado em abril, que 
teve saldo de 104 vagas (143 
contratações e 39 demissões). 

101 vagas (141 contratações e 
242 demissões). Em segundo 
lugar aparece o comércio, que 
já extinguiu 29 empregos (114 
contratações e 143 demissões).

Os números só não são 
piores em decorrência do re-
sultado tímido, mas positivo 
de outros setores, com desta-
que para a agropecuária, que 
registrou alta de 14 vagas (17 
contratações e três demis-
sões). O setor de serviços, por 

saldo negativo de 29 postos de 
trabalho (66 contratações e 95 
demissões), com 33 ocupações 
(45 contratações e 78 demis-
sões) perdidas pelo agronegó-
cio. No ano, só o setor de ser-
viços está positivo, com cinco 
vagas criadas (12 contratações 
e sete demissões).

Na sequência aprecem os me-
ses de janeiro, com saldo po-
sitivo de 12 empregos (36 con-
tratações e 24 demissões), maio 
com sete ocupações criadas (45 
contratações e 38 demissões), 
e fevereiro, com saldo de dois 
postos de trabalho criados (44 
contratações e 42 demissões). 

No mês passado, porém, a 
cidade vizinha, que vinha de 
dois meses de alta, registrou 
zero de saldo (23 contratações 

sua vez, abriu oito vagas no 
primeiro semestre (107 con-
tratações e 99 demissões). Já 
a construção, com desempe-
nho um pouco mais modes-
to, criou cinco ocupações (63 
contratações 58 demissões) no 
mesmo período.

Em junho, o déficit na ge-
ração de emprego no merca-
do formal macatubense foi de 
nove postos de trabalho (43 
contratações e 52 demissões). 

Apesar da somatória ruim, 
Borebi registrou a primeira 
alta do ano em junho, com 
superávit de 10 empregos 
(23 contratações e 13 demis-
sões). O destaque do mês foi 
justamente a agropecuária, 
que recuperou 12 vagas (23 
contratações e 11 demissões). 

e 23 demissões). O desem-
penho mais expressivo foi 
do setor de serviços, que 
teve superávit de 12 vagas 
(14 contratações e duas de-
missões). Já a baixa mais 
significativa foi observada 
no comércio, que encerrou 
sete ocupações (seis con-
tratações e 12 demissões), 
duas a mais do que a agro-
pecuária (duas contratações 
e sete demissões).

Apenas o comércio teve sal-
do positivo, mas de apenas 
uma vaga (16 contratações 
e 15 demissões). Seguindo 
a tendência observada no 
restante do ano, a indús-
tria teve novamente o pior 
resultado, encerrando o úl-
timo mês do semestre com 
déficit de nove ocupações 
(sete contratações e 16 de-
missões) com Carteira de 
Trabalho assinada.

A indústria teve o pior 
resultado, com nenhuma 
contratação e duas demis-
sões, déficit de dois postos 
de trabalho. A cidade vi-
nha de saldos negativos em 
janeiro (-1), fevereiro (-3), 
março (-12), abril (-20) e 
maio (-3).

que acabaram perdendo seus 
empregos. Lidiane Oliveira, 
de 24 anos, havia sido efetiva-
da em uma loja de calçados, 

depois de ter sido contratada 
como vendedora temporária 
no final do ano. Com a cri-
se, porém, ela foi a primeira 

dispensada. “Tá difícil, estou 
dependendo do auxílio emer-
gencial, mas nem se compa-
ra, mesmo recebendo R$ 1,2 

mil pelo fato de meu marido 
também estar desemprega-
do. Só espero que isso passe 
logo”, desabafa.
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OBRAS
O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de Lençóis Paulista inicia neste 
mês mais uma fase da implantação de uma nova adutora para captação de 
água. A linha subterrânea terá quatro quilômetros de extensão, com capacidade 
para transportar 330 litros por segundo à Estação de Tratamento de Água. A 
área escolhida para a implantação está localizada na região da Pedreira Rondon.
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Regional

No próximo dia 25 de 
agosto, o Programa Chip Ani-
mal, desenvolvido pela Coor-
denadoria de Proteção Animal 
de Lençóis Paulista, completa 
um ano. Pelo projeto, todos os 
cães e gatos recolhidos ao ca-
nil e ao gatil municipais, além 
dos animais que passarem 
por castração, recebem um 
microchip de identificação, 
que contém dados do animal 
e do proprietário.

Quando um desses ani-
mais são encontrados na 
rua, é possível identificar o 
proprietário e aplicar as me-
didas legais que já estão pre-
vistas na Lei de Maus Tratos 
e Abandono. Segundo Mile-
na Mileski, cerca de 1,5 mil 
animais já receberam o chip. 
De acordo com a coordena-
doria, a cidade conta com 
uma população estimada em 
mais de 12 mil cães e gatos.

RIO LENÇÓIS

CAUSA ANIMAL NOVIDADE

Plano de Gerenciamento 
de Águas é entregue ao 
Ministério Público

Com canil e gatil lotados, coordenadoria 
reforça importância da posse responsável

INSS de Lençóis 
Paulista oferece 
sistema drive-thru

Estudo realizado pelo CGBH-RL tem o objetivo de mapear problemas 
e soluções para evitar novas enchentes como a registrada em 2016

Neste ano, órgão municipal recebeu 
242 denúncias de maus-tratos e fez 128 
resgates; abandono de animais gera multa Documentos podem ser depositados 

em uma urna mediante agendamento

Angelo Franchini Neto

O CGBH-RL (Comitê Ges-
tor da Bacia Hidrográfica 
do Rio Lençóis) entregou 

ao MPE (Ministério Público 
Estadual) o PGA (Plano de Ge-
renciamento de Águas), uma 
atualização do estudo de macro-
drenagem da bacia do Rio Len-
çóis realizado pelo SAAE (Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto) 
de Lençóis Paulista em 2012. 
Denominado “Diagnóstico Am-
biental do Rio Lençóis”, o atual 
estudo foi requisitado pelo MPE 
para finalizar o inquérito civil - 
ainda em aberto - referente às 
inundações ocorridas em 2016. 

