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UM SENHOR JORNAL

R$ 2,00

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

DOMINGO, 30/08
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19%16ºC

ÍNDICE
Opinião ..................Página A2
Polícia ...................Página A3
Cidade ...................Página A4
Regional ................Página A5

Cotidiano ...............Página A6
Cultura ...................Página A7
Saúde .....................Página A8
Sociedade.............Página B6

Dupla café
com leite

EDITORIAL A2

José Renato Nalini:
Entramos no Eremoceno

ARTIGO A2TEMPO
Sol o dia todo sem 
nuvens no céu. Noite 
de tempo aberto ainda 
sem nuvens.

SÁBADO, 29/08

32ºC UR 62%
23%16ºC

Fechamento
desta edição: 

20h46

Prado tentará 
reeleição 
ao lado de 
Manezinho
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R$ 2,00

Prado tentará 

Aliança entre prefeito e vereador teria sido de� nida em reunião realizada na segunda-feira (24); anúncio o� cial deve ser feito na convenção

LITERATURARELIGIÃO

Atos & Cenas 
prepara nova 
série de vídeos

Igrejas reabrem 
para o público 
na terça-feira (1)

A Cia Teatral Atos & Cenas está 
preparando a próxima série do pro-
jeto “Porquê ler escritos e escritores 
lençoenses”, que será lançada no 
próximo dia 3 de setembro. A nova 
edição conta com mais 12 escritores 
e uma edição especial sobre a obra 
de Alexandre Chitto. O objetivo é 
valorizar as produções locais. A7

Depois de seis meses de igrejas va-
zias por conta da pandemia, a comu-
nidade católica de Lençóis Paulista se 
prepara para retomar as celebrações 
presenciais. Um decreto publicado 
na sexta-feira (21) pela Arquidioce-
se de Sant’Ana, de Botucatu, libera, 
com restrições, a volta dos encontros 
a partir desta terça-feira (1). A6

APREENSÃO

Jovem com droga
foge da polícia A3

BENEFICENTE

Amorada inicia venda 
de rifa de carro 0 km A4

UTILIDADE PÚBLICA

Mitos e verdades sobre 
o álcool em gel A4

CARTOLA FC

Liga O ECO tem 
rodada premiada A6

Neste domingo 
(30), às 18h, o 

cantor e compositor 
Ed Motta, 

conhecido pela 
veia funk-soul, 

se apresenta 
ao vivo pelas 

redes sociais do 
Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti. 
O show integra a 
programação do 

Circuito Digital 
de Artes

Amanhã tem show com

Ed Motta
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ECONOMIA

Setor de eventos 
busca alternativas 
durante pandemia
Segmento é um dos mais 
afetados, com até 95% de 
queda de faturamento

ELEIÇÕES 2020

Cidades da região 
perdem eleitores 
em relação a 2016
Com diminuição de 4,29%, 
Areiópolis está à frente 
de Macatuba e Borebi

POUPATEMPO LENÇÓIS

Agência local 
reabre no dia 22 
de setembro
Controle de acesso busca 
reduzir riscos de contágio 
pelo novo coronavírus
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FRASE
 “No momento de dificuldade que todos estão 

passando por causa da Covid-19, a solidariedade foi 
muito grande. Lençóis tem um povo muito bom”,
Regina Grillo, sobre perfil solidário da população lençoense.

PARA PENSAR
 “Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas 

para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a 
quem ele chamou de acordo com o seu plano”,

Romanos 8:28.
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Na semana passada, a Terceira 
Coluna carimbou, com base em infor-
mações de fontes muito bem infor-
madas, que a oposição havia batido 
o martelo em relação à escolha do 
infectologista Marcelo Ranzani, do 
PROS, para o posto de vice na cha-
pa encabeçada pelo ex-prefeito José 
Antonio Marise (PSDB). Porém, a 
chapa deve ser confirmada apenas 
na semana que vem.

ENCONTRO
Mesmo que ainda não haja uma 

definição oficial, a informação foi 
corroborada pela participação do 
médico em uma reunião estratégica 
no último sábado, com a presença de 
Marise, da ex-prefeita Bel Lorenzetti, 
do dentista Márcio Santarém, presi-
dente da sigla, do médico Norberto 
Pompermayer, do Cidadania, e do 
deputado federal Arnaldo Jardim, do 
mesmo partido.

