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Eleitorado cresce 7,2% 
e ultrapassa a casa 
dos 50 mil em Lençóis
Mulheres seguem como maioria nas urnas, com 51,27% do total; cidade tem mais 
de 4,7 mil eleitores com 70 anos ou mais, entre eles 16 lençoenses centenários

DIA D CONTRA O SARAMPO

Hoje tem plantão de 
vacinação na região

Neste sábado tem vacinação 
contra o sarampo em todo o Brasil. 
Em Lençóis Paulista o Ambulató-
rio de Especialidades, na Avenida 
Brasil, � ca aberto hoje das 8h às 
17h. Durante a semana, a vacina 
também estará disponível nas de-
mais unidades de Saúde e de Estra-
tégias de Saúde da Família. Podem 
se vacinar crianças a partir de seis 
meses, adultos até 29 anos de for-
ma seletiva e pessoas entre 30 e 49 

anos, mesmo que já tenham sido 
vacinadas. Em Macatuba, o Dia D 
vai ser realizado em todas as uni-
dades de saúde das 8h às 14h, lá o 
público-alvo de hoje é de pessoas de 
30 a 49 anos. É importante levar a 
carteirinha de vacinação. Segundo 
o Ministério da Saúde, até junho o 
Brasil havia con� rmado 5.642 casos 
de sarampo em 21 estados, incluin-
do São Paulo que teve 688 casos da 
doença, sendo uma vítima fatal.

AÇÃO CONJUNTA

PLANO SÃO PAULO ALDIR BLANC

PREVENÇÃO BEM-ESTAR

Operação prende 
três pessoas por 
trá� co de drogas

Estado não tem 
nenhuma região 
na Fase Vermelha

Governo aprova 
transferência de 
recursos da lei

Asilo e casa de 
repouso ganham 
nova rotina

Aleitamento 
materno, muito 
além da nutrição

Uma operação de� agrada na 
manhã dessa quinta-feira (20) pelas 
polícias Civil e Militar de Lençóis 
Paulista resultou na prisão de três 
pessoas acusadas pelos crimes de 
trá� co de entorpecentes e associa-
ção ao trá� co. Os indiciados são três 
homens, de 55, 34 e 33 anos, entre 
eles, dois irmãos. A ação conjunta 
foi feita em cumprimento a diversos 
mandados de busca e apreensão ex-
pedidos pela Justiça local, visando 
o combate ao comércio ilegal de 
drogas no município.

Pela primeira vez desde o início 
do Plano São Paulo, projeto que pre-
vê a retomada gradativa das ativida-
des econômicas nos municípios pau-
listas durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), nenhuma 
região administrativa do estado está 
na Fase 1 (Vermelha), a mais restriti-
va. A grande novidade desta semana 
foi o anúncio de que shoppings, res-
taurantes, comércios de rua, escritó-
rios, entre outras atividades comer-
ciais podem ampliar o seu horário 
de funcionamento.

Dois meses após aprovação no 
Congresso Nacional, a Lei Aldir 
Blanc, que regulamenta o repasse de 
R$ 3 bilhões em crédito emergencial 
para o setor da cultura, foi publicada 
no Diário O� cial da União na terça-
-feira (18). Aprovado em junho, o 
benefício concedido em função do es-
tado de calamidade em meio à pande-
mia do novo coronavírus (Covid-19), 
dependia da regulamentação para co-
meçar a ser pago nos estados e muni-
cípios, responsáveis pelo repasse aos 
artistas e centros culturais.

Eles fazem parte do principal 
grupo risco de infecção pelo novo 
coronavírus (Covid-19) e, por isso, 
desde o início da pandemia, os 
idosos tiveram que redobrar os 
cuidados com a saúde. Em Len-
çóis Paulista, duas instituições que 
atendem aqueles que já passaram 
dos 60 anos mudaram a rotina para 
diminuir o risco de contaminação 
entre seus internos: o Lar Nossa Se-
nhora dos Desamparados, conheci-
do como Asilo dos Velhinhos, e a 
Clínica Libertà.

Agosto é o Mês de Incentivo à 
Amamentação e Beatriz Martins 
Rodrigues, de 28 anos, sabe a im-
portância que o leite materno tem. 
Mãe de Samuel, de seis anos, e da 
pequena Samara, de apenas três 
meses, ela escolheu priorizar a ama-
mentação exclusiva do peito para os 
dois � lhos. A decisão de Beatriz 
segue as orientações da OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde), que 
recomenda o aleitamento exclusivo 
materno nos seis primeiros meses 
de vida da criança.
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MANDADOS DE PRISÃO

Polícia captura 
13 condenados 
pela Justiça

Nesta semana, as polícias Ci-
vil e Militar de Lençóis Paulista 
prenderam 13 pessoas que estavam 
foragidas da Justiça, incluindo um 
menor de idade. As ações aconte-
ceram na terça (18) e na quinta-
-feira (20) em diversos bairros da 
cidade. Entre os presos estão duas 
mulheres e 10 homens que res-
pondem pelos crimes de trá� co 
de drogas, furto, ameaça, desaca-
to e embriaguez ao volante. Todos 
� caram recolhidos aos cárceres, à 
disposição da Justiça. A3

INCONSEQUENTE

Recém-operado, 
homem foge do 
Hospital Piedade

Na noite da quarta-feira (19), a 
Polícia Militar registrou a fuga de 
um paciente em estado pós-opera-
tório do Hospital Nossa Senhora 
da Piedade, no Centro de Lençóis 
Paulista. O chamado foi feito por 
uma enfermeira, que informou 
que um homem estaria amea-
çando a equipe médica e acabou 
fugindo do local acompanhado 
de sua esposa. A enfermeira de-
clarou que a situação ocorreu por 
volta das 21h30. O paciente não 
foi localizado. A3

A5

Assim como ocorreu e ainda ocorre com outros setores, a agricultura familiar também tem sofrido os 
efeitos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As principais di� culdades são a impossibilidade de 
um planejamento mais concreto e também o escoamento da produção. Em Lençóis Paulista, o Empório 
da Agricultura Familiar une forças entre os pequenos produtores para superar o momento conturbado.

AGRICULTURA FAMILIAR

LAR DAS CRIANÇAS

Hoje tem entrega
da Pizza Solidária A6

ALIC/BRACELL

Circuito Digital de 
Artes volta amanhã A7

DIA DO FOLCLORE

Lençoense fala da 
cultura popular local B1
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FRASE
 “A flexibilização melhora o ânimo dos produtores para tentar recuperar o que foi 

perdido por conta da pandemia. No entanto, o caminho será bastante complicado”,
Valdair Caetano, presidente do Empório da Agricultura Familiar,

sobre as perdas na pandemia.

PARA PENSAR
 “É melhor correr o risco de 

salvar um homem culpado do 
que condenar um inocente”,

Voltaire.
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Daqui a menos de 10 dias tem início 
o período das convenções partidárias, 
que visam a definição de candidaturas 
e coligações para as eleições munici-
pais de novembro. Enquanto nada de 
oficial ganha os holofotes, as atenções 
seguem voltadas aos bastidores, que 
estão com movimentações cada vez 
mais quentes em Lençóis Paulista.

LIVE
No último domingo (16), um dos 

possíveis concorrentes a prefeito teria 
realizado uma videoconferência com 
apoiadores para discutir a viabiliza-
ção de sua candidatura. Animado com 
a possibilidade, Manoel dos Santos 
Silva, o Manezinho (PSL), estaria dis-
posto a entrar na corrida rumo à Praça 
das Palmeiras.

TERCEIRA VIA
O que antes vinha sendo apontado 

apenas como uma remota possibili-
dade estaria ganhando cada vez mais 
força. O motivo seria a repercussão do 
surgimento de uma terceira via capaz 
de despolarizar a disputa eleitoral en-
tre o atual prefeito, Anderson Prado 
de Lima (DEM) e o ex-prefeito José 
Antonio Marise (PSDB).

CHAPA QUENTE
A conversa teria avançado, inclu-

sive, para a definição de um nome 
para a composição da chapa. O favo-
rito seria o vereador Jucimário Cer-
queira dos Santos, o Bibaia (PODE). 
Nordestino, negro e de origem hu-
milde, como Manezinho, ele estaria 
despontando pela popularidade entre 
o povão e também por ter sido bem 
atuante no Legislativo.

OPÇÕES
Além de Bibaia, outra opção vis-

ta com bons olhos seria o educador 
musical José Santos (PODE), sobrinho 
de Manezinho, que atingiria os eleito-
res mais jovens. De dentro do próprio 
PSL, emergem outros dois possíveis 
nomes: o do vereador João Miguel 
Diegoli e de João Dutra, provedor do 
Hospital Piedade.

DÚVIDA
No caso de Dutra há uma dúvida 

em relação ao prazo de desincompa-
tibilização, que pode inviabilizar uma 
eventual candidatura. Pelo fato de a 
entidade receber recursos públicos, em 
tese, o afastamento teria que ter ocor-
rido antes, mas existe jurisprudência 
para derrubar um possível veto.

VONTADE
Tudo, pelo menos até aqui, se resu-

me ao campo das especulações, mas 
o fato é que os citados se afastaram 
de suas respectivas funções, como 
determina a legislação eleitoral. A mo-
vimentação deixa claro que todos pre-
tendem concorrer a algum cargo eleti-
vo, no mínimo, no Legislativo.

FORA
E falando em afastamento, pelo 

menos 25 servidores públicos da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Pau-
lista deixaram seus cargos na última 
sexta-feira para concorrer a algum 
cargo eletivo em novembro. Entre 
todos os nomes que constam no Di-
ário Oficial do município, um deles 
chama mais a atenção, pois pode ser 
o vice de Marise.

DEFINIDO
As movimentações seguem no en-

torno da candidatura do ex-prefeito. 
Segundo fontes consultadas pela re-
portagem de O ECO, após inúmeras 
conversas com aliados, ele teria prati-
camente definido quem será seu par-
ceiro de chapa em mais uma tentativa 
de retomada do poder.

SÓ UM
Entre todos os nomes que vinham 

sendo ventilados nos bastidores, um 
dos menos prováveis pode acabar 
ocupando o posto de vice. O que cir-

cula é que a lista de possibilidades, que 
incluía diversas figuras conhecidas do 
eleitorado local, agora estaria resumi-
da a uma única opção.

NÃO VÃO
Além de tucanos como o dentista 

Márcio Santarém, a vereadora Mirna 
Justo e o radialista Cristiano Castelha-
no, havia aliados de outros partidos, 
principalmente do Cidadania, como o 
vereador Leonardo Henrique de Olivei-
ra, o Dudu do Basquete, e o experiente 
médico Norberto Pompermayer.

RANZANI
Entretanto, fontes carimbam que, a 

menos que algo inesperado ocorra in-
ternamente, o imediato de Marise será 
o médico Marcelo Ranzani, que vinha 
sendo pouco citado desde março, de-
pois de afirmar pelas redes sociais que 
apoiaria Marise, mas que não preten-
dia se lançar candidato.

ESTRATÉGIA
Para alguns, pode ter havido mui-

to poder de persuasão. Para outros, 
tudo pode não ter passado de estra-
tégia para confundir, visto que, me-
nos de um mês depois da declaração, 
Ranzani aparecia na relação de filia-
dos do PROS, partido da base tucana, 
presidido por Altair Toniolo, o Roci-
nha, ex-diretor de Desenvolvimento 
do governo Bel Lorenzetti.

UM OU OUTRO
Mesmo que os rumores sejam 

fortes, até as convenções tudo segue 
como especulação. O fato é que Ran-
zani se afastou dentro do prazo exigi-
do pela legislação eleitoral para os que 
pretendem concorrer a algum cargo 
eletivo. Não há dúvida que, mesmo que 
não seja vice, ele tentará uma vaga no 
Legislativo pela base de Marise.

PANDEMIA X POLÍTICA
Qualquer que seja o caminho, não 

se pode negar que Ranzani terá pelo 
menos uma difícil missão pela frente: a 
de convencer o eleitorado que tomou a 
decisão certa ao priorizar suas preten-
sões políticas, deixando seu posto de 
infectologista na rede pública de saú-
de, em meio à maior crise sanitária da 
história, ocasionada pela pandemia.

BALANÇA
Para um polêmico interlocutor, a 

balança pendeu para o lado que deu 
ao médico a possibilidade de bater de 
frente com o prefeito Prado. Aos que 
não se recordam, vale lembrar que 
Ranzani foi o primeiro secretário de 
Saúde da atual Administração, mas 
foi exonerado pelo chefe do Executi-
vo após apenas dois meses à frente 
da pasta.

MÁGOA
Publicamente, o anúncio veio com 

a justificativa de que a decisão teria 
sido tomada em comum acordo, por 
incompatibilidade de horários. Mas 
há quem garanta que o desembarque 
do governo teria se dado em circuns-
tâncias nada amigáveis, convertidas 
em muita mágoa. Caso haja proce-
dência, muita roupa suja será lavada 
nesta campanha.