No PGA, constam todos 
os passivos ambientais ainda 
existentes, os ativos ambientais 
contabilizados desde 2017 e os 

Priscila Pegatin

Inaugurados em dezembro 
de 2018, o Canil Municipal 
Natália Placca Ticianelli e o 

Gatil Municipal Isabela Placca 
Ticianelli, em Lençóis Paulista, 
estão há quatro meses com ocu-
pação máxima. O local, situado 
na região do Distrito Empresa-
rial Luiz Trecenti, foi projetado 
para receber 96 cães e 50 gatos, 
no entanto, está com 119 e 51 
animais, respectivamente.

Segundo Milena Mileski, 
responsável pela Coordenado-
ria de Proteção Animal, vin-
culada à Secretaria de Saúde 
do município, com a baixa 
rotatividade de animais devi-
do à queda na adoção ocasio-
nada pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), atual-
mente só são recolhidos cães 
e gatos machucados ou que 
tenham algum tipo de zoonose 
(doenças que podem ser trans-
mitidas aos humanos).

Para evitar que os animais 
abandonados fiquem sem as-
sistência, a coordenadoria 
conta com o apoio de lares 
temporários e protetores inde-
pendentes que disponibilizam 
suas casas ou alimentam os 
animais em situação de rua até 
que eles sejam adotados. Só a 
Associação Protetora Amigos 
dos Animais de Lençóis Paulis-
ta abriga, com ajuda de volun-
tários, cerca de 250 animais.

Entre os motivos da lota-
ção do canil e do gatil estão 
os casos de maus-tratos, como 
agressões, falta de cuidados 
básicos e abandono. Neste 
ano, a coordenadoria, que tra-
ta de questões da causa animal 
na cidade, recebeu 242 denún-
cias de maus-tratos e recolheu 
128 animais. Desde a funda-
ção, em 2017, o órgão muni-

Priscila Pegatin

A agência do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro So-
cial) de Lençóis Paulista é 

uma das 831 de todo o Brasil que 
passaram a oferecer o serviço 
Exigência Expressa, uma espé-
cie de drive-thru para entrega de 
documentos pendentes. Com o 
atendimento presencial suspenso 
desde março, por conta da pan-
demia do novo coronavírus (Co-
vid-19), a medida visa atender a 
demanda de processos em aná-
lise. Os documentos pendentes 
também podem ser anexados no 
site Meu INSS (meu.inss.gov.br).

Para a entrega de documentos 
na agência é preciso fazer o agen-
damento pelo telefone 135 ou no 
site Meu INSS, tendo em mãos o 
número do protocolo do benefí-
cio em análise, e o nome e CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) da 
pessoa que vai depositar o enve-
lope com os documentos. A urna 
para entrega do envelope ficará 
disponível na frente da agência.

Após agendar a entrega, o 
usuário é orientado a preencher e 

assinar o formulário de “Autode-
claração de Autenticidade e Vera-
cidade das Informações”, dispo-
nível no site do INSS, e inseri-lo 
em um envelope lacrado junto 
com a cópias dos documentos 
exigidos. Não devem ser envia-
dos documentos originais e tam-
bém não é preciso autenticar em 
cartório, caso não seja solicitado.

O envelope deve ser identi-
ficado com nome completo do 
usuário, CPF, endereço, telefo-
ne, e-mail (se tiver) e o número 
do protocolo do agendamento 
da Exigência Expressa. É possí-
vel agendar a entrega dos docu-
mentos de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 13h. A exceção do ser-
viço é para pedidos de anteci-
pação do auxílio-doença, neste 
caso, os documentos só podem 
ser anexados no site Meu INSS. 

A entrega do documento é 
feita pela caixa coletora, sem 
nenhum contato físico ou rece-
bimento de entrega, segundo o 
INSS, para evitar contato físico. 
O andamento do processo con-
tinua sendo feito pelo telefone 
135 ou pelo site citado acima.

ESTUDO - Plano de Gerenciamento de Águas tem o objetivo de evitar novas inundações no Rio Lençóis

ABANDONO É CRIME - Apenas neste ano, Coordenadoria de Proteção 
Animal de Lençóis Paulista recolheu 128 animais em situação de maus-tratos

NOVA MODALIDADE - Com serviço de drive-thru, INSS 
de Lençóis Paulista passa a receber documentos pendentes

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

cipal registrou 2.409 queixas e 
recolheu 846 animais.

Milena Mileski explica 

que a maior parte dos casos 
de maus-tratos registrados na 
cidade são resolvidos com 

orientações aos proprietários 
denunciados, mas, quando 
não se chega a um acordo e 
existem provas do crime, o 
órgão registra um Boletim de 
Ocorrência junto à Polícia Am-
biental de Barra Bonita, que 
tem Lençóis Paulista em sua 
área de abrangência.