CAMPANHA
Além de alinhar algumas estraté-

gias, o encontro também serviu para 
dar start na campanha da dupla, ain-
da que de forma velada, pelas pala-
vras do deputado Arnaldo Jardim, que 
teceu elogios a Marise em entrevista 
às rádios Ventura FM e Difusora AM, 
a primeira de João Carlos Lorenzetti, 
esposo de Bel; a segunda vendida 
por ele há algumas semanas para o 
empresário Eduardo Coneglian.

ALIANÇA
Agora, a novidade mais recente 

fica por conta de outros desdobra-
mentos importantes desta corrida 
eleitoral, que tem como destino final 
a cobiçada Praça das Palmeiras. Ao 
que tudo indica, a definição da vez 
vem da chapa da situação e, caso 
a informação se confirme, a nova 
aliança demonstra a força do prefei-
to Anderson Prado de Lima (DEM), 
nos bastidores.

INVESTIDA CERTEIRA
Depois de convencer José Anto-

nio Silva, o Neno (PSD), a desistir de 
concorrer ao cargo de prefeito para 
compor sua base como candidato a 
vereador, o atual chefe do Executivo, 
aparentemente, deu mais uma inves-
tida certeira para fortalecer suas ba-
ses. A informação é que houve uma 
reviravolta em uma reunião realizada 
na noite da última segunda-feira (24), 
após a sessão do Legislativo local.

ABRAÇOU O PROJETO
O encontro teria definido o acer-

to com mais um concorrente: Ma-
noel dos Santos Silva, o Manezinho 
(PSL), que vinha despontando como 
uma provável terceira via, capaz de 
despolarizar a disputa entre Prado e 
Marise. Após sinalizar uma possível 
coligação com o Podemos, que traria 
como vice o vereador Jucimário Cer-
queira dos Santos, o Bibaia, Mane-
zinho teria mudado a rota para ir ao 
encontro do projeto de Prado.

HORA DO JOGO
Fontes asseguram categorica-

mente. É dele o posto de vice na cha-
pa do atual prefeito, que deve anun-
ciar a parceria nos próximos dias. O 
jogo ainda está no início, muito longe 
de uma definição, porém, com mais 
uma movimentação bem-sucedida, 
Prado avança no tabuleiro. É o mo-
mento de rever as estratégias e Ma-
rise terá que saber movimentar mui-
to bem suas peças a partir de agora.

CONHECE O NINHO
Exercendo seu quinto mandato 

consecutivo na Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista, Manezinho, ainda 
que fora da disputa principal, pode 
ter papel decisivo neste pleito, pois 
conhece como poucos o PSDB de Ma-
rise, partido ao qual esteve filiado até 
abril deste ano, quando decidiu mi-
grar para o PSL justamente pelo de-
sejo de se lançar candidato a prefeito.

PORTAS ABERTAS
Também é preciso considerar que 

ao levar Manezinho para seu lado 
Prado ganha um importante aliado 
para a continuidade de seu governo, 
se este for o desejo do eleitorado 
lençoense. Com abertura em muitos 
gabinetes em São Paulo e Brasília, 
pela relação de longa data com diver-
sos deputados estaduais e federais, o 
vereador pode encurtar muitos cami-
nhos para a Administração.

INCÓGNITA
Observando o cenário atual, ou-

tro ponto que merece atenção é que 
a escolha de alguém com o perfil de 
Manezinho, deixa claro a ideia de Pra-
do de potencializar aquele que nova-
mente pode ser o mote de sua cam-
panha: a proximidade com o povo. Do 
outro lado, para quem acompanha a 
política local a pergunta da vez é: 
Qual será a estratégia de Marise com 
a escolha de Marcelo Ranzani? As 
respostas virão no seu tempo!

MACATUBA
Mudando um pouco de ares, este 

final de temporada pré-convenções 
também está quente na vizinha ci-
dade de Macatuba. A janela para a 
escolha de candidatos e coligações 
se inicia na segunda-feira (31), e vai 
até o dia 16 de setembro. Enquanto 
as chapas não se definem oficial-
mente, as movimentações indicam 
que a cidade pode ter, de fato, quatro 
candidatos a prefeito.