MARCADAS
E por falar em campanha, as pri-

meiras convenções partidárias estão 
marcadas. Os sete partidos da base de 
Marise se reúnem no Centro Municipal 
de Formação Profissional: Patriota e 
Progressistas, no dia 31; PRTB e PDT no 
dia 1; Cidadania e PROS no dia 2, todos 
às 18 e 20h, respectivamente. O PSDB 
fecha a lista no dia 3, às 19h.

PTB
No mesmo dia e horário, no salão 

de convenções do Passer Hotel, tam-
bém acontece a convenção do PTB, 
que deve oficializar a dobradinha dos 
ex-vereadores Celso Angelo Mazzini, 
o Dé, e Cleuza Spirandelli. Os demais 
partidos ainda não confirmaram as 
datas de seus encontros.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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o Vamos variar o cardápio?

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

O mundo mudou e quem não perce-
ber o que isso significa, ficará perdido. 
A juventude enfrentará desafios ini-
magináveis para sobreviver de forma 
decente. E será forçada a se adaptar 
a novas demandas, hoje ausentes do 
cardápio de ofertas.

Obteve-se relativo êxito com a uni-
versalização do acesso à escola. Aos 
poucos se reduz o número dos analfabe-
tos em sentido estrito. Ainda é exuberan-
te a proporção dos semialfabetizados e 
dos analfabetos funcionais. Mas a verda-
de é que o uso contínuo das redes sociais 
força até o mais tapado a adquirir certa 
desenvoltura ao identificar mensagens.

O importante é ter noção de que tudo 
aquilo que foi ensinado até agora talvez 
seja de ínfima serventia para o amanhã. 
Por exemplo, as profissões. Há uma re-
sistência a encarar cenários que tornam 
obsoletas atividades até ontem presti-
giadas e a reclamar os audaciosos que 
abracem outros caminhos.

A tecnologia está com tudo e estará 
bem aquele que escolher a profissão de 
tecnólogo em uma faixa muito ampla de 
opções: mecatrônica industrial, design 
gráfico, design de produto, gestão de 
qualidade e logística. Mas também tec-
nologia em um nicho no qual o Brasil pre-

cisa investir pesadamente: a gestão. Tec-
nologia em gestão comercial, de recursos 
humanos, financeira, hospitalar, pública, 
em marketing, em processos gerenciais.

A informática requer mais cientis-
tas da computação e especialistas em 
sistema de informação. Tecnologia em 
análise de desenvolvimento de sistemas, 
banco de dados, informação, jogos digi-
tais, redes de computadores, segurança 
da informação, sistemas para internet, 
compliance em várias áreas: jurídica, 
econômica, ambiental, etc.

Assim que o turismo for levado a sé-
rio, haverá necessidade de agentes, para 
planejar e promover roteiros de viagem, 
eventos e atividades de lazer. Unir o tu-
rismo à cultura e ao folclore. Turismo em 
todas as áreas: a exuberância da nossa 
biodiversidade, o universo marítimo, com 
os oito mil quilômetros de costa brasilei-
ra, histórico, religioso, cultural e artístico, 
folclórico e de reinvenção do artesana-
to e artes populares. O Brasil precisa de 
pessoas para cuidar com seriedade do 
ambiente, como engenheiro ambiental, 
tecnólogos para silvicultura, exploração 
racional do extrativismo e daquilo que o 
país poderá obter com sua fabulosa bio-
diversidade vegetal e animal.

Não faltará futuro auspicioso para 
quem vier a abraçar com fervor e entu-
siasmo uma nova área. Já os que prefe-
rirem a falácia da estabilidade, poderão 
encontrar surpresas não muito agradá-
veis daqui a poucos anos.
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l Número recorde nas urnas

Daqui a pouco mais de 80 dias, qua-
se 148 milhões de brasileiros têm com-
promisso marcado com a democracia. 
Este é o número de eleitores que estão 
aptos a votar nas eleições municipais, 
que, como todos já sabem, acontecem 
nos dias 15 e 29 de novembro - apenas 
no dia 15 nas cidades em que não há 
segundo turno - por conta da pande-

mia do novo coronavírus (Covid-19).
Em Lençóis Paulista, maior do-

micílio eleitoral entre as cidades 
da área de cobertura de O ECO, de 
2016 para cá, o número de eleitores 
cresceu 7,2%, passando de 47.111 
para 50.506, de acordo com as es-
tatísticas atualizadas do TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral). A cidade, de 
pouco menos de 70 mil habitantes, 

pode ter mais de quase 41 mil pes-
soas exercendo o direito do voto, caso 
se mantenha o comparecimento de 

81,15% registrado em 2016, quando 
38.232 cidadãos foram às urnas.

Em relação ao gênero, as mulhe-
res seguem sendo a maioria. Neste 
ano, o eleitorado lençoense se divi-
de entre 25.896 mulheres (51,27%) 
e 24.610 homens (48,73%). As faixas 
etárias com maior representatividade 
são de 35 a 39 (10.87%), de 30 a 34 
(10,50%) e de 40 a 44 anos (10,24%). 
A quantidade de idosos com 70 anos 
ou mais é um ponto que chama bas-
tante a atenção: 4.781 (9,46%), com 
16 pessoas mais de 100 anos, de 
acordo com os dados que estão deta-
lhados na página A5.

O que se espera, é que cada um dos 
que comparecerem em suas respecti-
vas seções eleitorais no dia 15 de no-
vembro votem com sabedoria. Votar é 
um direito, mas saber escolher é um 
dever de todos.

A2
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INTERDIÇÃO
A Justiça concedeu liminar em ação civil ajuizada pela Defensoria Pública e determinou a 
interdição da Cadeia Pública de Avaí, que abriga presos transitórios, por problemas estruturais e 
de segurança. Na sentença, o prazo é de 30 dias para que o Estado providencie a transferência 
dos presos. O laudo pericial aponta que o local possui instalações elétricas irregulares, com risco 
de incêndio; falta de manutenção na rede de coleta das águas pluviais; entre outros problemas.
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Polícia

IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DO UBIRAMA

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

Venho por meio desta, como Presidente do Conselho da IPR Ubirama, 
convocar todos os membros da IPR para Assembleia Extraordinária que será 
apresentado os nomes para a nova Diretoria do Conselho e Tesouraria. 

A Assembleia funcionará durante todo o domingo do dia 30/08. Os 
membros assinarão os nomes na entrada do culto com número de RG e re-
ceberão as cédulas para votar. Depositarão em uma urna lacrada que será 
contado os votos por uma comissão de membros da IPR. Após o 4º culto, o 
resultado será enviado pelas nossas redes sociais. 

O conselho adequou a Assembleia neste formato devido ao momento de 
pandemia e a não possibilidade de ter aglomerações. 

Data: Dia 30/08/2020 
Horário: Das 8h30 às 21h 

Lençóis Paulista, 22 de Agosto de 2020.

PR JOEZER DA SILVA
Presidente do Conselho

Edital Para Convocação De Credores - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1000338-72.2020.8.26.0319 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cumulativa, do Foro de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Jose Luis Pereira Andrade, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a quem interessar possa, que por sentença proferida em 03.07.20 foi declarada a Insolvência Civil de 
Haroldo Rodrigues Martins (CPF 049.553.028-07) e de Heraldo Elias Rodrigues Martins (CPF 351.987.428-80) requerida 
pela credora Comercial Multishop Cars de Veículos Ltda (CNPJ 03.008.816/0001-50) em relação a quantia de R$ 153.182,34 
(31.01.20), oriunda da sentença judicial transitada em julgado, autos nº 0004720-48.2008.8.26.0319 que tramitou perante a 
2ª Vara local. Foi nomeado como administrador da massa a credora Comercial Multishop Cars de Veículos Ltda. Nos termos 
do inciso II do art. 761 do CPC/1973, o prazo para as habilitações dos credores é de 20 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, devendo constar a declaração do crédito acompanhada do respectivo título. E para que produza 
seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de Lencois Paulista, aos 13 de agosto de 2020. K-22e29/08

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº. 14/2020. Processo Licitatório nº. 888/2.020 - Edi-
tal - Tipo: Menor Preço - Critério de julgamento: Unitário. Objeto: Aquisi-
ção de um monitor multiparamétrico e de um ventilador para transporte de 
pacientes, para atender às necessidades da Diretoria Municipal de Saúde de 
Areiópolis, tudo em conformidade com a resolução SS – 69, de 12-05-2020, 
que estabelece a transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de 
Saúde para Fundos Municipais de Saúde, conforme especificações constan-
tes do anexo I do presente edital. Os envelopes serão recebidos até às 09:00 
horas do dia 03/09/2020, na sede da Prefeitura Municipal de Areiópolis, lo-
calizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, CEP 18.670-000, tele-
fone (14) 3846.9800. Edital: os documentos integrantes do edital encontra-se 
disponíveis aos interessados no endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.
br, no endereço acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitaco-
es@bol.com.br. Publique-se.

Areiópolis, 21/08/2020. 

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

DATA: 14/8/2020 a 21/8/2020

Obituário
Antony Cardim Martinelli faleceu na quinta-feira (20) aos 5 meses em Lençóis Paulista
Heloisa Blagitz Moreira de Souza faleceu na quinta-feira (20) aos 81 anos em 

Lençóis Paulista
Irene Moretto Angélico faleceu na quinta-feira (20) aos 86 anos em Lençóis Paulista
José Antônio Pereira faleceu na quarta-feira (19) aos 74 anos em Areiópolis
Sebastião Maximiano da Silva faleceu na quarta-feira (19) aos 78 anos em 

Lençóis Paulista
Edna Aparecida de Pádua faleceu na terça-feira (18) aos 41 anos em Lençóis Paulista
Maria de Lourdes Medeiros Medolago faleceu na terça-feira (18) aos 96 anos 

em Lençóis Paulista
Suzana de Cássica Rejani Zenateli faleceu na segunda-feira (17) aos 53 anos 

em Lençóis Paulista
Aparecida da Silva Capelannes faleceu no domingo (16) aos 71 anos em Macatuba
Lídio Antônio Barbi faleceu no domingo (16) aos 70 anos em Lençóis Paulista
Marinete de Fátima Blanco Chapani faleceu no domingo (16) aos 65 anos em 

Lençóis Paulista
Carolina Daré Pereira Lima faleceu no sábado (15) aos 87 anos em Macatuba
José Carlos Morbi faleceu no sábado (15) aos 69 anos em Lençóis Paulista
Juliana Amorim Bezerra faleceu no sábado (15) aos 40 anos em Lençóis Paulista
Wilson Ferreira Machado faleceu no sábado (15) aos 65 anos em Macatuba

AÇÃO CONJUNTA

MANDADOS DE PRISÃO

JOGO DE AZAR FUGA

Operação prende três pessoas

Polícia captura e prende 
13 pessoas em Lençóis

Denúncia leva à apreensão 
de máquina caça-níquel

Homem em pós-operatório 
foge do Hospital Piedade

Polícias Civil e Militar fizeram diligências 
no Núcleo Luiz Zillo e Jardim Primavera

Na ação, menor flagrado com entorpecente 
foi encaminhado à Fundação Casa

Ocorrência foi registrada 
em um bar da Vila São João

Chamado foi feito por uma enfermeira 
após ameaças à equipe médica

Flávia Placideli

Uma operação deflagrada 
na manhã dessa quinta-
-feira (20) pelas polícias 

Civil e Militar de Lençóis Pau-
lista resultou na prisão de três 
pessoas acusadas pelos crimes 
de tráfico de entorpecentes e 
associação ao tráfico. Os indi-
ciados são três homens, de 55, 
34 e 33 anos, entre eles, dois 
irmãos. A ação conjunta foi fei-
ta em cumprimento a diversos 
mandados de busca e apreen-
são expedidos pela Justiça lo-
cal, visando o combate ao co-
mércio ilegal de entorpecentes 
no município.

Segundo informações ob-
tidas pela reportagem de O 
ECO junto ao comandante da 
equipe de Força Tática da Polí-
cia Militar, sargento Lucas, que 
participou da operação de re-
pressão ao tráfico de drogas, as 
diligências aconteceram em re-

Flávia Placideli

Nesta semana, as polícias 
Civil e Militar de Len-
çóis Paulista prende-

ram 13 pessoas que estavam 
foragidas da Justiça, incluindo 
um menor de idade. As ações 
aconteceram na terça (18) e na 
quinta-feira (20) em diversos 
bairros da cidade. Entre os pre-
sos estão duas mulheres e 10 
homens que respondem pelos 
crimes de tráfico de drogas, 
furto, ameaça, desacato e em-
briaguez ao volante. Todos fica-
ram recolhidos aos cárceres, à 
disposição da Justiça.