Em 2020, já foram concluí-
dos três processos que geraram 
multas. Em janeiro, conforme 
repercutiu O ECO, quatro ani-
mais foram resgatados após 
denúncia, um deles morto. O 
ato gerou multa de R$ 18 mil. 
A última autuação foi em abril 
e envolveu maus-tratos a cinco 
cães e três gatos. Os responsá-
veis foram multados em R$ 6 
mil e R$ 18 mil. Desde 2017, 
15 casos resultaram em multas.

PERFIL DO ABANDONO
Há uma mudança no perfil 

do abandono na cidade. Em 
2017 a maioria dos animais era 
filhote, hoje, são os adultos os 
mais deixados na rua. “Acre-
ditamos que o problema seja 
a falta de tempo para cuidar, 
pois, em relação à questão fi-
nanceira, muita gente ajuda e o 
município oferece atendimento 
veterinário gratuito”, pontua 
Mileski, que diz que os respon-
sáveis têm sido identificados e 
punidos com mais facilidade.

“Com as redes sociais é 
mais fácil encontrar o tutor. 
Com câmeras e testemunhas 
conseguimos reconhecer quem 
deixou o animal. Hoje, se de-
nuncia mais, as pessoas não 
estão mais quietas diante do 
abandono”, garante ela, que fri-
sa que denúncias de abandono 
e maus-tratos, que são enqua-
drados como crime ambiental, 
podem ser feitas pelo telefone 
(14) 3264-8795 (WhatsApp). A 
denúncia é anônima.

Programa Chip Animal 
completa um ano

planos de metas de execuções 
prioritárias. O estudo foi ela-
borado pelos próprios profissio-
nais que compõem o Conselho 
Técnico do CGBH-RL, com o 
apoio das principais empresas, 
prefeituras municipais e entida-
des do terceiro setor dos muni-
cípios da área de abrangência 
da bacia do Rio Lençóis. Um 
dos pilares que sustentam a ges-
tão integrada da bacia hidrográ-
fica é a gestão de riscos.

“Em 2017, quando foi dada 
a instrução ao comitê, tínha-
mos riscos altíssimos de even-
tos catastróficos. A segurança 
ambiental contra esses eventos 
era de 0%, mas, aos poucos, 
fomos trabalhando essa direti-
va e, hoje, ainda temos riscos, 
mas são controlados”, garante 
Sidney Aguiar, presidente do 

Conselho Técnico do CGBH-RL 
e coordenador regional adjunto 
da Defesa Civil do Estado de 
São Paulo - Regional Bauru.

Ainda de acordo com 
Aguiar, o trabalho precisou ser 
transparente para apresentar, de 
maneira imparcial, soluções e 
prazos para a resolução do pro-
blema. “A principal finalidade é 
dar garantias técnico-jurídicas 
ao Ministério Público Estadual, 
mostrando que todo trabalho 
de gestão integrada da bacia 
do Rio Lençóis surtiu efeito e 
que, hoje, temos maior controle 
sobre as variáveis hidroambien-
tais em épocas de cheia. Com 
isso, não há necessidade de ha-
ver um inquérito civil em aber-
to e, sim, de continuidade da 
gestão integrada e da divisão de 
responsabilidades entre todos 

os envolvidos dos sete municí-
pios circunscritos. Levantamos 
os passivos e apresentamos as 
soluções e os prazos, que vão de 
medidas gerenciais simples até 
medidas estruturais de grande 
porte, com prazos de execuções 
imediatas para as soluções ge-
renciais e variando de dois a 
20 anos para as medidas estru-
turais de maior complexidade”, 
destaca Aguiar. 

De posse do PGA, o Mi-
nistério Público Estadual deve-
rá firmar um TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta) com 
os municípios signatários do es-
tudo (Agudos, Borebi, Lençóis 
Paulista, Macatuba, Areiópolis, 

São Manuel e Igaraçu do Tie-
tê), podendo, inclusive, nomear 
uma interventoria técnica para 
regulação das prioridades. 

DESASSOREAMENTO
Em nota publicada no Fa-

cebook, o CGBH-RL divulgou 
que a empresa CPFL Renová-
veis foi autorizada pela Defesa 
Civil do Estado de São Paulo 
a executar a obra estrutural de 
desassoreamento do reservató-
rio da Pequena Central Hidrelé-
trica (PCH) Lençóis, localizada 
no município de Macatuba.

O projeto, homologado por 
meio de vistoria técnica realiza-
da pela Defesa Civil do Estado 

de São Paulo, prevê uma inter-
venção prioritária para contin-
genciamento emergencial, vi-
sando a segurança ambiental da 
bacia do Rio Lençóis. O início 
da execução da obra foi comu-
nicado aos órgãos de fiscaliza-
ção que atuam na bacia.

“Essa obra vai permitir que 
os sistemas de segurança contra 
enchentes e inundações empre-
gados desde 2017 possam ser 
melhor operados. Vamos passar 
de 240 para mais de 350 mil 
metros cúbicos de águas por 
hora nas operações de transpo-
sições de volumes, benefician-
do toda a bacia hidrográfica”, 
finaliza Aguiar.