4X4
Além de Marcos Olivatto (PL), atu-

al chefe do Executivo e candidato na-
tural à reeleição, quem está se prepa-
rando para chegar firme no páreo é 
seu antecessor, Tarcisio Abel (PTB). O 
vereador Fabrício Gino Pereira (PSD), 
filho do ex-prefeito José Gino Pereira, 
o Zezo, e Anderson Ferreira (PODE), 
também do Legislativo, são outros 
dois que estão dispostos a concorrer.

VARIÁVEIS
Tudo indica, pelo menos até aqui, 

que a disputa será polarizada entre 
Olivatto e Tarcisio, com Anderson 
e Fabrício correndo por fora. Mas o 
peso de cada campanha pode mudar 
na balança eleitoral de acordo com 
as alianças que cada um dos con-
correntes conseguir viabilizar. Muitas 
conversas estariam ocorrendo com 
os partidos que só devem lançar 
candidatos a vereador.

BASES
O que se sabe é que Anderson 

e Fabrício, por enquanto, estão so-
zinhos com suas respectivas legen-
das, o que pode dificultar as coisas 
para ambos. Tarcisio, além do PTB, 
teria acerto garantido apenas com 
o Avante. Já Olivatto, soma ao PL 
o apoio do PV, de seu vice, Amauri 
Bornello, e do Republicanos, partido 
curiosamente presidido por seu prin-
cipal adversário em 2016, José Bento 
de Jesus, o Zé buraco.

CONVERSAS
Com muitas siglas na pista, o xa-

veco deve ser intenso nos próximos 
dias, inclusive com o cargo de vice 
como moeda, já que apenas Olivatto 
tem um parceiro certo. Enquanto isso, 
muitos seguem ansiosos para saber o 
que vai dar. Uma coisa é fato: Quem 
tiver mais êxito na construção dos 
alicerces de sua candidatura sairá um 
passo na frente de seus adversários.

NA REDE
Mas, calma, sair na frente é im-

portante, mas não significa chegar 
primeiro. A campanha eleitoral, 
apesar de curta, sempre reserva 
muitas surpresas. Neste ano, em 
meio à pandemia do novo corona-
vírus e todas suas implicações, tudo 
será atípico, com a internet, sobre-
tudo as redes sociais, exercendo 
papeis decisivos na definição dos 
novos representantes do povo.
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o Entramos no Eremoceno

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

Não mais do que de repente, a era 
da comunicação, do excesso de infor-
mações, da facilidade de convocação de 
pessoas para manifestações, teve de es-
tancar. O vírus minúsculo, invisível a olho 
nu, colocou o planeta em quarentena. 

Muitas as lições a extrair dessa fa-
talidade. A primeira, é aceitar a fragili-
dade humana, por mais que a espécie 
pretensiosa possa insistir no postula-
do de ser a única racional dentre as 
criaturas vivas.

Onde a arrogância, a onipotência, a 
onisciência num momento em que o ví-
rus não escolhe vítimas, embora persis-
tam alguns a dizer que é a doença que 
limpará o planeta do entulho ancião.

A segunda, para nós brasileiros, é 
lamentar que um país de miseráveis te-
nha destinado tanto dinheiro para cons-
truir arenas desportivas hoje ociosas e 
em completo abandono, em lugar de 
edificar hospitais, investir em pesquisa 
e levar a sério a ciência. 

Custará muito caro a conjugação de 

imprevidência, de omissão e de irres-
ponsabilidade criminosa. O que acon-
tecerá com os desvalidos? Aqueles que 
se acotovelam em exíguos espaços? 
Já desprovidos de saneamento básico, 
de condições de salvaguarda, sejam 
materiais, sejam culturais. Pois a edu-
cação pública, sustentada por vultosas 
quantias subtraídas a um povo que vê 
crescer o número dos desempregados, 
dos sem teto e sem perspectivas, não 
se preocupa senão em fazer o estudan-
te decorar inutilidades. Nada que sirva 
para a sobrevivência digna.

Para quem pode, retrair-se não é uma 
tragédia. Propicia uma reflexão a respei-
to do egoísmo e do consumismo insen-
sível às necessidades do semelhante. É a 
Era da Solidão, o Eremoceno. Oportuni-
dade para indagar se isso não é sinal do 
nosso descaso em relação à natureza e 
ao destino de todos os demais viventes. 