De acordo com as informa-
ções obtidas pela reportagem 
de O ECO junto ao Investigador 
da Polícia Civil, Júlio César de 

Flávia Placideli

A Polícia Militar de Len-
çóis Paulista apreen-
deu, na tarde da última 

quarta-feira (19), uma máquina 
caça-níquel em um bar locali-
zado na Vila São João. A ação 
foi motivada por uma denúncia 
anônima. Na abordagem, a má-
quina estava em pleno funcio-
namento. A perícia técnica da 
Polícia Civil foi solicitada para 
apreensão do equipamento.

Após solicitação via Copom 
(Centro de Operações da Polí-
cia Militar), uma equipe se des-
locou até um bar na Rua Narci-
so Pregnaca, na Vila São João, 
para averiguar uma denúncia 

de prática de jogo de azar. No 
local foi feita a vistoria, sendo 
encontrada uma máquina caça-
-níquel em funcionamento, pró-
ximo a uma porta nos fundos 
do estabelecimento.

O proprietário, R.C.F., de 
60 anos, foi levado à Delegacia 
da Polícia Civil, onde prestou 
depoimento e foi liberado. O 
Boletim de Ocorrência não de-
talhou o procedimento adotado 
contra o infrator. Uma equipe 
de perícia técnica foi acionada 
e esteve no local para recolher 
a máquina, cartão de memó-
ria e o dinheiro que estava no 
dispositivo, apenas R$ 20, de 
acordo com as informações do 
registro policial.

Flávia Placideli

Na noite da quarta-feira 
(19), a Polícia Militar re-
gistrou a fuga de um pa-

ciente em estado pós-operatório 
do Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, no Centro de Lençóis 
Paulista. O chamado foi feito 
por uma enfermeira, que in-
formou que um homem estaria 
ameaçando a equipe médica e 
acabou fugindo do local acom-
panhado de sua esposa.

De acordo com as infor-
mações descritas no Boletim 
de Ocorrência registrado pela 
5ª Cia da Polícia Militar, o pa-
ciente, F.L.T. (a idade não foi 
informada), que estava interna-

do por conta de uma cirurgia, 
começou a proferir ameaças 
à equipe médica, que tentava 
acalmá-lo e orientá-lo sobre o 
risco da evasão, devido ao es-
tado do pós-operatório que de-
manda cuidados hospitalares e 
medicações específicas.

A enfermeira, F.B.Z., de 29 
anos, declarou que a situação 
ocorreu por volta das 21h30, quan-
do o paciente recém-operado, 
com pontos na parte do abdômen 
e dreno, encontrava-se bastante al-
terado, insultando e ameaçando a 
equipe de enfermagem. Ainda de 
acordo com as informações, mes-
mo com a orientação ele deixou o 
local junto com sua companheira 
e não foi localizado.

OPERAÇÃO - Polícias Civil e Militar prenderam três pessoas em 
flagrante durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão

CAPTURADOS - 13 pessoas condenadas pela Justiça 
foram presas em ações das polícias Civil e Militar

Lima, na terça-feira (18) foram 
cumpridos nove mandados de 
prisão no Centro, Núcleo Habi-
tacional Luiz Zillo e nos jardins 
do Caju, Carolina e Itamaraty. 
Foram presos sete homens e 
duas mulheres - as identidades 
não foram divulgadas - por cri-
mes como embriaguez ao vo-
lante, tráfico de drogas, furto, 
ameaça e desacato.

Entre as prisões está a de 
um menor de idade contra o 
qual existia uma ordem de in-
ternação na Fundação Casa. 
Na abordagem, ele foi flagrado 
com 37 porções de crack, uma 
porção de maconha - os pesos 
não foram informados - e R$ 
440 em espécie, possivelmente 
fruto do comércio ilegal. Os en-
torpecentes foram apreendidos 

e ele foi preso em flagrante pelo 
crime de tráfico. 

Na mesma data, por vol-
ta das 21h30, uma equipe de 
Força Tática da Polícia Militar, 
composta pelo sargento Lucas 
e pelo soldado Leonardo, lo-
calizou na Rua Mário Diegoli, 
no Jardim do Caju I, L.F.S., de 
41 anos, contra o qual havia 
um mandado de prisão tam-
bém por tráfico de drogas, com 
pena de um ano e oito meses de 
reclusão em regime fechado. 
Submetido à revista pessoal, o 
indivíduo não foi flagrado com 

nada de ilícito, sendo conduzi-
do ao plantão policial, onde foi 
dado cumprimento à determi-
nação judicial, ficando o mes-
mo recolhido aos cárceres. 

Já na quinta-feira (20), os 
policiais civis cumpriram mais 
três mandados de prisão no Jar-
dim Primavera e Núcleo Luiz 
Zillo. A identidade dos indiví-
duos também não foi divulga-
da. Todos respondem pelo cri-
me de tráfico de drogas e foram 
recolhidos à Delegacia de Polí-
cia, onde permaneceram presos 
aguardando transferência.

sidências localizadas no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo e no Jar-
dim Primavera. A mobilização 
das equipes começou logo pela 
manhã, por volta das 6h.

Em uma casa na Rua Luiz 
Biral, no Núcleo Luiz Zillo, os 
irmãos M.A.S., de 55 anos, e 
L.A.S., de 34 anos, foram indi-
ciados pelos crimes de tráfico 

de drogas e associação ao tráfi-
co (Artigos 33 e 35 do Código 
Penal). Em outra residência, na 
Rua Orlando Correia da Silva, 
no Jardim Primavera, R.A.S.V., 
de 33 anos, foi enquadrado pelo 
crime de tráfico de drogas. 

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência registrado na 5ª 
Cia da Polícia Militar, a ação 
também resultou na apreensão 
de 93 eppendorfs de cocaína 
(59 gramas), um invólucro de 
maconha (6 gramas), 42 pedras 
de crack (6,8 gramas), além da 
apreensão de R$ 805, possivel-
mente fruto do comércio ilegal.

Os três homens foram deti-
dos e conduzidos à Delegacia da 
Polícia Civil, onde a autoridade 
de plantão, após tomar conhe-
cimento dos fatos, ratificou as 
prisões em flagrante, mantendo 
os indivíduos aos cárceres, à 
disposição da Justiça. Eles se-
riam transferidos para unidades 
prisionais da região.

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

FOTO: POLÍCIA CIVIL/DIVULGAÇÃO
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QUEDA LIVRE
O Ministério da Economia projeta um rombo entre 8% e 10% nos meses de abril a 
junho. A informação foi divulgada nessa terça-feira (18), pela Secretaria de Política 
Econômica. O resultado oficial do PIB (Produto Interno Bruto) do país será divulgado 
apenas em setembro, quando, dado o cenário, o país entrará formalmente em 
recessão técnica, com crescimento negativo por dois trimestres consecutivos.
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Economia

PLANO SÃO PAULO

AGRICULTURA FAMILIAR

Pela primeira vez, estado não tem 
nenhuma região na Fase Vermelha

Queda nas vendas 
preocupa pequenos 
produtores locais

Região de Bauru segue com flexibilizações; donos de bares e restaurantes comemoram início de retomada

Pandemia e baixas temperaturas são as principais causas apontadas

Angelo Franchini Neto

Pela primeira vez desde o 
início do Plano São Paulo, 
projeto que prevê a reto-

mada gradativa das atividades 
econômicas nos municípios 
paulistas durante a pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19), 
nenhuma região administrativa 
do estado está na Fase 1 (Ver-
melha), a mais restritiva.

As únicas alterações anun-
ciadas ontem (21), durante 
coletiva de imprensa realizada 
no Palácio dos Bandeirantes, 
foram as regiões de Marília e 
São João da Boa Vista, que re-
grediram da Fase Amarela para 
a Laranja. Registro e Franca 
passaram da Fase Vermelha 
para a Laranja. Já Barretos e 
as sub-regiões Oeste e Norte 
da Grande São Paulo passaram 
da Laranja para Amarela. Já a 
Região Administrativa de Bau-
ru se manteve na Fase Amarela 
pela segunda semana seguida. 

A grande novidade desta 
semana foi o anúncio do Go-
verno de São Paulo de que sho-
ppings, restaurantes, comér-
cios de rua, escritórios, entre 
outras atividades comerciais 
podem ampliar o seu horário 
de funcionamento de 6 horas 
para 8 foras em cidades que 
estão na Fase Amarela do Pla-
no São Paulo. Segundo a nova 
regra, que começou a valer 

ontem, os empresários podem 
optar pela jornada de trabalho 
contínua, de oito horas inter-
ruptas, ou fracionada.

BARES E RESTAURANTES
É fato que o comércio foi e 

está sendo o setor mais afetado 
pela quarentena estabelecida 
em decorrência da pandemia. 
Do fechamento total das portas 
à flexibilização com regras, di-
versos empresários precisaram 
se reinventar para não sofrer 
com os prejuízos. Ficar no 
‘zero a zero’, como eles pró-
prios denominam, se mostra 
uma ótima alternativa até o fim 
da pandemia.

Dentro desta amostragem 
estão os bares e restaurantes, 
acostumados a atender públi-
cos aglomerados em espaços 
normalmente limitadores. 
Durante a Fase Vermelha do 
Plano São Paulo, o atendi-
mento foi restrito a delivery e 
drive-thru e, com o avanço da 
retomada da economia, novas 
regras regulamentaram o aten-
dimento presencial. 

Em Lençóis Paulista, se-
gundo decreto publicado na 
quinta-feira (20), o atendimento 
ao público pode ser feito por 
oito horas diárias, até as 22h, 
com utilização de até 40% da 
capacidade de assentos do es-
tabelecimento. Nos demais 
horários, as mesas devem ser 

Angelo Franchini Neto

Não é de hoje que a agri-
cultura familiar se mos-
tra uma ótima opção para 

quem quer comprar hortaliças 
frescas e com procedência co-
nhecida. Em cidades menores, 
como é o caso de Lençóis Pau-
lista, é possível, por exemplo, 
comprar um pé de alface do vi-
zinho ou mesmo de um amigo. 
São situações rotineiras e que 
vem ganhando cada vez mais 
forma com o passar dos anos.

Assim como ocorreu e ain-
da ocorre com outros setores, a 
agricultura familiar também tem 
sofrido os efeitos da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). As 
principais dificuldades são a im-
possibilidade de um planejamen-
to mais concreto e também o es-
coamento da produção. Algumas 
iniciativas têm tentado melhorar 
este cenário, como é o caso do 

PREOCUPANTE - Para Valdair Caetano, presidente do Empório da Agricultura Familiar, 
queda nas vendas está diretamente relacionada à crise financeira provocada pela Covid-19

grupo de alunos e professores 
da Unesp (Universidade Estadu-
al Paulista) de Ilha Solteira, que 
estão ajudando produtores com 
uma nova plataforma de vendas: 
o mercado on-line. Conforme já 
noticiado pelo Jornal O ECO, a 
plataforma auxilia agricultores 
de muitas cidades do estado, in-
cluindo Lençóis Paulista e região. 
No entanto, nem todos têm aces-
so à internet ou à informação.

A Cooperativa de Agricultu-
ra de Lençóis Paulista, conheci-
da como Empório da Agricultu-
ra Familiar, tem como principal 
objetivo associar forças entre os 
pequenos produtores do municí-
pio, principalmente nos momen-
tos de dificuldade como o vivido 
pelo país neste momento. Apesar 
de sofrer com a ausência de um 
fornecimento comum e com a 
falta de conhecimento por parte 
da população, diante da capaci-
dade produtiva do grupo, os co-

operados fornecem os seus pro-
dutos diretamente aos clientes, 
mesmo que de maneira menos 
expressiva. Tal condição se man-
tém estagnada, principalmente 
pela impossibilidade de novos 
investimentos e de um planeja-
mento a médio e longo prazos.

“A pandemia dificultou o 
nosso planejamento para este 
ano, que era de alavancar os ne-
gócios. Com a crise, tudo acabou 
recaindo sobre os cooperados, 
pois muitos deles dependem, 
por exemplo, dos varejões, que 
permaneceram fechados por um 
longo período” destaca Valdair 
Caetano, presidente do Empó-
rio da Agricultura Familiar. Vale 
lembrar que apenas o varejão do 
Núcleo Habitacional Luis Zillo 
já voltou às atividades normais, 
enquanto a unidade do Centro 
permanece fechada e sem pre-
visão de retorno. “Outra situa-
ção que afetou diretamente os 

produtores foi a paralisação do 
mercado institucional, através de 
uma Chamada Pública que ocor-
re anualmente. Como consequ-
ência, fica difícil manter o ciclo 
de produção por conta da receita 
que não entrou”, lamenta.

Apesar dos problemas, Cae-
tano acredita em dias melhores, 
principalmente diante dos avan-
ços da Região Administrativa de 
Bauru no Plano São Paulo. “A 
flexibilização melhora o ânimo 
dos produtores para tentar re-
cuperar o que foi perdido por 
conta da pandemia. No entanto, 
o caminho será bastante compli-
cado, pois o prejuízo até então 
é considerável. Independente-
mente disso, acreditamos que 

logo a cooperativa será reconhe-
cida em Lençóis Paulista e na 
região pelo seu grande potencial 
de produção”, completa.