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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Cidade MÚSICA
Neste sábado (15), a partir das 19h, a dupla João do Valle e Marabá, com 
participações especiais, faz uma live resgatando as músicas do interior 
com os grandes clássicos do sertanejo raiz. O público pode acompanhar 
de casa o show que será transmitido pelas páginas do Som do Animal e 
do Estúdio Musical G2L Records no Facebook e no Youtube.
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DRIVE-THRU

BALANÇO

Amanhã tem 5ª 
Feijoada Beneficente 
em prol da APAE

Live solidária em prol do 
jovem Jonathan arrecada 
mais de 15 mil reais

Venda das adesões e retirada do prato acontece no Salão de Festas da entidade

Montante agora é de R$ 250,5 mil; 
família ainda precisa de R$ 99,5 mil 
para custear aluguel de UTI aérea

Flávia Placideli

Para quem ainda não ga-
rantiu um delicioso almo-
ço para este domingo (16) 

ainda dá tempo. O grupo Mãos 
Amigas está realizando a 5ª 
edição da Feijoada Beneficente 
em prol da Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos Excep-
cionais) de Lençóis Paulista. As 
adesões estão à venda a R$ 30 e 
podem ser adquiridas no Salão 
de Festas da entidade, respei-

ÁGUA NA BOCA - Além da deliciosa feijoada, Grupo Mãos Amigas também comercializa pratos de dobradinha

MAIS UM PASSO - Com valor arrecadado na 
live, família ainda precisa de quase R$ 100 mil

CIDADANIA - O Rotary Club Lençóis Paulista Cidade do Livro fez 
a entrega de 1,5 mil máscaras de proteção para várias entidades 
da cidade. Confeccionadas em algodão e com elástico de fixação, 
as máscaras foram doadas à Adefilp (Associação dos Deficientes 
Físicos de Lençóis Paulista), Cape (Casa de Apoio Projeto 
Esperança), Lar Nossa Senhora dos Desamparados (foto), Programa 
Acolhe Mais Mãe da Piedade, Rede do Câncer e Sociedade São 
Vicente de Paula. O material foi enviado pelo Distrito 4621, através 
da Associação dos Rotary Clubs e recursos da Fundação Rotária, 
que realiza este projeto de apoio ao combate da pandemia de 
Covid-19. A entrega ocorreu no final de julho.

Flávia Placideli

Nessa quinta-feira (13), foi 
realizada a live solidária 
em prol do jovem Jona-

than Aparecido dos Santos, na 
Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida, no Jardim Cruzeiro. Com 
a presença do padre Milton Per-
retti e músicos locais, o encontro 
reuniu muitas orações e música 
em louvor ao jovem de 17 anos, 
que perdeu totalmente o intesti-
no após sofrer uma torção intes-
tinal em 2017 e, para sobreviver, 
precisa realizar um transplante 
de órgão nos Estados Unidos.

Até a realização da live, se-
gundo a mãe do jovem, Jaqueli-
ne Aparecida Bottaro, havia sido 
arrecadado aproximadamente R$ 
234 mil. Na noite da quinta-feira, 
o montante passou a ser de pou-
co mais de R$ 250 mil, já que foi 
arrecadado cerca de R$ 15 mil. A 
família segue pedindo ajuda para 
quem ainda não doou e pode 
contribuir com a causa nobre, 

que é salvar a vida de Jonathan. 
Para o aluguel da UTI Aérea são 
necessários R$ 350 mil.

“Gostaria de agradecer a 
cada um que doou na noite da 
quinta-feira durante a live, ao 
padre Milton pelas orações e aos 
músicos pelo show maravilhoso. 
Agora, venho pedir novamente 
que quem ainda não ajudou, 
que doe e me ajude a salvar a 
vida do meu filho Jonathan”, 
pede a mãe do jovem, que dei-
xa seu telefone disponível para 
quem quiser entrar em contato: 
(14) 9 9848-1777. 

As doações também podem 
ser feitas pela conta bancária 
do Bradesco (Conta Poupança: 
1001371-2; Agência: 0504; CPF: 
363.295.138-13, em nome de Ja-
queline Aparecida Bottaro, mãe 
do jovem). Também é possível 
doar pelo site www.vakinha.
com.br, pesquisando pela cam-
panha “Ajude o guerreiro Jo-
nathan”. É só fazer o cadastro e 
escolher o valor da doação.

AGRADECIMENTO

Prezados Funcionários do Hospital Nossa Sra Piedade,

Utilizamos o presente para apresentar nossos sinceros agradecimentos 
pelos cuidados prestados ao Sr Petronilho Jose dos Santos, que esta interna-
do desde o dia 07/08/2020.

É importante ressaltar que durante estes dias vimos a dedicação, cuida-
do e prazer pelo serviço, desde aqueles que zelam pela limpeza, aos auxilia-
res, técnicos e médicos. Sabemos e entendemos que não estamos passando 
por dias fáceis, mas o que nos conforta é saber que existem pessoas que 
AMAM seu próximo.

Estaremos orando e pedindo a Deus que os guarde e que os mantenham 
em pé a cada dia de trabalho.

A vocês, nossas sinceras palavras de gratidão, Deus abençoe a todos.

13/08/2020
Família Santos

CULTURA

Festival exibe 
dois filmes neste 
fim de semana
Sessões acontecem às 15h e 20h; debates 
on-line com convidados começam às 17h30

Flávia Placideli

Como aperitivo para o Fes-
tival de Cinema Judaico, 
que acontece em data 

ainda indefinida por conta pan-
demia, a Hebraica, com apoio 
do MIS (Museu da Imagem 
e do Som), organizou um pré-
-festival com apresentação on-
-line de dois filmes: “Mais que 
especiais”, aclamado no ano 
passado no Festival de Cannes, 
e “Quando Hitler roubou o co-
elho cor-de-rosa”, vencedor do 
Oscar de melhor filme estran-
geiro em 2003.