Para os religiosos, sinal do Apocalip-
se, que profetiza muitas catástrofes re-
caindo sobre a cruel humanidade. Para 
os céticos, a natural e gradual extinção 
de todas as formas de vida sobre o pla-
neta. Prosseguimos a exterminar a bio-
diversidade, sem respeito algum à flora 
e à fauna. Teria chegado a hora da cul-
minância, com a aniquilação do sapiens?
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l Dupla café com leite

As movimentações do cenário po-
lítico local - principalmente as ocorri-
das nos bastidores, longe da vista do 
eleitorado composto por mais de 50 
mil lençoenses - chegaram a indicar 
a possibilidade de uma eleição com 
pelo menos seis concorrentes ao car-
go de prefeito, mas, às vésperas das 
convenções para a definição de can-

didatos e coligações, as coisas pare-
cem seguir para outro caminho me-
nos movimentado.

Ainda que de forma extraoficial, 
tudo indica que Lençóis Paulista 
terá apenas três postulantes ao 
posto máximo do Executivo: o atu-
al prefeito, Anderson Prado (DEM), 
o ex-prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) e o ex-vereador Celso Ange-

lo Mazini (PTB), este último correndo 
totalmente por fora na disputa que, 
mais uma vez, deve ser protagonizada 
pelos dois citados anteriormente.

Marise, como a cidade toda já co-
menta, deve ter ao se lado o infecto-
logista Marcelo Ranzani (PROS), que 
deixou o importante posto de médico 

na rede pública de saúde para abraçar 
o projeto tucano de retomada ao po-
der. A chapa deve ser confirmada na 
próxima semana, entre a quarta-feira 
(2) e a quinta-feira (3), datas das con-
venções dos respectivos partidos.

Do outro lado, Prado teria exerci-
do todo seu poder de persuasão para 
convencer seu escolhido para o posto 
de vice a aceitar o convite e desistir 
de concorrer ele próprio ao cobiçado 
cargo majoritário. Manoel dos Santos 
Silva, o Manezinho, estava disposto 
a ‘ir para a briga’, mas preferiu for-
mar com Prado uma dupla, que nos 
bastidores já vem sendo chamada de 
“Café com Leite”.

É cedo para assegurar se essa par-
ceria será tão bem-sucedida quanto a 
combinação de café e leite que bra-
sileiro tanto adora, mas não se pode 
negar que, juntos, eles são muito 
mais fortes do que sozinhos. Certa-
mente para os outros adversários nas 
eleições do dia 15 de novembro será 
muito pior tê-los lado a lado. Mas, no 
final, quem decide é o povo.

A2
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INDICADORES
O Atlas da Violência 2020, apresentado na quinta-feira (27) pelo IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada), revela redução de indicadores criminais em São 
Paulo nos últimos dez anos, principalmente em relação à preservação de vidas, 
com queda de 47% de 2008 a 2018. Em 2018, o Brasil registrou 27,8 homicídios 
por 100 mil habitantes, enquanto o índice estadual foi de 8,2 ocorrências.
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Polícia

DATA: 21/8/2020 a 28/8/2020

Obituário
Rosa Maria Crescencio faleceu na sexta-feira (28) aos 55 anos em Lençóis Paulista
José Geraldo da Silva faleceu na quinta-feira (27) aos 93 anos em Macatuba
Maria Aparecida de Almeida Luiz faleceu na quinta-feira (27) aos 72 anos em Areiópolis
Priscila Ramos faleceu na quinta-feira (27) aos 34 anos em Macatuba
Eunice de Fátima Lima Oliveira faleceu na quarta-feira (26) aos 51 anos em Lençóis Paulista
Olímpia Maria de Oliveira Silva faleceu na quarta-feira (26) aos 78 anos em Macatuba
Francilda Francisca de Carvalho faleceu na terça-feira (25) aos 33 anos em Lençóis Paulista
José Carlos Pereira da Silva faleceu na terça-feira (25) aos 58 anos em Lençóis Paulista
Maria Aparecida Manoel de Vasconcelos faleceu na terça-feira (25) aos 78 anos em Len-