REALIDADES DIFERENTES
Duas hortas comunitárias 

em Lençóis Paulista, uma na 
Cecap e outra no Jardim do 
Caju, seguem o mesmo perfil de 
trabalho do Empório da Agri-
cultura Familiar. No entanto, 
a queda nas vendas registrada 
neste mês está relacionada a ou-
tro fator: a temperatura ambien-
te. “No frio, normalmente as 
vendas caem, porque os clientes 
gostam de comer verduras fres-
cas no verão, quando é calor. A 
produtividade também cai um 

pouco, mas essa situação não 
tem nada a ver com a pandemia 
do novo coronavírus”, garante 
o produtor da horta da Cecap, 
José André de Oliveira. 

Quem concorda é Natalino 
de Souza, presidente da Asso-
ciação de Moradores Jardim do 
Caju e responsável pela horta no 
bairro. “Os donos das hortas re-
lataram a mim que a pandemia 
não afetou em nada as vendas. 
Não temos dificuldade alguma 
na comercialização das horta-
liças, mas fazemos questão de 
adotar todos os protocolos. A 
situação é complicada, porém, 
temos que ter fé para que tudo 
isso que está ocorrendo hoje 
passe logo”, finaliza Souza.

recolhidas e podem oferecer 
apenas alimentos embalados 
para viagem, para retirada no 
balcão, venda por drive-thru e 
delivery. Serviços de retirada 
no balcão ou drive-thru devem 
ser encerrados até as 23h. Após 
este horário, está permitido 
somente serviço de entrega 
a domicílio (delivery). O dis-
tanciamento pessoal deve ser 
mantido (mínimo de 1,5 metro 
entre as pessoas) e as regras de 
higiene são obrigatórias (uso de 
máscaras, disponibilidade de 
álcool em gel, etc.).

Guilherme Ferraz, admi-
nistrador do restaurante Quero 
Mais e proprietário da Lancho-
nete Quero Mais MIX, optou 
por retornar com o atendimen-
to presencial em apenas um 
empreendimento. Segundo ele, 
a decisão tem como principal 
motivador o corte de custos. 
“Ainda estamos enfrentando as 
dificuldades, as ações do go-
verno para auxiliar demoraram 
demais. Nós, particularmente, 
estávamos com uma estrutura 
inchada para atender a deman-

da normal e, com a queda do 
movimento, ficou bem difícil 
manter as contas em dia. O 
maior desafio, agora, é conse-
guir ajustar essas contas a uma 
realidade com faturamento ex-
tremamente reduzido. O alu-
guel do prédio, por ser grande, 
gera uma despesa difícil de ser 
paga. No entanto, apesar de 
tudo isso, estou otimista de que 
vamos sair mais fortes desta 
crise sanitária e econômica que 
estamos passando”, relata.

Giovani Telesca, sócio pro-
prietário da Dona Branca Len-
çóis Paulista, faz questão de 
lembrar o período mais crítico 
da pandemia, quando o negó-
cio ficou fechado e atendia so-
mente pelo delivery. “O nosso 
maior obstáculo, certamente, 
foi o planejamento neste mo-
mento de crise. Deixamos de 
ganhar em certos momentos, 
porém, demitimos poucos co-
laboradores. Mas também não 
contratamos”, diz Telesca, que 
acredita que o Plano São Paulo 
é uma boa solução para a reto-
mada. “Quando houve as flexi-
bilizações, sempre reagimos a 
elas. Estamos vendo uma luz 
no fim do túnel. Agora, com 
as portas abertas novamente, 
já voltamos a crescer e estamos 
conseguindo vencer os custos 
para, em breve, termos resulta-
dos ainda mais positivos”, fina-
liza o empresário.

NA LUTA - Guilherme Ferraz, 
empresário do ramo de 
restaurantes e lanchonetes, 
acredita que o maior desafio 
na retomada das atividades 
é ajustar as contas ao 
faturamento reduzido

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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NO BRASIL
De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o Brasil tem 147,9 
milhões de eleitores aptos a votar nas eleições municipais deste ano, 
em 5.569 cidades. As mulheres representam 52,5% nas urnas contra 
47,5 dos homens. Em São Paulo, estado mais populoso do país, são 
33,5 milhões de eleitores, com 52,9% de mulheres e 47,1% de homens.
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Eleições 2020

PSDB – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Municipal do PSDB 
– Partido da Social Democracia Brasileira, no município de Lençóis Pau-
lista, na forma do que dispõe o Estatuto Partidário e a legislação eleitoral 
vigente e observadas as medidas sanitárias e profiláticas prevista na legis-
lação especifica, convoca os convencionais com direito a voto, para com-
parecerem à convenção municipal a ser realizada no dia 03 de setembro de 
2020, às 19:00 horas, na sede do Centro Municipal de Formação Profissional 
Prefeito Ideval Paccola, sito à Avenida Lázaro Brígido Dutra, numero 101, 
nesta cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, para a apreciação, 
discussão e votação da seguinte ORDEM DO DIA:

1 – Escolha de candidatos à eleição majoritária de prefeito e vice-pre-
feito.

2 – Escolha de candidatos à eleição proporcional de vereadores e esco-
lha ou sorteio dos respectivos números.

3 – Deliberação sobre eventual coligação à eleição majoritária de pre-
feito.

4 – Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Lençóis Paulista – SP, 10 de agosto de 2020.

Márcio Caneppele Santarém
Presidente da Comissão Executiva Municipal 

CIDADANIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do CIDADANIA, no 
município de Lençóis Paulista, na forma do que dispõe o Estatuto Partidário 
e a  legislação eleitoral vigente e observadas as medidas sanitárias e pro-
filáticas previstas na legislação específica, convoca os convencionais com 
direito a voto, para comparecerem à convenção municipal a ser realizada no 
dia 02 de setembro de 2020, às 18:00 horas, na sede do Centro de Formação 
Profissional Prefeito Ideval Paccola, sito à Avenida Lazaro Brígido Dutra, 
numero 101, nesta cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, para a 
apreciação, discussão e votação da seguinte ORDEM DO DIA:

1 – Escolha de candidatos à eleição majoritária de prefeito e vice-pre-
feito.

2 – Escolha de candidatos à eleição proporcional de vereadores e esco-
lha ou sorteio dos respectivos números.

3 – Deliberação sobre eventual coligação à eleição majoritária de pre-
feito.

4 – Outros assuntos de interesses partidário e eleitoral.
Lençóis Paulista – SP, 10 de agosto de 2020

Mário Sílvio Baptistella
Presidente da Comissão Provisória Municipal

PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do PRTB-PARTIDO 
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, no município de Lençóis 
Paulista, na forma do que dispõe o Estatuto Partidário e a legislação eleitoral 
vigente e observadas as medidas sanitárias e profiláticas previstas na legis-
lação específica, convoca os convencionais com direito a voto, para com-
parecerem à convenção municipal a ser realizada no dia 01 de setembro de 
2020, às 18:00 horas, na sede do Centro Municipal de Formação Profissional 
Prefeito Ideval Paccola, sito à Avenida Lázaro Brígido Dutra, numero 101, 
nesta cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, para a apreciação, 
discussão e votação da seguinte ORDEM DO DIA:

1 – Escolha de candidatos à eleição majoritária de prefeito e vice-pre-
feito.

2 – Escolha de candidatos à eleição proporcional de vereadores e esco-
lha ou sorteio dos respectivos números.

3 – Deliberação sobre eventual coligação à eleição majoritária de pre-
feito.

4 – Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Lençóis Paulista – SP, 10 de agosto de 2020

Marcos Rodrigues de Lima
Presidente da Comissão Provisória Municipal

PROGRESSISTAS – PP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do PP – PROGRES-
SISTAS, no município de Lençóis Paulista, na forma do que dispõe o Es-
tatuto Partidário e a legislação eleitoral vigente e observadas as medidas 
sanitárias e profiláticas previstas na legislação específica, convoca os con-
vencionais com direito a voto, para comparecerem à convenção municipal a 
ser realizada no dia 31 de agosto de 2020, às 20:00 horas, na sede do Centro 
Municipal de Formação Profissional Prefeito Ideval Paccola, sito à Avenida 
Lazaro Brígido Dutra, numero 101, nesta cidade de Lençóis Paulista, Estado 
de São Paulo, para a apreciação, discussão e votação da seguinte ORDEM 
DO DIA:

1 – Escolha de candidatos à eleição majoritária de prefeito e vice-pre-
feito.

2 – Escolha de candidatos à eleição proporcional de vereadores e esco-
lha ou sorteio dos respectivos números.

3 – Deliberação sobre eventual coligação à eleição majoritária de pre-
feito.

4 – Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Lençóis Paulista – SP, 14 de agosto de 2020.

Abimael José de Souza
Presidente da Comissão Provisória Municipal

PROS-PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do PROS-PARTIDO 
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL, no município de Lençóis Paulista, 
na forma do que dispõe o Estatuto Partidário e a legislação eleitoral vigente 
e observadas as medidas  sanitárias e profiláticas prevista na legislação es-
pecífica, convoca os convencionais com direito a voto, para comparecerem 
à convenção municipal a ser realizada no dia 02 de setembro de 2020, às 
20:00 horas, na sede do Centro Municipal de Formação Profissional Prefeito 
Ideval Paccola, sito à Avenida Lázaro Brígido Dutra, numero 101, nesta ci-
dade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, para a apreciação, discussão 
e votação da seguinte ORDEM DO DIA:

1 – Escolha de candidatos à eleição majoritária de prefeito e vice-pre-
feito.

2 – Escolha de candidatos à eleição proporcional de vereadores e esco-
lha ou sorteio dos respectivos números.

3 – Deliberação sobre eventual coligação à eleição majoritária de pre-
feito. 

4 – Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Lençóis Paulista – SP, 10 de agosto de 2020.

Altair Aparecido Toniolo
Presidente da Comissão Provisória Municipal 

PATRIOTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do PATRIOTA, no mu-
nicípio de Lençóis Paulista, na forma do que dispõe o Estatuto Partidário e 
a legislação eleitoral vigente e observada as medidas sanitárias e profiláticas 
previstas na legislação especifica, convoca os convencionais com direito a 
voto, para comparecerem à convenção municipal a ser realizada no dia 31 de 
agosto de 2020, às 18:00 horas, na sede do Centro Municipal de Formação 
Profissional Prefeito Ideval Paccola, sido à Avenida Lazaro Brígido Dutra, 
número 101, nesta cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, para a 
apreciação, discussão e votação da seguinte ORDEM DO DIA:

1 – Escolha de candidatos à eleição majoritária de prefeito e vice-pre-
feito.

2 – Escolha de candidatos à eleição proporcional de vereadores e esco-
lha ou sorteio dos respectivos números.

3 – Deliberação sobre eventual coligação à eleição majoritária de pre-
feito.

4 – Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Lençóis Paulista – SP, 10 de agosto de 2020

Wanderley Francati
Presidente da Comissão Provisória Municipal

PDT – PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONVENÇÃO MUNICIPAL

A Presidente Isadora da Silva Ribeiro do Diretório Municipal do PARTIDO DE-
MOCRATICO TRABALHISTA – PDT do município de Lençóis Paulista/SP na forma 
de seus Estatutos e da legislação vigente, convoca os integrantes do Diretório Mu-
nicipal, os vereadores, os Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores do 
PDT com domicilio eleitoral no município, bem como, os presidentes de movimentos 
partidários legalmente organizados no município para a Convenção Municipal do PDT 
Lençóis Paulista, no dia 01 de setembro de 2020, com início às 20:00 horas e termino 
previsto para às 23:00 horas, no Centro Municipal de Formação Profissional – CMFP 
“Pref. Ideval Paccola”, sido à Avenida Lazaro Brígido Dutra, número 101,  nesta cidade 
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, com funcionamento mínimo de três horas; 
(Art. 19, Parágrafo Único, do Estatuto Partidário), para deliberar sobre a seguinte OR-
DEM DO DIA:

1. Aprovação da Escolha dos candidatos do PDT de Lençóis Paulista/SP aos car-
gos de Prefeito e Vice-Prefeito, ou possível coligação nas eleições majoritárias no pró-
ximo dia 15 de novembro;

2. Aprovação da Escolha dos candidatos do PDT de Lençóis Paulista/SP ao cargo 
de Vereador nas eleições proporcionais do próximo dia 15 de novembro;

3. Decidir sobre as alianças e coligações municipais;
4. Assunto gerais;
5. Encerramento da convenção.
Lençóis Paulista – SP, 14 de agosto de 2020.