Há mais de duas décadas, 

sempre na primeira quinzena 
de agosto, o Festival de Ci-
nema Judaico apresenta uma 
seleção de filmes da temática, 
produzidos em diferentes paí-
ses. Entre seus objetivos estão 
apresentar o melhor da cine-
matografia internacional e bra-
sileira do tema, promover um 
intercâmbio cultural e levar ao 
público a cultura, a história e 
o pensamento judaico através 
do cinema. 

As exibições dos filmes 
acontecem em duas sessões 
neste sábado (15) e domin-
go (16), às 15h e às 20h, com 
debates com convidados às 

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - Festival de 
Cinema Judaico exibe dois filmes neste final de semana

17h30. Para assistir aos filmes 
é preciso se inscrever por meio 
do link (www.ahebraica.org.br/
festival-de-cinema-judaico). Os 
debates sobre os filmes aconte-
cem ao vivo no canal do Youtu-
be do Museu da Imagem e do 
Som (MIS São Paulo).

“Mais que especiais”, dirigi-
do por Olivier Nakache e Éric 

Toledano (França, 2019, 114 mi-
nutos, classificação livre) será 
exibido hoje (15). Amanhã (16) 
é a vez do longa “Quando Hitler 
roubou o coelho cor-de-rosa”, 
da diretora alemã Caroline Link 
(Alemanha, 2019, 119 minutos, 
classificação livre). Os debates 
com convidados acontecem nos 
dois dias às 17h30.

tando as orientações sanitárias 
para conter o avanço do novo 
coronavírus (Covid-19).

Tudo vem sendo preparado 
com muito carinho pelos volun-
tários do Grupo Mãos Amigas. 
As feijoadas servem duas pes-
soas e são compostas por um 
litro de feijão, com acompanha-
mento de 500 gramas de arroz, 
uma porção de couve refogada, 
uma porção de vinagrete, um 
pacote de farofa e uma laranja. 
Além da deliciosa iguaria da 

culinária brasileira, o grupo 
também preparou pratos de do-
bradinha, comercializadas pelo 
valor de R$ 25.

O objetivo é arrecadar 
recursos para ajudar na ma-
nutenção das atividades e no 
atendimento aos cerca de 180 
alunos com necessidades espe-
ciais atendidos pela entidade. 
Mesmo em sistema drive-thru 
por conta da pandemia, desde 
o início da semana a procura 
já era significativa, por isso, 

quem ainda não comprou deve 
entrar em contato pelo telefo-
ne (14) 3263-0676 para verifi-
car a disponibilidade.

Neste sábado, as vendas 
estão ocorrendo até às 12h, 
no próprio Salão de Festas da 
Apae. Já amanhã (16), dia do 
evento, serão disponibilizadas 
apenas 50 adesões. A retirada 
acontece das 11h30 às 14h, no 
mesmo local, que fica na Rua 
Vinte e Oito de Abril, 1295, no 
Jardim Ubirama.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Saúde MACATUBA
A primeira fase de testagem de pacientes assintomáticos em Macatuba, 
realizada no sábado (8), apontou 3,2% de infectados. Na data, foram 
realizados 279 testes do novo coronavírus e, do total, nove resultados 
deram positivo, sendo que apenas três pacientes estavam na fase ativa da 
doença, ou seja, os outros seis casos positivos não transmitiam mais o vírus.

COVID-19

Ministério da Saúde habilita 10 
leitos de UTI em Lençóis Paulista
Credenciamento é válido por 90 dias, mas pode ser prorrogado; 
repasse de R$ 480 mil alivia contas públicas municipais

Priscila Pegatin

O Ministério da Saúde li-
berou na sexta-feira (7) 
o credenciamento de 10 

leitos de UTI (Unidade Inten-
siva de Tratamento) destinados 
ao enfrentamento do novo coro-
navírus (Covid-19) em Lençóis 
Paulista. Com a habilitação, o 
município deve receber um 
repasse mensal de R$ 480 mil 
por um período de 90 dias, que 
pode ser prorrogado, se houver 
a necessidade.  

Ricardo Conti Barbeiro, 
Secretário de Saúde da Prefei-
tura Municipal, explica que o 
pedido para o credenciamento 
da UTI foi registrado em maio 
e, em 31 de julho, quando o 
superintendente Estadual do 
Ministério da Saúde, José Car-
los Paludeto, visitou a cidade, 
houve uma nova conversa so-
bre a liberação dos leitos, na 
qual também participou o ve-
reador Manoel dos Santos Sil-
va, o Manezinho (PSL). Com a 
aprovação, o valor destinado ao 
município deve ser depositado 

CREDENCIADA - UTI Covid do Hospital Piedade foi habilitada e passa a receber repasse da União

em até 30 dias.
“Assim que chegar o re-

passe, os recursos serão enca-
minhados ao Hospital Nossa 
Senhora da Piedade”, explica 
Barbeiro, que diz que o dinhei-
ro pode ser usado pela institui-
ção para atender aos protocolos 
técnicos de tratamento da Co-
vid-19, que inclui compra de 
medicamentos, de equipamen-
tos - se necessário - e também 
a contratação de profissionais, 
desde que as ações estejam de 
acordo com o que consta no 
aviso de credenciamento do 
Ministério da Saúde.