çóis Paulista
Maria José Travagli Silvestre faleceu na terça-feira (25) aos 83 anos em Macatuba
Antônio Contente faleceu na segunda-feira (24) aos 80 anos em Lençóis Paulista
Edson Rezende faleceu no domingo (23) aos 47 anos em Lençóis Paulista
Jurandir Justino Aranha faleceu no domingo (23) aos 46 anos em Lençóis Paulista
Natalino de Lima faleceu no domingo (23) aos 73 anos em Lençóis Paulista
Nivaldo José dos Santos faleceu no domingo (23) aos 80 anos em Lençóis Paulista
Octacilio Cruzeiro faleceu no domingo (23) aos 82 anos em Lençóis Paulista
José Angelo Aranha faleceu no sábado (22) aos 50 anos em Lençóis Paulista
Luiz Carlos Giorgeti faleceu no sábado (22) aos 66 anos em Lençóis Paulista
Orlando Varotto faleceu no sábado (22) aos 90 anos em Lençóis Paulista
Rodrigo Aparecido dos Santos faleceu no sábado (22) aos 34 anos em Lençóis Paulista
Eva Aparecida de Souza faleceu na sexta-feira (21) aos 59 anos em Lençóis Paulista
Francisco Silva da Anunciação faleceu na sexta-feira (21) aos 50 anos em Lençóis Paulista

APREENSÃO

TRÁFICO

SÃO PAULO MAIS SEGURO

ESTATÍSTICAS

Jovem com droga foge da polícia

PM captura três homens 
foragidos da Justiça

Operação apreende mais 
de 800 quilos de droga e 
detém 151 pessoas

Estado de São Paulo reduz todas as 
modalidades de roubos e furtos em julho

Ação aconteceu na Rodovia Marechal 
Rondon, próximo à saída de Alfredo Guedes

Indivíduos têm condenações pelos crimes 
de tráfico de drogas e associação ao tráfico

Ação também resultou na vistoria de 10,5 mil 
veículos e apreensão de sete armas de fogo

No período, as extorsões mediante sequestro permaneceram zeradas

Flávia Placideli

Na noite da quarta-feira 
(26), a equipe de Força 
Tática da Polícia Militar 

de Lençóis Paulista apreendeu 
mais de 40 porções de maconha 
na Rodovia Marechal Rondon 
(SP-300). A ação foi desenca-
deada após uma denúncia anô-
nima de que um jovem estaria 
transportando entorpecentes 
em um mototáxi do distrito de 
Alfredo Guedes para a cidade. 
Na abordagem, o jovem acabou 

Flávia Placideli

Nesta semana, a Polícia Mi-
litar de Lençóis Paulista 
prendeu mais três pessoas 

que estavam foragidas da Justiça. 
As ações aconteceram na segun-
da (24) e na quarta-feira (26) no 
Jardim Monte Azul e no Con-
junto Habitacional Maestro Júlio 
Ferrari. Entre os presos estão três 
homens, de 34, 27 e 26 anos, que 
respondem pelos crimes de tráfi-
co de drogas e associação ao tráfi-
co. Todos ficaram recolhidos aos 
cárceres, à disposição da Justiça.

De acordo com as informa-
ções obtidas pela reportagem 
de O ECO junto ao comandante 
da equipe de Força Tática, sar-
gento Lucas, na segunda-feira 
(24) foi cumprido um mandado 
de prisão contra K.B.S., de 34 
anos, que era procurado pelo 
crime de tráfico de drogas (Ar-
tigo 33 do Código Penal). O ho-
mem, que já era conhecido dos 
meios policiais, estava na frente 
de sua residência, Jardim Mon-
te Azul. Ele foi submetido à 
revista pessoal, mas não estava 

com nada de ilícito.
O indivíduo foi conduzido 

até o plantão policial, onde o de-
legado, após tomar ciência dos fa-
tos, elaborou o Boletim de Ocor-
rência de Captura de Procurado, 
dando comprimento ao mandado 
de prisão. A pena, segundo a po-
lícia é de sete anos de reclusão 
em regime fechado. Com isso, o 
homem ficou recolhido aos cár-
ceres, à disposição da Justiça.