Presidente Isadora da Silva Ribeiro PDT Lençóis Paulista/SP.
Secretaria Talita Morello Damaceno PDT Lençóis Paulista/SP.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – COMISSÃO PROVISÓRIA MU-
NICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA – SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL
O Presidente da Comissão Executiva Municipal Provisória do Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB), do Município de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, no uso da 
atribuição que lhe confere o Artigo 67, I, “b”, combinado com disposto nos Artigos 
69 e seu Parágrafo 1º, 34, II, III, VI e Paragrafo 1º., 35, I, “a” e “c”, todos do Estatuto 
do PTB, convoca os membros da Comissão Provisória Municipal de Lençóis Paulis-
ta, com domicílio eleitoral neste município, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL DO 
PTB, a realizar-se no dia 03 de setembro de 2020, às 19 horas, em primeira chamada, 
e, 30 (trinta) minutos após, em segunda e última chamada, à Avenida Papa João Pau-
lo II, nº 48, Parque Residencial São José, nesta cidade, para deliberar sobre seguinte 
ORDEM DO DIA:

Formação de coligação partidária, com vistas ao pleito eleitoral de 15 de novem-
bro de 2020, nas eleições majoritária, na proporcional, ou em ambas;

Havendo coligações, escolha de sua denominação, de seu representante e delega-
dos perante a Justiça Eleitoral; 

Escolher ou proclamar os candidatos do Partido aos cargos de Prefeito e Vice-
-Prefeito, bem como aprovar o plano municipal de governo;

Escolher ou proclamar os candidatos do Partido aos cargos de Vereador, bem 
como aprovar seus planos de ação parlamentar;

Atribuição dos números dos candidatos a Vereador, mediante sorteio;
Fixação dos valores máximos de gastos na campanha eleitoral, para os cargos 

majoritários e proporcionais;
Delegação de amplos e plenos poderes à Comissão Executiva Municipal Provisó-

ria para decidir sobre coligações, inclusive para excluir o Partido das que fizer parte ou 
incluí-lo em outras; aceitar ou rejeitar a inclusão de outros partidos nas coligações em 
que o Partido for integrante; substituir ou aceitar substituição de candidatos do Partido 
ou da coligação; aprovar novos candidatos pelo Partido; suprimir o numero de candi-
datos a vereador, decidindo, nesta hipótese, quais excluir da nominata; complementar 
a chapa de candidatos a vereador;

Outros assuntos de interesse Político Partidário, de âmbito e interesse municipal.
Lençóis Paulista, 20 de agosto de 2020.

CLEUZA DE FATIMA RIBEIRO SPIRANDELLI - Presidente 

PARTIDO CIDADANIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Municipal do PARTIDO CIDADANIA, no 
município de Macatuba, na forma do que dispõe o Estatuto Partidário e a 
legislação eleitoral vigente e observada as medidas sanitárias e profiláticas 
previstas na legislação especifica, convoca os convencionados com direito 
a voto, para comparecer à convenção municipal a ser realizada no dia 10 de 
Setembro de 2020, às 14 horas, na sede da Câmara Municipal de Macatuba, 
sido à Rua Mato Grosso, nº 330, nesta cidade de Macatuba, Estado de São 
Paulo, para a apreciação, discussão e votação da seguinte ORDEM DO DIA:

1 – Escolha de candidatos à eleição majoritária de prefeito e vice-pre-
feito.

2 – Escolha de candidatos à eleição proporcional de vereadores e esco-
lha ou sorteio dos respectivos números.

3 – Deliberação sobre eventual coligação à eleição majoritária de pre-
feito.

4 – Outros assuntos de interesses partidários e eleitoral.

Macatuba – SP, 22 de agosto de 2020

Rita de Cássia Pavani Claro de Andrade
Presidente da Comissão Municipal.

PARTIDO VERDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do PARTIDO VERDE, 
no município de Macatuba, na forma do que dispõe o Estatuto Partidário e a 
legislação eleitoral vigente e observada as medidas sanitárias e profiláticas 
previstas na legislação específica, convoca os convencionais com direito a 
voto, para comparecer à convenção municipal a ser realizada no dia 12 de 
setembro de 2020, das 9h às 12h, na Rua Rio de Janeiro, 12-78, Centro, nes-
ta cidade de Macatuba, Estado de São Paulo, para a apreciação, discussão e 
votação da seguinte ORDEM DO DIA:

1 – Escolha de candidatos à eleição majoritária de prefeito e vice-pre-
feito.

2 – Escolha de candidatos à eleição proporcional de vereadores e esco-
lha ou sorteio dos respectivos números.

3 – Deliberação sobre eventual coligação à eleição majoritária de pre-
feito.

4 – Outros assuntos de interesses partidários e eleitoral.
Macatuba, 21 de agosto de 2020

Amauri Antonio Bornello
Presidente da Comissão Provisória Municipal do PV

PARTIDO LIBERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do PARTIDO LIBE-
RAL, no município de Macatuba, na forma do que dispõe o Estatuto Par-
tidário e a legislação eleitoral vigente e observada as medidas sanitárias e 
profiláticas previstas na legislação específica, convoca os convencionais 
com direito a voto, para comparecer à convenção municipal a ser realizada 
no dia 12 de setembro de 2020, das 9h às 12h, na Rua Rio de Janeiro, 12-78, 
Centro, nesta cidade de Macatuba, Estado de São Paulo, para a apreciação, 
discussão e votação da seguinte ORDEM DO DIA:

1 – Escolha de candidatos à eleição majoritária de prefeito e vice-pre-
feito.

2 – Escolha de candidatos à eleição proporcional de vereadores e esco-
lha ou sorteio dos respectivos números.

3 – Deliberação sobre eventual coligação à eleição majoritária de pre-
feito.

4 – Outros assuntos de interesses partidários e eleitoral.
Macatuba, 21 de agosto de 2020

Pedro Francisco Martins
Presidente da Comissão Provisória Municipal PL

PARTIDO REPUBLICANO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do PARTIDO REPU-
BLICANO, no município de Macatuba, na forma do que dispõe o Estatuto 
Partidário e a legislação eleitoral vigente e observada as medidas sanitárias 
e profiláticas previstas na legislação específica, convoca os convencionais 
com direito a voto, para comparecer à convenção municipal a ser realizada 
no dia 12 de setembro de 2020, das 9h às 12h, na Rua Rio de Janeiro, 12-78, 
Centro, nesta cidade de Macatuba, Estado de São Paulo, para a apreciação, 
discussão e votação da seguinte ORDEM DO DIA:

1 – Escolha de candidatos à eleição majoritária de prefeito e vice-pre-
feito.

2 – Escolha de candidatos à eleição proporcional de vereadores e esco-
lha ou sorteio dos respectivos números.

3 – Deliberação sobre eventual coligação à eleição majoritária de pre-
feito.

4 – Outros assuntos de interesses partidários e eleitoral.
Macatuba, 21 de agosto de 2020

José Bento de Jesus
Presidente da Comissão Provisória Municipal do PR

ESTATÍSTICAS

Lençóis ultrapassa a casa de 50 mil eleitores
Número representa aumento de 7,21% em relação a 2016; mulheres seguem como maioria

Elton Laud

Faltam pouco mais de 80 
dias para as eleições muni-
cipais, que, em decorrência 

da pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19), foram adiadas 
para os dias 15 e 29 de novem-
bro - apenas no dia 15 nas cida-
des em que não há segundo tur-
no, como no caso das cidades 
da área de cobertura de O ECO. 
Neste ano, pela primeira vez, 
Lençóis Paulista terá um núme-
ro de eleitores superior a 50 mil, 
de acordo com a atualização do 
eleitorado do país, divulgada re-
centemente pelo TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral).

Ao todo, 50.506 pessoas 
com domicílio eleitoral em 
Lençóis Paulista estão aptas a 
votar neste ano. O número re-
presenta aumento de cerca de 
7,21% em relação às últimas 
eleições municipais, em 2016, 
quando 47.111 eleitores locais 
constavam nos registros do car-
tório da 161ª Zona Eleitoral. Os 
números não incluem a vizinha 
cidade de Borebi, que terá os 
dados divulgados na edição do 
próximo sábado (29), juntamen-
te com as demais cidades da 
região: Areiópolis e Macatuba.

Em relação ao gênero, as 
mulheres seguem sendo a maio-
ria nas urnas, mas houve um 
pequeno aumento na compa-
ração com 2016. Neste ano, o 
eleitorado lençoense se divide 
entre 25.896 mulheres (51,27%) 
e 24.610 homens (48,73%). No 
último pleito que escolheu pre-

PREDOMINÂNCIA - Maior parte do eleitorado lençoense 
se concentra na faixa etária entre os 30 e 44 anos

feitos, vice-prefeitos e vereado-
res, o sexo feminino representa-
va 50,71% dos eleitores (23.888 
pessoas), ante 49,28% do sexo 
masculino (23.216 pessoas) - sete 
pessoas não tinham informações 
sobre sexo no cadastro (0,01%).

Por conta da pandemia, o 
TSE suspendeu a identificação 
biométrica nas eleições, mas 
as informações atualizadas in-
dicam que a cidade ainda tem 
um número considerável de 
eleitores que ainda não fizeram 
o cadastramento das impres-
sões digitais. São 46.493 pessoas 
com biometria (92,05%) e 4.013 
sem (7,95%). Em 2016, apenas 
6.506 eleitores haviam passado 
pelo processo (13,81%); outros 
40.605 ainda estavam com a si-
tuação pendente (86,19%).

FAIXA ETÁRIA
No que diz respeito à idade, 

também houve mudança no per-
fil do eleitorado. Nestas eleições, 
as faixas etárias com maior re-
presentatividade são de 35 a 39 
(10.87%), de 30 a 34 (10,50%) e de 
40 a 44 anos (10,24%). Em 2016, 
os maiores grupos eram de 30 a 
34 (11,55%), de 35 a 39 (11,07%) 
e de 25 a 29 anos (11,06%). As 
faixas etárias com menos eleito-
res se mantiveram as mesmas, 
porém, com pequenas variações 
percentuais de 2016 para 2020: 
de 18 a 19 (2,88% - 2,12%), de 
65 a 69 (4,43% - 5,22%) e de 60 a 
64 anos (5,93% - 6,80%).

Também houve uma pe-
quena mudança entre as faixas 
etárias nas quais o voto tem 

caráter facultativo. Os jovens 
de 16 a 17 anos, por exemplo, 
estarão menos presentes nas ur-
nas neste ano. São 168 eleitores 
registrados (0,33%) contra 219 
(0,46%) em 2016. Em contra-
partida, a quantidade de idosos 
com 70 anos ou mais aumen-
tou. Serão 4.781 (9,46%) nestas 
eleições, contra 3.555 (7,54%) 
em 2016. O número de eleito-
res com mais de 100 anos au-
mentou de sete (0,01%) para 16 
(0,03%), de acordo com o TSE.

ESTADO CIVIL
No que tange ao estado ci-

vil, as eleições deste ano terão 
maioria de eleitores casados, 
24.075 (47,67%); seguidos pe-
los solteiros, 20.443 (40,48%); 
divorciados, 3.296 (6,52%); vi-
úvos, 2.159 (4,27%); e separa-
dos judicialmente, 533 (1,06%). 

Em 2016, o grupo de maior 
representatividade era o dos 
solteiros, 28.236 (59,93%); se-
guido pelos dos casados, 16.350 
(34,71%); divorciados, 1.026 
(2,18%); viúvos, 787 (1,67%); 
separados judicialmente, 698 
(1,48%); e o grupo de eleitores 
sem o estado civil informado 
no cadastro, 14 (0,03%).

GRAU DE INSTRUÇÃO
Também é possível observar 

mudança no perfil de instrução 
dos eleitores com domicílio elei-
toral em Lençóis Paulista. Em 
2016, a predominância era entre 
as pessoas com Ensino Funda-
mental incompleto (36,31%).  
Neste ano, os dados revelam que 
houve avanço em relação à esco-
larização da população. O maior 
grupo de eleitores tem Ensino 
Médio Completo (32,79%). 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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CENSO
O vice-governador Rodrigo Garcia anunciou ontem (21) a realização de 
um inquérito sorológico na rede estadual de educação para mensurar a 
circulação do coronavírus entre os integrantes da comunidade escolar do 
estado de São Paulo. O procedimento será organizado pelas secretarias de 
Educação e Saúde. Mais informações serão divulgadas na próxima semana.
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Cotidiano

SINDICATO DOS TRABALHADORES E
EMPREGADOS RURAIS DE MACATUBA

Rua: Antonio Ugucioni, 189 – jd America Macatuba – SP
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÕES SINDICAIS – A enti-

dade, Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de Macatuba,  por 
meio de seu Presidente, convoca eleições para a renovação dos cargos de 
Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados Representantes e respectivos suplen-
tes, a qual será realizada na data de 25 e 26 de setembro de 2020, no horário 
compreendido entre as 07:00h e as 16:30h, sendo os votos colhidos por Mesa 
Coletora fixa na sede da entidade e Mesa Coletora itinerante que percorrerá 
os locais com concentração de eleitores O prazo para registro de chapas será 
de dois dias contados a partir da publicação deste Aviso Resumido, devendo 
o registro ser feito na Secretaria da entidade, no horário compreendido entre 
as 09:00h e as 12:00h, e entre as 13:00h e as 16:00h, sendo que durante o 
período estabelecido haverá pessoa habilitada ao atendimento. O prazo para 
impugnação de candidaturas será de dois dias contados a partir da publica-
ção da relação nominal da(s) chapa(s) registrada(s). A Comissão Eleitoral, 
designada em conformidade com o Artigo 44º da norma estatutária, é a que 
segue: Amavel Coelho Vaz e Jose Aparecido de Moraes.