Com o montante vindo da 
União o município terá um 
alívio nas despesas de enfren-
tamento à doença e não precisa 
mais destinar cerca de R$ 250 
mil mensais, de acordo com 
Barbeiro, para manter a UTI 
Covid em funcionamento. “A 
cidade vai ter um fôlego para 
investir em outras ações”, diz. 
Isso porque, desde o início da 
pandemia, os pacientes inter-
nados na UTI Covid eram cus-
teados com recursos próprios 

da cidade.
Para a população, o aten-

dimento realizado na UTI não 
terá alterações. A unidade 
continua a oferecer leitos de 
baixa e média complexidades 
e, quando necessário e median-
te a disponibilidade de vagas, 
encaminha os pacientes de 
alta complexidade para centros 
hospitalares da região, como 
o Hospital Estadual de Bauru, 
que é a referência de tratamen-
to para dezenas de cidades.

ESTRUTURA
Desde abril, quando a pan-

demia começou a avançar para 
o interior paulista, o Hospital 
Piedade se adaptou para tratar 
pacientes com o novo corona-
vírus. A área do futuro Centro 
de Hemodiálise foi transfor-
mada no Pronto Atendimento 
Covid. As obras foram viabi-
lizadas por meio de doações 
de empresas, entre elas a Bra-
cell, que investiu cerca R$ 1 
milhão nas adequações do es-
paço e doou diversos equipa-
mentos e respiradores. O local 

oferece 12 leitos exclusivos de 
UTI, sendo que agora 10 deles 
passam a ser mantidos pelo 
Governo Federal.

“O município tem sido pio-
neiro e tem feito de tudo no 
combate à Covid-19. Somos o 
que mais testa no Brasil, bus-
camos medidas de controle 
da transmissão do vírus, de 
monitoramento e protocolo de 
medicação para evitar inter-
nações. Graças a todas essas 

ações, estamos conseguindo 
enfrentar o vírus oferecendo 
atendimento a toda a popula-
ção”, finaliza Barbeiro.

No boletim divulgado pela 
Prefeitura Municipal na noi-
te da quinta-feira (13), dos 
12 leitos de UTI disponíveis 
no Hospital Piedade, apenas 

três estavam ocupados, o que 
indica taxa de ocupação de 
25%. Até a data, a cidade con-
tabilizava 2.121 casos, sendo 
33 óbitos, 103 ativos e 1.985 
recuperados. De 11.111 testes 
realizados, 8.690 tiveram re-
sultado negativo e outros 300 
aguardavam diagnóstico.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Caderno B

DEIXE SUA TERRA 
TRABALHAR 
POR VOCÊ!

INVISTA NA SEGURANÇA 
E NA RENTABILIDADE DO 

PROGRAMA DE PARCERIA 
FLORESTAL BRACELL 

Eucalipto, uma floresta de oportunidades! cultiveeucalipto.com.br     0800 006 24 22

Em tempos de instabilidade econômica global, 
é preciso analisar os prós e contras dos investimentos.
Você que é proprietário rural e deseja investir em um 

negócio rentável e seguro, tem o privilégio de contar 
com uma parceria que só oferece prós: 

as florestas plantadas de eucalipto!

SEM PREOCUPAÇÃO

SUA TERRA PROTEGIDA E PRESERVADA

RENTABILIDADE

PREVISIBILIDADE

Você disponibiliza a terra. 
A Bracell cuida da implantação e 
manutenção da floresta. 

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

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

As condições comerciais ficam 
determinadas no ato do contrato.

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

A
V

A
N

T
I

Violência contra o idoso cresce em Lençóis
Número de denúncias aumentou 3,5 vezes em relação a 2019

Flávia Placideli

A violência contra a pessoa 
idosa é uma realidade 
triste, complexa e avessa 

ao que está explícito nas legisla-
ções e políticas públicas dirigi-
das a este público. Um proble-
ma que precisa ser enfrentado 
veementemente em todo o Bra-
sil. Um levantamento feito pelo 
O ECO junto ao CREAS (Centro 
de Referência de Assistência 
Social) de Lençóis Paulista reve-
la, em meio à pandemia, uma 
lamentável situação, mascarada 
em muitos lares.

Dados de janeiro a junho 
de 2019, confrontados com 
o mesmo período deste ano, 
revelam que as denúncias de 
violência contra os idosos ti-
veram um salto de 350%, de 
dois para nove casos. Um dos 
motivos apontados como deter-
minantes para este aumento é o 
isolamento social, que tem feito 
com que este grupo vulnerável 
passe mais tempo em casa, 
muitas vezes, na companhia de 
seus próprios agressores.

De acordo com a OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde), 

no mundo, um em cada seis 
idosos é vítima de violência. 
No Brasil, o número de casos 
vem crescendo desde 2018, 
quando houve o registro de 
37,4 mil casos, o que repre-
senta um aumento de 13% em 
comparação a 2017, quando fo-
ram notificados 33,1 mil casos. 
Os dados revelam que familia-
res correspondiam a mais de 
80% dos agressores.

“Esses índices demonstram 
que a violência contra o idoso 
é crescente. É por este motivo 
que precisamos ter um olhar 
mais cuidadoso para os núcleos 
familiares”, explica a assistente 
social Fabiana Grava, que rela-
ta que entre as violações mais 
comuns estão a negligência; a 
violência psicológica, incluindo 
gestos de humilhação, hostilida-
de ou xingamentos; e a violên-
cia patrimonial, quando o idoso 
tem seu salário confiscado ou 
seus bens destruídos.

Para análise, os dados foram 
divididos conforme o gênero 
(feminino e masculino) em cada 
situação: Violência Intrafami-
liar - física, psicológica ou se-
xual (V1); Violência Intrafami-

liar - negligência ou abandono 
(V2); e Violência Intrafamiliar 
Acumulada (V3), que consiste 
na junção das duas anteriores.