Na quarta-feira (26), a PM 
cumpriu outros dois mandados 
de prisão no Júlio Ferrari. A.A.P., 
de 26 anos, e R.A.O., de 27 anos, 
foram capturados em uma resi-
dência na Rua Hugo Cavassuti. 
Detidos e submetidos à revista 
pessoal, nada de ilícito foi encon-
trado. Eles foram conduzidos à 
Delegacia da Polícia Civil, onde a 
autoridade de plantão deu sequ-
ência à prisão. Eles respondem 
pelos crimes de tráfico de drogas 
e associação ao tráfico (Artigos 
33 e 35 do Código Penal).

A informação fornecida à 
reportagem é que os três indi-
víduos seriam transferidos para 
unidades prisionais da região.

Da Redação

Com a finalidade de ga-
rantir a continuidade da 
redução dos indicadores 

criminais, aumentando a pre-
sença ostensiva para combater 
o crime e assegurar a segurança 
da população, a Polícia Militar 
desencadeou mais uma etapa da 
Operação São Paulo Mais Segu-
ro. A ação, iniciada na última 
terça-feira (25) em todo o estado 
de São Paulo, se estendeu até a 
madrugada da quarta-feira (26).

Com a mobilização de 16.732 
policiais militares e o emprego 
de 7.357 viaturas e 11 helicóp-

teros, as atividades foram distri-
buídas em 1.225 pontos estraté-
gicos apontados pelo serviço de 
inteligência da PM, para sufocar 
possíveis ações de criminosos. 

A ação resultou em 17.434 
abordagens, sendo 115 pessoas 
presas ou apreendidas e 36 fora-
gidos capturados. Também hou-
ve a apreensão de 879,3 quilos de 
drogas e sete armas de fogo. Du-
rante a operação 10.521 veículos 
foram vistoriados, sendo 17 mo-
toristas autuados por consumo 
de álcool, recusa ao teste do ba-
fômetro e embriaguez ao volante. 
A PM também recuperou 32 veí-
culos produtos de roubo ou furto.

Da Redação

O estado de São Paulo ter-
minou o mês de julho 
com redução em todas 

as modalidades de furtos e rou-
bos, incluindo os latrocínios - 
roubos seguidos de morte. As 
extorsões mediante sequestro 
permaneceram zeradas.

Nos roubos em geral a re-
dução foi de 21% ou de 4.600 
casos em números absolutos. 
Foram 17.357 roubos no sétimo 
mês deste ano, contra 21.957 em 
igual período do ano passado. É 
a primeira vez na série histórica, 
iniciada em 2001, que o indica-
dor fica abaixo de 18 mil.

No indicador de roubos de 
veículos, a queda foi ainda mais 

acentuada (-34,2%). Foram 2.427, 
ante 3.691 - 1.264 a menos. É a 
primeira vez na série que o total 
fica abaixo de 3 mil no período.

Na comparação mensal 
também houve diminuição 
de 28,6% nas ocorrências de 
roubos de carga. A quantidade 
passou de 629 para 449, ou seja, 
180 a menos. Já os roubos a ban-
co recuaram de dois para um.

O estado ainda registrou 
queda nos furtos em geral e de 
veículos, que recuaram 28,5% 
e 28,6%, respectivamente. No 
primeiro, o total passou de 
43.402 para 31.042. No segun-
do, de 7.868 para 5.617 - são os 
menores índices da série.

Em entrevista concedida ao O 
ECO, no mês passado, o coman-

dante da 5ª Cia da Polícia Militar, 
Capitão Marcelo Paes, relatou 
que os baixos indicadores estão 
diretamente ligados à pandemia 
do novo coronavírus, que por 
medidas preventivas ocasionou o 
fechamento do comércio e estabe-
lecimentos e o isolamento social. 

“As medidas de isolamento 
social levaram, naturalmente, a 
uma menor circulação de pesso-
as nos municípios. O fechamen-
to e até mesmo o novo formato 
de atendimento do comércio di-
minuíram o número de eventu-
ais alvos de roubos e furtos e di-
ficultaram os crimes”, destacou.

OUTROS INDICADORES
No mês passado, houve 

14 boletins de ocorrência e 15 

vítimas de roubos seguidos de 
morte. Em julho de 2019, foram 
contabilizados 16 casos, com 
igual número de vítimas, desta 
modalidade criminosa.