Luiz Carlos de Souza
Presidente

PREVENÇÃO

RELIGIÃO

EM FESTA

Asilo e casa de repouso ganham nova rotina

Com limite no número 
de pessoas, igrejas 
retomam cultos

Rotary Club completa 60 anos

Profissionais de saúde falam sobre o reforço no protocolo de 
higiene para evitar o contágio pelo novo coronavírus entre idosos

Fiéis devem reservar o lugar via mensagem 
de celular; medida foi adotada para evitar 
aglomeração e contágio pela Covid-19

Clube de serviço atua em projetos sociais 
e assistenciais em prol da comunidade

Priscila Pegatin

Eles fazem parte do prin-
cipal grupo risco de in-
fecção pelo novo corona-

vírus (Covid-19) e, por isso, 
desde o início da pandemia, 
os idosos tiveram que redo-
brar os cuidados com a saúde. 
Em Lençóis Paulista, duas ins-
tituições que atendem aqueles 
que já passaram dos 60 anos 
mudaram a rotina para dimi-
nuir o risco de contaminação 
entre seus internos. 

O Lar Nossa Senhora dos 
Desamparados, conhecido 
como Asilo dos Velhinhos, 
onde vivem 75 idosos agora 
conta com 70 moradores já que 
cinco deles encontram-se aos 
cuidados de familiares devido 
a pandemia. Na instituição, 
uma das primeiras medidas 
adotadas no início de março foi 
suspender as missas na capela. 

Aberta ao público, as celebra-
ções recebiam a comunidade 
em geral, o que poderia colocar 
em risco a vida dos idosos. As 
visitas e atividades em grupo 
também foram interrompidas 
e os funcionários passaram a 
adotar um protocolo rígido de 
higienização. Máscara e álcool 
em gel entraram na rotina.

Atitudes semelhantes foram 
praticadas pela clínica particu-
lar Libertà, que também atende 
idosos. No local, as atividades 
em grupo deram lugar a ações 
individuais, os colaboradores 
passaram a usar EPI (Equipa-
mentos de Proteção Individual), 
medir a temperatura e passar 
por assepsia para evitar o surto 
do vírus. O refeitório também 
foi dividido, afinal, são mais de 
50 pacientes internados segun-
do o psiquiatra Carlos Augusto 
Hueb, sócio da clínica.

Mas, se mesmo com todos os 

cuidados, os casos positivos da 
Covid-19 preocupam até quem 
não faz parte do grupo de risco, 
para quem vive em instituições 
a apreensão é recorrente. “Nas 
semanas em que tivemos ido-
sos positivos, a rotina mudou 
bastante, todos eles ficaram as-
sustados com tudo, mas, graças 
a Deus, com o trabalho árduo 
de toda equipe conseguimos 
conter o vírus e hoje não temos 
nenhum idoso com Covid-19”, 
conta a Dra. Nádia Placideli 
Ramos, gerontóloga e consulto-
ra do Asilo dos Velhinhos. Até a 
quarta-feira (19), cinco dos ido-
sos do asilo testaram positivo 
para Covid-19. Quatro se recu-
peraram, mas um não resistiu 
às complicações da doença.

LIDANDO COM A SAUDADE
Passados mais de cinco 

meses de pandemia, as mu-
danças viraram parte da ro-

Priscila Pegatin

Desde o início de julho, 
quando por meio de 
decreto municipal, Len-

çóis Paulista permitiu a rea-
bertura de templos e igrejas 
e divulgou protocolos espe-
cíficos para evitar o contágio 
pelo novo coronavírus (Co-
vid-19) nesses locais, a co-
munidade evangélica vem se 
adaptando. Os cultos, reali-
zados de forma virtual desde 
março, agora dividem espaço 
com as celebrações presen-

ciais e suas novas regras.
Ricardo dos Santos, pas-

tor e presidente do Conselho 
de Pastores da cidade, explica 
que a decisão de receber no-
vamente os fiéis foi tomada 
em reunião, mas que cada lí-
der religioso tem a liberdade 
para acatar ou não a escolha, 
com base na realidade de sua 
comunidade. Entre os templos 
que optaram por retomar suas 
atividades neste momento do 
‘novo normal’ estão a Casa 
de Oração, O Poder de Deus, 
Igreja Presbiteriana do Brasil, 

Priscila Pegatin

O Rotary Club de Lençóis 
Paulista completou 60 
anos na última quarta-

-feira (19) e, mesmo com as 
comemorações adiadas em de-
corrência da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), a data 
foi lembrada pelos membros que 
há seis décadas atuam em prol 
da comunidade com ações so-
ciais e assistenciais voluntárias.

Entre as ações do Rotary 
Club está a manutenção da Le-
gião Mirim Masculina, que aten-
de jovens que buscam formação 
para ingressar no mercado de 
trabalho, o auxílio a entidades 

CUIDADOS REDOBRADOS - Instituições que atendem idosos lidam 
com a nova rotina para evitar o contágio pelo novo coronavírus

MOMENTO DE FÉ - Templos se organizam para 
evitar aglomeração em volta dos cultos presenciais

EM FESTA - Na foto, o presidente Rogério Troncone ao lado 
da esposa Eliane Bailo, presidente da Casa da Amizade

LAR DAS CRIANÇAS

Hoje tem entrega 
da Pizza Solidária
Ação beneficente havia sido adiada 
em março por conta da pandemia

Rafaela Damasceno

O Rotary Club Lençóis 
Paulista Cidade do Livro 
havia programado para 

o início de março uma Pizza 
Solidária em prol do Lar das 
Crianças Dona Angelina Zillo, 
mas a entrega precisou ser adia-
da devido à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). Com a 
situação mais controlada, o clu-
be de serviços remarcou a ação 
para este sábado (22).

Quem já havia adquirido as 
adesões pode retirar as pizzas 
entre 12h30 e 17h no próprio 

Lar das Crianças, na Rua Ani-
ta Garibaldi, 543, no Centro. A 
comercialização também está 
sendo feita para os que não 
conseguiram comprar anterior-
mente. O valor da unidade é R$ 
25 e os sabores incluem mar-
guerita, portuguesa e calabresa.

O Rotary Club Lençóis Pau-
lista também está organizando 
uma fornada beneficente para 
o dia 12 de setembro. O valor 
é o mesmo, mas os sabores dis-
poníveis são de calabresa, mu-
çarela e marguerita. Os interes-
sados devem entrar em contato 
pelo telefone (14) 9 9118-7056.assistenciais, como a Apae (As-

sociação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais) e o Lar Nossa Se-
nhora dos Desamparados.

Desde julho, o clube, que 
atualmente conta com 12 mem-
bros, além dos rotarianos da 
Casa da Amizade e dos projetos 
da juventude, como Rotaract, 
Interact e Rotary Kids, é presidi-
do por Vanderlei Rogério Tron-
cone, que reforça que o objetivo 
é prestar serviços humanitários 
e promover os valores éticos e a 
paz em nível internacional.

“Tenho muito orgulho em 
estar presidente neste momento 
tão importante dos 60 anos do 
clube, uma instituição séria que 

ajuda Lençóis Paulista. Vamos 
fazer este ano com muita gar-
ra. As dificuldades são grandes 

devido à pandemia, mas temos 
projetos para apresentar para os 
rotarianos e a população”, diz.

a Igreja Bíblica Renovada, Re-
viver, Comunidade Nova Di-
mensão e Presença Plena. 

Joézer Silva é pastor da 
Igreja Presbiteriana Renovada 
(Jardim Ubirama) e está entre 
os líderes religiosos que deci-
diu pela volta dos cultos pre-
senciais. Os encontros acon-
tecem somente aos domingos, 
às 8h30, 10h30, 18h e 19h30, 
respeitando a duração de uma 
hora, listada no decreto muni-
cipal. Entre as demais ações 
que foram adotadas para evitar 
o contágio pelo novo coronaví-
rus está o número limitado de 
fiéis, que deve ser de até 30% 
da capacidade do templo ou 
de, no máximo, 100 pessoas.

O uso de máscara facial 
é obrigatório, assim como a 
disponibilidade de álcool em 
gel, distanciamento pessoal 
de, no mínimo, 1,5 metro en-
tre as pessoas e a medição de 
temperatura antes da entrada 
para o culto. A higienização do 
templo também deve ser feita 
entre um encontro e outro.

No caso da Igreja Presbi-

teriana, são 96 fiéis que par-
ticipam de cada um dos qua-
tro cultos aos domingos. Para 
evitar aglomeração e garantir a 
presença é preciso reservar o 
lugar via mensagem de celular. 
“Temos dois grupos oficiais 
no WhatsApp onde todos os 
membros fazem parte. Oficia-
lizamos quatro cultos por do-
mingo, deixamos 85% para os 
membros e 15% das poltronas 
para visitantes ou pessoas que 
possam vir sem ter acesso ao 
grupo”, explica o pastor Joézer.

Para quem estava acostu-
mado a ver o templo cheio, 
a volta tem emocionado. “No 
primeiro culto do segundo do-
mingo de agosto, Dia dos Pais e 
Ceia do Senhor fui às lágrimas 
quando vi as pessoas chegan-
do para participar. Uma igreja 
sem pessoas é como um lindo 
carro sem motor”, diz pastor 
Joézer. “Com certeza este mo-
mento será superado, veremos 
comerciantes se reerguendo, 
pessoas sendo curadas, famí-
lias sendo consoladas por en-
tes que se foram”, finaliza.

tina, mas as missas, visitas e 
saídas continuam suspensas. 
No Asilo dos Velhinhos, o en-
contro dos moradores com os 
familiares e amigos tem sido 
on-line. As videochamadas são 
acompanhadas pela equipe 
multiprofissional da institui-
ção, que auxilia os idosos.

Já a Clínica Libertà, que 

também havia cancelado as vi-
sitas, está com novos protocolos 
para que elas aconteçam. “Esta-
mos começando a liberar as vi-
sitas de forma coordenada, com 
todos os cuidados, máscaras e 
EPI”, explica Hueb. 

Sem data definida para ‘vol-
tar ao normal’, os profissionais 
têm trabalhado para que os 

idosos se sintam acolhidos. “A 
pandemia, por si só, gera ansie-
dade. É algo novo. Uma doença 
que ninguém conhece e tem 
muita informação desencontra-
da”, diz Hueb, que garante que 
com cuidados especiais dá para 
manter a saúde física e mental 
dos mais velhos em meio ao 
atual cenário do país.

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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Cultura MÚSICA
Neste domingo (23), a banda Mamonas Assassinas, fenômeno dos anos 1990, recebe homenagem 
através de uma live que será exibida no canal oficial do grupo no Youtube. A transmissão contará com 
a participação de diversos artistas, como Preta Gil, Fábio Porchat e Paulo Ricardo. A iniciativa intitulada 
‘Xô Corô’, em alusão ao novo coronavírus, irá celebrar a trajetória da banda e os músicos presentes 
irão relembrar alguns sucessos. O evento também irá transmitir dez clipes inéditos do grupo.
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REGULAMENTAÇÃO

ALIC/BRACELL PONTOS MIS

Governo aprova 
transferência 
de recursos da 
Lei Aldir Blanc

Circuito Digital de Artes 
retorna neste domingo (23)

Museu da Imagem 
e do Som exibe 
filme e bate-papo

Em Lençóis, até o momento foram feitos 138 cadastros de artistas

A partir das 18h, tem show com a banda Femme e convidados de Lençóis Paulista

Sessão de 
cinema acontece 
neste sábado (22), 
a partir das 16h

Flávia Placideli

Dois meses após aprovação 
no Congresso Nacional, 
a Lei Aldir Blanc, que 

regulamenta o repasse de R$ 
3 bilhões em crédito emergen-
cial para o setor da cultura, foi 
publicada no Diário Oficial da 
União na terça-feira (18). Apro-
vado em junho, o benefício 
concedido em função do esta-
do de calamidade em meio à 

Flávia Placideli

Para quem sentiu saudade, 
o Circuito Digital de Artes 
está de volta. Nesta sema-

na, a Alic (Associação Lenço-
ense de Incentivo à Cultura), 
responsável pela programação 
artística do Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti em parceria 
com a Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista e com patrocí-
nio da empresa Bracell, anun-
ciou o retorno da programação. 
Lançado em junho, o projeto 
apresenta espetáculos trans-
mitidos ao vivo pela internet, 
como uma forma de levar en-
tretenimento e cultura à popu-
lação, respeitando as medidas 
preventivas adotadas por conta 
da pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19).