Em 2019, foram notifica-
das duas ocorrências do tipo 
V1 contra idosos de ambos os 
sexos. Neste ano, os casos de-
nunciados foram contra quatro 
mulheres e cinco homens. En-
tre as mulheres, duas sofreram 
violência por negligência ou 
abandono (V2) e duas pelo acú-
mulo de violências intrafami-
liares (V3). Já entre os homens, 
um foi vítima de violência físi-
ca, psicológica ou sexual (V1), 
dois de negligência ou aban-
dono (V2) e dois de violência 
acumulada (V3).

Segundo a gerontóloga Dra. 
Nádia Placideli Ramos, mem-
bro do Conselho Municipal do 
Idoso (CMI) de Lençóis Pau-
lista, a longevidade cada vez 
maior dos idosos requer olhar 
por diferentes lentes, sobre 
questões sociais e de saúde que 
podem levar ao desenvolvimen-
to de diversos tipos de violên-
cia, como negligência de cuida-
dos e abandono, além da física, 
psicológica, financeira e sexual.

“Observamos que há um 
acúmulo das diversas tipo-
logias de violência intensifi-
cadas à medida que a pessoa 
idosa passa a requerer maiores 
cuidados. Muitas vezes, a fa-
mília não reconhece as respon-
sabilidades perante o idoso e 
omite-se, somado ao cotidia-
no da sociedade moderna, de 
trabalho, diferentes arranjos 
familiares e dificuldades eco-
nômicas. Tudo isso aumenta 
a probabilidade de ocorrer a 
geração de violência contra 
idosos”, explica.

Para frear esse avanço no 
município, o Conselho Munici-
pal do Idoso, serviços socioassis-
tenciais e de saúde têm atuado 
de forma a construir caminhos 
para a compreensão e resolução 
da problemática. “São necessá-
rios avanços de magnitude ma-
cro, nacionais, em atualizações 
de legislações, recomendações e 
normas técnicas direcionadas a 
essa temática, que partam já da 
concepção, estipulando estrutu-
ras e ações intersetoriais, para 
que, in loco, seja possível uma 
implementação efetiva”, finaliza 

a gerontóloga.

SAIBA COMO DENUNCIAR
No Brasil, conforme o Es-

tatuto do Idoso (Lei 10.741), a 
violência contra idosos é cri-
me e, portanto, não deve ser 
encarada como algo normal. 
Denúncias podem ser feitas 
pelo telefone 190, da Polícia 
Militar, ou Disque 100, que 
funcionam diariamente, 24 ho-
ras por dia, incluindo sábados, 
domingos e feriados. Em Len-
çóis Paulista, o CREAS atende 
pelo número (14) 3264-1716.

CRIME
Violência e 

violação dos 
direitos dos idosos 

têm crescido 
significativamente 

nos últimos anos
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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 oficina 
do Milani). Telefone (14) 3263-
1795 e 99711-5644.

SERRALHERIA CONEGLIAN 
Lençóis - seu portão está com 
algum problema? Fazemos 
manutenção em portões 
automáticos e correr - troca 
de cabo de aço, kit e roldanas, 
placas de motores - 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 - Crefito 
- 301604-F. Atendimento 
domiciliar e na clínica Priscila 
Sanches. Endereço: Rua Dr. 
Antonio Tedesco, 859 - Centro 
- Lençóis Paulista - SP. Email 
- vlquadrado@hotmail.com. 
Contato - (14) 99725-2601 
(whatsapp) ou 3264-7658 
(fixo). 

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 
graficalencois@ 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, flex, 
preto. Tratar (14) 99674-7626

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

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

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, eficiência 
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 fixação de antenas 
parabólicas e digital. Fone: 
(14) 99834-9986 Eduardo. 

FERRARI 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. 

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

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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

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 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. 

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

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

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

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

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 dormi-
tórios (1 armário planejado), 
sala estar, sala de jantar, 
cozinha planejada c/ forno 
e cooktop embutidos, 02 
banheiros, área com churras-
queira, lavanderia coberta, 
garagem para 02 carros. 
Valor R$ 270,000.00 (negoci-
ável). Aceita financiamento. 
Tratar: (14) 99821-7389 ou 
(14) 99184-2567 

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

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

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

VENDE-SE CASA (terreno) 
no bairro Bela Vista, 
medindo 235,00 m e cons-
trução 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.

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 

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. 
Tratar (14) 99795-2449. 
Magno Ferreira Cresci 
194142F

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

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

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

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.

NÚCLEO - Sala Comercial - 4 
x 3,5 m² com adaptação para 
deficientes, nova. R$ 500,00. 
Código 02482. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

MARIA LUIZA IV - Quitinete/ 
Sala Comercial - 1 sala ampla 
com pia, 1 banheiro social 
completo. R$ 770,00. Código 
02889. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CENTRO - Sala Comercial - 1 
sala e 2 banheiros com adap-
tação. R$ 1.000,00. Código 
02390. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CENTRO - Sala Comercial – 2 
salas grandes, banheiro, tan-
que. R$ 1.000,00. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

SÃO JOÃO - Sala Comercial 
- 2 salas e 1 banheiro. R$ 
1.000,00. Código 02893. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CENTRO - Sala Comercial - 
Sala ampla com 1 banheiro. 
R$ 1.650,00. Código 02396. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CENTRO - Sala Comercial - 5 
salas amplas, 1 cozinha, 1 
banheiro. R$ 4.400,00. Código 
02676. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

DISTRITO INDUSTRIAL 
I - Barracão - amplo com sa-
nitário masculino e feminino, 
escritório. Área do terreno: 
450 m². R$ 3.300,00. Código 
02858. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

GUARUJÁ TEMPORA-
DA - apartamento para 8 
pessoas,1 garagem, 1 quadra 
da praia das pitangueiras, 2 
quadras do shopping. Contato 
(14) 99772-7315.