“O Circuito Digital de Artes 
é um presente tanto para o pú-
blico como para os artistas lo-
cais e consagrados que ganham 
a oportunidade de levar sua arte 
para as pessoas em suas casas. 
Ter um apoio tão expressivo de 
uma empresa neste momento é 
fundamental para uma produ-
ção de qualidade, para realiza-
ção deste projeto”, enfatiza Nil-
ceu Bernardo, responsável pela 
programação artística do Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti.

O formato permanece o 
mesmo, totalmente on-line, ago-
ra com atrações transmitidas 
sempre aos domingos, às 18h. 
Serão mantidas as modalidades 
artísticas, como música, teatro, 
literatura e outras. A varieda-
de dos espetáculos também é 

Flávia Placideli

O Pontos MIS, programa 
do Museu da Imagem e 
do Som, apresenta neste 

sábado (22) mais uma sessão 
on-line de cinema, seguida por 
bate-papo ao vivo. O destaque 
é o longa “Normandia nua”. 
Em parceria com Festival Va-
rilux, o filme vai ao ar a par-
tir das 16h. Já o bate-papo ao 
vivo, que conta com as presen-
ças de Eduardo Bordinhon, An-
dré Fratti e Paola Prestes, com 
mediação de Bruno Carneiro, 
acontece às 18h no canal do 
Youtube (MIS São Paulo).

Dirigido por Phelippe Le 
Guay, o filme de 2018, da Fran-
ça, conta a história de uma pe-
quena aldeia da Normandia, 
onde os agricultores são grave-

AUXÍLIO - Setor Cultural pode receber benefício de R$ 600 durante pandemia

DE VOLTA - Circuito Digital de Artes retorna nesse domingo (23) com show com banda Femme e convidados

NORMANDIA NUA - Filme será exibido às 16h deste 
sábado, seguido de bate-papo ao vivo com especialistas

mente afetados pela crise. Ge-
orges Balbuzard, o prefeito da 
cidade, não aceita a difícil situa-
ção e decide tentar de tudo para 
salvar seu povoado. Por obra 
do destino, um grande fotógra-
fo que tem por estilo deixar a 
multidão sem roupas para suas 
fotos, está passando pela região. 
Balbuzard vê nesse encontro a 
oportunidade de salvar sua al-
deia, mas resta saber se a popu-
lação estará disposta a ficar nua. 
Com duração de 109 minutos, o 
filme tem classificação indicati-
va para maiores de 14 anos.

A campanha #MISEM-
CASA traz conteúdos em di-
ferentes formatos em todas as 
plataformas digitais do Museu 
da Imagem e do Som. A ação 
acontece em conjunto com o 
projeto #CULTURAEMCASA, 
desenvolvido pela Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de São 
Paulo para fomentar a cultura 
enquanto os equipamentos cul-
turais permanecem com o fun-
cionamento suspenso.

uma forma de democratizar a 
arte oferecida ao público, que 
pode continuar acompanhando 
as atrações no conforto e se-
gurança de sua casa. “Unimos 
tecnologia e entretenimento 
para proporcionar momentos 
de lazer e cultura às comunida-
des”, ressalta Sabrina de Bran-
co, gerente sênior de Relações 
Corporativas, Comunicação e 
Sustentabilidade da Bracell.

A programação do Circuito 
Digital de Artes retorna neste 
domingo (23), com o show da 
banda local Femme, trio de 

mulheres que traz nesta live a 
paixão em comum pela boa mú-
sica. Formado em 2014, o gru-
po conta, atualmente, com Teka 
Gonçalves, Letícia Cacciolari 
e Ana Clara Ranzani. O reper-
tório do Femme é composto, 
principalmente, por clássicos 
do pop e do rock nacional e in-
ternacional como AC/DC, Janis 
Joplin, The Beatles, The Cran-
berries, entre outros. 

Além do trio, o show con-
ta com participação especial 
de outro grupo feminino local, 
o Rock N’ Roses, formado por 

Teka e Ana Clara (Femme), 
Rosangela Salles, Daniela Spa-
dotto, Neia Moreira, Cleo Mo-
reira, Sara Andreoli e Nanci 
Toniollo. Mais dois convidados 
participam junto às musicistas, 
o baixista César Andrade e o 
guitarrista Walter Júnior.

As transmissões acontecem 
pelas páginas do Teatro Muni-
cipal no Facebook (www.face-
book.com/teatrolencois) e Ins-
tagram (www.instagram.com/
teatrolencois), além do canal 
no Youtube (Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti).

pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), dependia da regu-
lamentação para começar a ser 
pago nos estados e municípios, 
responsáveis pelo repasse aos 
artistas e centros culturais.

Sancionada pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), a 
Lei Aldir Blanc define diversas 
medidas, como o pagamento de 
três parcelas mensais de uma 
renda emergencial de R$ 600 a 
trabalhadores do setor, que está 

com as atividades suspensas, 
além de subsídios para a manu-
tenção de espaços artísticos afe-
tados e instrumentos, a exemplo 
de editais e chamadas públicas. 

Nos próximos 60 dias, por 
meio da Plataforma + Brasil, 
gestores locais deverão incluir 
os planos de execução dos re-
cursos e informar o Banco do 
Brasil sobre os pagamentos. Se 
os referidos prazos e atos não 
forem cumpridos, os municí-

pios deverão reverter os recur-
sos não destinados ou que não 
tenham sido objeto de progra-
mação, em até 10 dias, ao esta-
do de sua base territorial.

“Após essa regulamenta-
ção da lei pelo Governo Fe-
deral, estamos trabalhando 
em alguns incisos, estudando 
a fundo o edital e realizando 
o cadastramento dos artistas. 
Aproveito o espaço para pedir 
às pessoas que ainda não se 

inscreveram que se inscrevam 
para que tenhamos um censo 
e, com o grupo de trabalho que 
foi criado por meio de Decreto 
Municipal, possamos trabalhar 
dentro do valor que o muni-
cípio irá receber”, explica o 
secretário de Cultura, maestro 
Marcelo Maganha.

Em Lençóis Paulista, até 
o momento foram realizados 
138 cadastros. O Secretário da 
pasta lembra que a Lei Aldir 

Blanc não abarca apenas os 
artistas, mas toda pessoa que 
participa da cadeia produtiva 
dos diversos segmentos cul-
turais. O cadastramento pode 
ser feito na Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian, 
na Rua Sete de Setembro, 934, 
no Centro, respeitando as me-
didas preventivas por conta 
da pandemia. Para quaisquer 
dúvidas, o telefone é o (14) 
3263-6525 (WhatsApp).

FOTO: THIAGO CARDINALI
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Saúde NOVA VACINA EM TESTE
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o teste de mais uma vacina contra 
o novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. Este será o quarto estudo em andamento no 
país. Na terceira fase clínica, a farmacêutica Johnson & Johnson vai aplicar 7 mil doses 
em voluntários de 20 centros brasileiros, começando por São Paulo, em setembro. 
Devem receber a imunização pessoas saudáveis com idade entre 18 e 60 anos.

Segundo o Ministério da 
Saúde, as mães podem man-
ter a rotina de amamentação 
mesmo diante do cenário de 
contágio pelo novo coronaví-
rus. O órgão esclarece que até 
o momento não há evidência 
científica que comprove a 
transmissão da Covid-19 por 
meio do leite materno. Em 
caso de sintomas de gripe ou 

resfriado, a mãe deve utilizar 
máscara facial cobrindo a re-
gião da boca e do nariz e evi-
tar tossir ou espirrar durante 
a amamentação. Somente 
quando a mulher diagnosti-
cada com o novo coronavírus 
não estiver em condições de 
amamentar, um médico deve 
ser consultado para novas 
orientações.

BEM-ESTAR

Aleitamento materno, 
muito além da nutrição
Agosto ganha tons dourados para incentivar a amamentação; profissionais 
de saúde do Hospital Piedade falam dos benefícios para a mãe e o bebê

Priscila Pegatin

Agosto é o Mês de Incenti-
vo à Amamentação e Be-
atriz Martins Rodrigues, 

de 28 anos, sabe a importância 
que o leite materno tem. Mãe 
de Samuel, de seis anos, e da 
pequena Samara, de apenas 
três meses, ela escolheu prio-
rizar a amamentação exclusiva 
do peito para os dois filhos. 
Samuel mamou até completar 
13 meses e Samara, apesar da 
pouca idade, segue os passos 
saudáveis do irmão.

A decisão de Beatriz segue 
as orientações da OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde), que 
recomenda o aleitamento exclu-
sivo materno nos seis primeiros 
meses de vida da criança. So-
mente após o período, é indica-
do apresentar outros alimentos 
ao bebê.

Para ajudar as mães nesta 
missão, as orientações sobre 
as técnicas de amamentação 
começam no pré-natal. “Elas 
recebem informações sobre 
as vantagens do aleitamento 
materno para o bebê e tam-
bém para elas. Quando uma 
mulher está ciente dos desa-
fios que pode encontrar, será 
muito mais fácil a resolução 
dos problemas, prolongando 
o aleitamento materno exclu-
sivo”, explica Bruna Luiza de 
Oliveira Cezarotti, enfermei-
ra coordenadora do berçário 
da maternidade do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade, de 
Lençóis Paulista.

UM ATO DE AMOR - Para Beatriz Rodrigues, leite materno é 
fundamental para a saúde da filha Samara, de apenas três meses 

A PRÁTICA
Além do apoio na gestação, 

ao estar com o filho nos bra-
ços a mãe segue amparada por 
uma equipe multidisciplinar 
para dar início ao aleitamen-
to. Entre os profissionais que 
prestam esse auxílio na ma-
ternidade do Hospital Pieda-
de estão pediatras, obstetras, 
enfermeiras e fonoaudióloga. 
“A oferta da mama deve ocor-
rer sempre que o bebê quiser, 
não impondo horários até pelo 
menos o terceiro mês. A cha-
mada livre favorece também 
o momento da apojadura (pre-
paro da mama para descida do 
leite)”, explica Ana Caroline 
Polzin, fonoaudióloga.

Segundo ela, deixar que 
a criança decida quando vai 
mamar é uma relação que vai 
muito além da nutrição. “Os 
bebês não mamam só quando 
estão com fome, a amamenta-

ção pode e deve ocorrer tam-
bém quando eles têm sono, 
medo, cólica, quando sentem 
saudades da mãe, ou também 
quando precisam de segurança 
e carinho”, completa a profis-
sional de saúde.

DIFICULDADES
Apesar de ser natural, no 

início, a mulher pode se de-
parar com desafios para ama-
mentar.  Entre os fatos que 
desestimulam elas estão dores 
e rachaduras no bico do seio, 
a falsa crença de que o leite é 
fraco, insegurança, posiciona-
mento desfavorável do bebê e 
dificuldade no encaixe da boca 
do filho à mama. A solução 
parece vir da prateleira das far-
mácias, com bicos artificiais e 
mamadeiras, mas a verdade é 
que os acessórios não são indi-
cados. “Eles podem confundir 
a criança e prejudicar a pega 

correta”, explica Ana Caroline, 
que diz que o melhor a fazer é 
pedir orientação profissional, 
além de ter paciência. 

Amamentar é um proces-
so que vai dando certo aos 
poucos. “Os pais não devem 
desistir justamente pela im-
portância do leite materno, 
pois ele tem tudo o que o bebê 
precisa até cerca de seis meses 
de vida. A digestão é mais fá-
cil porque (o leite materno) foi 
feito para ele, funciona como 
uma vacina e protege o bebê 
de muitas doenças, é limpo e 
sempre está pronto e na tem-
peratura certa, também tem a 
função de exercitar a muscu-
latura do bebê favorecendo a 
respiração, o desenvolvimento 
da face e da fala”, diz a coorde-
nadora Bruna Cezarotti.

E as vantagens do aleita-
mento materno não são só para 
o bebê. A mãe que amamenta 
tem mais facilidade na perda 
do peso adquirido na gesta-
ção, tem uma recuperação 
mais rápida do útero, menor 
risco de hemorragia e anemia, 
além de menos chances de ter 
diabetes e câncer de mama e 
ovário. Beatriz Rodrigues ga-
rante que vale a pena encarar 
os desafios. “A amamentação, 
para mim, além da importân-
cia da nutrição e proteção que 
proporciona aos meus filhos, 
cria um elo. É um momento 
para aproveitar a aproximação 
e fazer carinho, conversar com 
o bebê. Enfim, é um momento 
único e maravilhoso”, finaliza.