ALFREDO GUEDES - Casa 
- 3 quartos sendo todas 
suítes, sala de visita, sala de 
jantar, cozinha ampla, lavabo, 
barzinho, quintal murado, 
gramado, salão na parte 
externa. R$ 2.500,00. Código 
02898. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

MACATUBA - Sobrado - 5 
quartos, 3 banheiros, 2 salas 
de visitas, 1 copa, 1 sala de 
jantar, garagem coberta para 
3 carros, varanda, edícula 
com 1 quarto, 1 churrasquei-
ra, 1 banheiro. R$ 2.800,00. 
Código 02866. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

ANTONIETA - 3 quartos, 
1 suíte, 1 sala de visita, 1 
cozinha comum, 1 banheiro, 
1 lavanderia, lavabo interno 
e externo, banheiro externo, 
churrasqueira, 2 garagens. 
Parcialmente mobiliada (2 
ares condicionados). R$ 
4.000,00. Código 02853. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CENTRO - Apartamento - 3 
quartos suítes (1 closet), 
1 quarto com armário, 1 
sala de visita com 1 sala 
de jantar, área gourmet 
anexa, 1 cozinha comum com 
fogão e armários, 1 lavabo, 
1 lavanderia, 2 garagens 
cobertas. R$ 3.700,00. Código 
02892. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CENTRO - Apartamento - 3 
quartos suítes (1 closet),1 
quarto com armário,1 sala 
de visita com 1 sala de 
jantar, área gourmet anexa, 1 
cozinha comum com fogão e 
armários, 1 lavabo, 1 lavande-
ria, 2 garagens cobertas. 
R$ 2.200,00 + Condomínio. 
Código 02926. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

GUARUJÁ TEMPORADA 
- Praia das pitangueiras – 
quitinete para 4 pessoas, 
sem garagem,2 quadras 
do shopping. Contato (14) 
99772-7315.

CHÁCARA P/ FESTA - 1 cozi-
nha ampla com churrasqueira, 
uma geladeira e freezer, uma 
área com mesa e cadeiras, 
1 piscina, muita área verde 
valor R$350,00 / dia. Contato: 
(14) 99772-7315.

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.

ALUGA-SE CHÁCARA, 
no São Judas Tadeu para 
eventos em geral. Para mais 
informação entrar em conta-
to. 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 
cômodos e outra com 4 cômo-
dos 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.

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

VENDE-SE CASA centro com 
3 dormitórios, sala, cozinha, 
copa, com laje e garagem, va-
lor R$ 600.000,00. Tratar (14) 
98206-3296 / (14) 99791-3666.

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

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

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

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

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. 

ALFREDO GUEDES - Chácara 
- 4 quartos, 1 sala de visita, 1 
cozinha comum com copa, 2 
banheiros sociais, lavanderia, 
garagem para 8 carros + Edícu-
la com banheiro, churrasquei-
ra, salão. R$ 4.000,00. Código 
02900. 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 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 Len-
çóis Paulista, Estado de São 
Paulo. Arrendado para Cana 
pela Zilor. Entrar em contato 
pelo celular (41) 99815-9747 
Maristela. 

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

CHÁCARA VIRGÍLIO Rocha 
- 2400 metros, excelente loca-
lização, (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.

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

GREENVILLE RESIDENCIAL: 
Terreno topografia plana, 
excelente localização 1056 
m2 R$ 650.000 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.

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.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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 2 terrenos no Spa-
zio Verde condomínio fechado. 
Tratar (14) 99617-4371.

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

ÓTIMO TERRENO à venda 
na Cidade de Macatuba com 
200 m², de frente ao Nascer 
do Sol, Residencial Bem Viver 
sob nº 29, quadra 1, aceita 
financiamento. Tratar (14) 
99703-1919 com Adilson.
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Amanda Ranzani, sexta-feira (14) Ana Eglin, domingo (16) Aline Lorenzetti Lopes, quarta-feira (12)
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Edson Santiago dos Santos, quinta-feira (13) Eurides Moretto Ribeiro, segunda-feira (10)Andrei Souza Moreli, terça-feira (18)
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Otavio Jande, domingo (16) Patricia Prado de Lima, quarta-feira (12)Juliano Barboza, terça-feira (11)
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Regina Melo, sábado (15) Valdinei Carbelotti, domingo (16)Paulo Vitor Rodrigues, quinta-feira (20)

O mês segue com muitos aniversariantes apagando as velinhas e 
recebendo as felicitações dos amigos e familiares. Felicidades a todos!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO

AÇUMSÃO E MINHOKA - Concorrendo com o imitador 
de Mazzaropi, Ideval, a dupla caipira Açumsão e Minhoka, 
formada por José Augusto e Paulica, ficou com o segundo 
lugar em um show de talentos realizado na década de 1960, 
no UTC (Ubirama Tênis Clube). Ideval fazia o personagem 
Maisxarope, imitando o personagem que estava no auge na 
época, mas a dupla também fez muito sucesso.

Por Nelson Faillace
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