Amamentação e a Covid-19

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!
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Folclore: a cultura 
por trás dos mitos
Rosangela Danoel fala da importância da cultura popular e 
comenta sobre manifestações folclóricas de Lençóis Paulista

Rafaela Damasceno

Hoje (22) é o Dia do Fol-
clore, data que simboliza 
a importância da pre-

servação da cultura popular 
brasileira, mantida graças ao 
empenho de pessoas como Ro-
sangela Danoel, servidora da 
Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian, em Lençóis 
Paulista. Formada em educação 
física, ela conta que começou 
a se interessar pelo assunto na 
faculdade, durante aulas sobre 
danças folclóricas. Mais tarde, 
estudando antropologia, caiu de 
vez nos encantos das tradições, 
crenças, mitos e costumes.

Nascida em Marília, ela 
se considera uma lençoense 
de coração, afinal, já são mais 
de 30 anos na cidade. Chegou 
por aqui em 1989, depois de 
morar um bom tempo em São 
Paulo. Na capital do estado, 

repleta de gente de todos os 
cantos do Brasil, teve contato 
com muitas culturas e costu-
mes diferentes, mas foi Len-
çóis Paulista que lhe ofereceu 
o que precisava para mergu-
lhar de vez neste universo.

Aqui, encontrou diferentes 
manifestações populares, como 
a Catira, a Congada, as festas de 
peão e a Folia de Reis, da qual 
participa com orgulho. “Tam-
bém já ouvi diversas histórias 
de fantasmas de vários prédios 
aqui de Lençóis. Por exemplo, 
a escola Paulo Zillo foi constru-
ída em um terreno que era um 
cemitério antigamente. Então, 
as pessoas contam várias histó-
rias. Tem muita lenda urbana 
na cidade”, acrescenta ela, que 
afirma que as lendas urbanas 
também são parte do folclore. 

Segundo Rosangela, oca-
sionalmente acontecem rodas 
informais de contação de ‘cau-

sos’ na cidade, o que ajuda o 
folclore a se manter vivo. Outro 
ponto é o apoio da Secretaria de 
Cultura a projetos como a Folia 
de Reis, a Orquestra de Viola 
e outros grupos culturais. “O 
único lugar onde eu vejo um 
trabalho de preservação, de 
resgate, é aqui, na Secretaria, 
que valoriza nossa raiz caipi-
ra”, diz, acrescentando que há 
projetos que, por falta de recur-
sos, estão adormecidos.

Para ela, mesmo com a de-
dicação de muitas pessoas, o 
folclore está, infelizmente, su-
mindo aos poucos. “Todos os 
tipos de crença estão se perden-
do. O homem se tornou muito 
cético. Só acredita vendo, ou 
não acredita”, lamenta Rosan-
gela, que também aponta que 
as pessoas são manipuladas por 
uma cultura capitalista, já que 
os mitos que ganham visibilida-
de são aqueles que alimentam 

MANTENDO AS TRADIÇÕES - Para Rosangela Danoel, folclore simboliza as raízes 
dos seres humanos; na foto a agente cultural junto ao grupo de Folia de Reis

o consumo. “Tem coisa mais 
estranha que o Papai Noel, com 
o gorro vermelho e o trenó? As 
crianças do Brasil nem sabem o 
que é trenó. A gente importa a 
cultura externa sem questionar, 
por causa do capitalismo. É 
uma maneira de colonizar nos-
sa população e, nisso, perdemos 
nossa identidade”, afirma.

A agente cultural aponta 
uma característica importante 
do folclore: o dinamismo. “Ele é 
dinâmico, muda com o tempo. 
Vai se modificando à medida 
que muda de região, evoluindo. 
O Saci que eu conheço hoje é 
muito diferente do Saci que a 
minha avó conheceu”, diz. 

Rosangela lamenta uma 
certa infantilização que tomou 
conta dos mitos folclóricos de-
pois que eles passaram a ser 
ensinados nas escolas apenas 
para as crianças. A Iara, por 
exemplo, que na lenda original 
é uma sereia que atrai homens 
com seu canto para as águas do 
rio e os afoga, passou a ser uma 
figura que simboliza a proteção 
dos rios. “Hoje em dia, querem 
atrelar as figuras folclóricas à 
educação das crianças de uma 
maneira mais moderna e sus-
tentável. Essa infantilização tem 
dois lados. De certa forma é 
bom, porque se não fosse pela 
professora explicar isso no dia 

22 de agosto, talvez até hoje as 
pessoas não soubessem. Mas, 
por outro lado, acaba colocando 
o folclore em uma categoria de 
história infantil e não é só isso. 
É a nossa identidade”, defende.

Ela acredita que o folclore 
simboliza as raízes dos seres 
humanos, a tradição dos po-
vos. Por meio dele, é possível 
compreender a cultura das 
populações. “O folclore é um 
resgate de identidade nacional. 
Através dele a gente consegue 
estudar costumes, lendas, mi-
tos. A gente consegue estudar 
os povos. O folclore é tudo. 
Tudo o que a gente vive, tudo o 
que a gente é”, completa.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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Classificados

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.

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 

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

AND TRANSPORTE Fretes 
e Mudanças - Cobrimos qual-
quer oferta. Tratar com Ander-
son 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 ODONTOLÓ-
GICO - Cirurgiã Dentista Dra. 
Maraísa - Rua Geraldo Pereira 
de Barros, 1.133, Centro 
- Atende convênios AESP 
odonto, ASP - aceita também 
cartões de crédito e débito. 
Tratar (14) 3263-0730 / 99115-
6306. Email: marai-sama@
hotmail.com 

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

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

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

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

VENDE-SE 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-
� cação clara do interessado 
pelo WhatsApp. Tratar com 
Andrade (14) 99721-7534.

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 
� uxo constante de veículos e 
pedestres. Ligue 99728-1313 

MOTOCICLETAS
VENDA

ANIMAIS

EXCURSÕES

RESIDÊNCIAS
VENDA

EMPREGOS

ALIMENTAÇÃO

DIVERSOS

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. 

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

FESTAS

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

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 

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.

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, valor 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.

VENDE-SE CASA no Villa-
città 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, lavan-
deria, quarto de empregada 
com banheiro, edícula com 
churrasqueira e cozinha, ga-
ragem para 02 carros coberta. 
Tratar (41) 99815-9747 com 
Maristela.

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

ELETRICISTA/ANTENISTA 
- instalação e manutenção 
em elétrica residencial e 
comercial, alarme, cerca 
elétrica e � xação de antenas 
parabólicas e digital. Fone: 
(14) 99834-9986 Eduardo. 

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 � nos 
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 

A UNIMED AGRADECE
SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO NO

ENFRENTAMENTO À COVID-19.

PROFISSIONAL
     DA SAÚDE,Obrigado! GRATIDÃO.

ESSE É O PLANO.

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

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

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

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

SERVIÇOS

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

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

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. 

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 

VENDE-SE APARELHO de 
som Philips. Tratar (14) 98822-
1372 / 3263-2793.

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

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

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

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

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

FESTAS DE � nal de ano 
chegando, venha � car 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.

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

HOLAMBRA DIA 30/08 festa 
das � ores ingresso e transpor-
te incluído. 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. 

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.
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Classificados

IMÓVEIS
COMERCIAIS

envie currículo e portfólio para:
criativos.oportunidade@gmail.com

É criativo? Fera na editoração?
Estamos contratando designer/publicitário de 

Lençóis e região, para início imediato, Com conhecimento 
avançado no pacote Adobe (Photoshop, Illustrator e 

Indesign) e conhecimento médio no pacote Office. 
Remuneração e forma de contrato a combinar.

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

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

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

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

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

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

CASA - Mamedina - 3 
quartos sendo 1 suíte, 2 salas 
de visitas grandes, 1 cozinha 
comum, 1 banheiro social, 
lavanderia, garagem para 3 
carros, 1 banheiro externo, 1 
salão e piscina desativada. 
R$ 350.000,00. Código 02860. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - João Paccola - 3 
quartos, 1 sala, cozinha, 
banheiro social, Garagem co-
berta, Área de serviço, edícula 
com quarto e banheiro ex-
terno. R$ 250.000,00. Código 
02916. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - João Paccola - 3 
quartos, 1 sala de visita, 
cozinha americana, banheiro 
social, lavanderia coberta, 
churrasqueira. R$ 265.000,00. 
Código 02909. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

CASA - Botucatu - 2 Quarto, 
1 suíte c/ hidromassagem, 
1 sala de visita, 1 sala de 
jantar, cozinha americana, 
3 banheiros, edícula com 
churrasqueira, banheiro. R$ 
265.000,00. Código 02774. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Jardim Europa - 3 
Dormitórios sendo 1 suíte, 
closet com armários, sala de 
visita, sala de jantar, cozinha 
comum completa (armários 
embutidos, banheiro social 
com blindex, área de serviço 
coberta, garagem para 2 
carros e uma moto, portão de 
grade e sistema de alarme 
completo (cerca elétrica, 
concertina, alarme e câmeras. 
R$ 550.000,00. Código 02918. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

TERRENOS
VENDA

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

EDÍCULA - Macatuba 
- 1 quarto, 1 banheiro, 
cozinha americana ampla, 
piscina e garagem coberta. 
R$ 220.000,00. Código 02894. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

 BARRACÃO + Casa - Vila 
Humaitá - 3 quartos, cozinha, 
lavanderia, sala ampla, 
closet, 2 banheiros + barracão 
salão 320 m²- 2 escritórios, 
2 banheiros e copa. R$ 
1.500.000,00. Código 02929. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

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

CASA - São Jose - 1 
dormitório, 2 suítes, 1 cozinha 
planejada, 1 sala, 1 copa, 1 
lavanderia fechada e coberta, 
3 garagens cobertas; Edícula: 
1 dormitório, 1 banheiro, 1 
churrasqueira, 1 pia, 1 salão 
amplo, 1 piscina média. R$ 
800.000,00. Código 02800. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

APARTAMENTO - Centro – 4 
dormitórios, 1 suíte, 1 sala, 
1 sala de jantar, 1 cozinha, 1 
copa, 1 lavanderia, 2 banhei-
ros, 2 garagens cobertas. R$ 
848.000,00. Código 02450. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Mamedina - 3 
quartos sendo 1 suíte, 1 
sala, 1 cozinha, 1 lavanderia, 
garagem coberta para 2 
carros. R$ 380.000,00. Código 
02825. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

VENDE-SE CASA em Alfredo 
Guedes. Tratar (14) 98822-
1372 / 3263-2793.

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

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

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. 

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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

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

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. 

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 co-
zinha 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 

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

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

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

CHÁCARAS
VENDA

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 aces-
sível. Jardim Monte Azul, valor 
a combinar. Magno Ferreira (14) 
99752-2449 Cresci 194142F.

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

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 � nanciamento. Tra-
tar (14) 99795-2449. Magno 
Ferreira Cresci 194142F

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

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

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

VENDE-SE TERRENO no 
Loteamento Residencial Spazio 
Verde com 348 m², ótima loca-
lização. Tratar (14) 99727-2012.

VENDE-SE TERRENO no 
Residencial Villacita com 300 
m², ótima localização próxima a 
entrada do Condomínio Spazio 
Verde. Tratar (14) 99727-2012.

 TERRENO - Jd. Village – Área: 
250 m². R$ 160.000,00. Código 
02704. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

VENDE-SE ÁREA de terra 
em Alfredo Guedes de 7.912 
m², 10.577 m². Tratar (14) 
98822-1372 / 3263-2793.

VENDO LOTE de terreno na 
cidade de Macatuba, 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 
� nanciamento. Tratar (14) 
99703-1919 com Adilson.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 � nanciamento. 
Tratar (14) 98206-3296 ou (14) 
99791- 3666.

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

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

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

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

OPORTUNIDADE. MARIA 
LUIZA IV: 04 Terrenos Juntos, 
total de 1115 m2 excelente 
localização topogra� a plana 
(próximo ao Senai) R$ 528.000 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

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

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

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

CHÁCARA P/ FESTA - 1 
cozinha ampla com chur-
rasqueira, 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 APARTAMEN-
TO 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.

B3



FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Chrystian Duarte, quarta-feira (19) Diana Carolina da Silva, quarta-feira (19)Ana Caroline Moreira, domingo (23)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Izabel Zacarias, segunda-feira (24) Juliana Sanches Malagi, terça-feira (25)Gabriel Llobet, quinta-feira (20)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Márcia Maganha, sábado (22) Monalisa Caversan, quinta-feira (20)Marta Soares Placideli, quarta-feira (26)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Victor Paffetti, quinta-feira (20) Wladislau Cruz, quarta-feira (19)Tiago Lima, segunda-feira (24)

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

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO

DO FUNDO DO BAÚ - A foto desta edição registra um 
momento de bastante descontração entre quatro figuras 
muito conhecidas em Lençóis Paulista. Da esquerda para a 
direita, Antonio Ludovico, Pedro Sônego, Didi Coneglian e 
Valter Cusin. O registro foi compartilhado no grupo Lençóis 
Paulista Viva!, no Facebook.

Por Nelson Faillace
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