O indicador de extorsão me-
diante sequestro permaneceu es-
tável sem nenhum registro pela 
segunda vez consecutiva na série 
histórica, enquanto foram regis-
trados 921 casos de estupro, con-
tra 850 em julho do ano passado. 

Já os indicadores relacionados 
a mortes intencionais, somaram 
217 ocorrências e 223 vítimas. 
Com as variações, as taxas de ho-
micídios dolosos dos últimos 12 
meses (de agosto de 2019 a julho 
de 2020) ficaram em 6,44 casos e 
6,70 vítimas de homicídios a cada 
grupo de 100 mil habitantes.

FUGA - Após abordagem, jovem foge de policiais e dispensa droga

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
CONVENÇÃO ELEITORAL MUNICIPAL

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SO-
CIAL DEMOCRÁTICO-PSD DO MUNICÍPIO DE AREIÓPOLIS-SP, nos 
termos do art. 8º e demais disposições da Lei nº.9.504/97 e de acordo com 
os arts. 32, 95 e mais disposições do estatuto partidário, convoca os mem-
bros do Diretório Municipal; II - dos Vereadores, dos Deputados Estadu-
ais e Federais e Senadores com domicílio Eleitoral no município; III - dos 
membros do Diretório Estadual com domicílio eleitoral no município; e IV 
- dos Delegados do Município à Convenção Estadual, para a CONVENÇÃO 
MUNICIPAL, que será realizada no dia 05 de setembro de 2020, 15h00 às 
21h00, na Câmara Municipal de Areiópolis, localizado à Rua Maria Concei-
ção Castilho Bernardes, 400, observada a seguinte.

ORDEM DO DIA.
1. Deliberação sobre propostas de coligação para eleição majoritária;
2. Escolha dos candidatos aos cargos de: Prefeito, Vice-Prefeito e Ve-

reador;
3. Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos.
O credenciamento dos Convencionais Titulares e Suplentes será inicia-

do às 14h30 do dia 05/09/2020.
Areiópolis, 28 de agosto de 2020.
Luiz Ribeiro Mariano - Presidente Comissão Provisória do PSD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
CONVENÇÃO ELEITORAL MUNICIPAL

O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO DA 
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB DO MUNICÍPIO DE 
AREIÓPOLIS-SP, nos termos do art. 8º e demais disposições da Lei nº. 
9.504/97 e de acordo com os arts. 32, 95 e mais disposições do estatuto 
partidário, convoca os membros do Diretório Municipal; II - dos Vereadores, 
dos Deputados Estaduais e Federais e Senadores com domicílio Eleitoral no 
município; III - dos membros do Diretório Estadual com domicílio eleitoral 
no município; e IV - dos Delegados do Município à Convenção Estadual, 
para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia 05/09/2020 
das 15h00 as 21h00, na Câmara Municipal de Areiópolis, localizado à Rua 
Maria Conceição Castilho Bernardes, 400, observada a seguinte.

ORDEM DO DIA.
1. Deliberação sobre propostas de coligação para eleição majoritária;
2. Escolha dos candidatos aos cargos de: Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
3. Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos.
O credenciamento dos Convencionais Titulares e Suplentes será inicia-

do às 14h30 do dia 05/09/2020.
Areiópolis, 28 de agosto de 2020.

Jonas Antonio da Silva - Presidente do Diretória Municipal do PSDB 
de Areiópolis

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
CONVENÇÃO ELEITORAL MUNICIPAL

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO CI-
DADANIA DO MUNICÍPIO DE AREIÓPOLIS-SP, nos termos do art. 8º 
e demais disposições da Lei nº. 9.504/97 e de acordo com os arts. 32, 95 e 
mais disposições do estatuto partidário, convoca os membros do Diretório 
Municipal; II - dos Vereadores, dos Deputados Estaduais e Federais e Sena-
dores com domicílio Eleitoral no município; III - dos membros do Diretório 
Estadual com domicílio eleitoral no município; e IV - dos Delegados do 
Município à Convenção Estadual, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que 
será realizada no dia 05/09/2020 das 15h00 às 21h00, na Câmara Municipal 
de Areiópolis, localizado à Rua Maria Conceição Castilho Bernardes, 400, 
observada a seguinte.

ORDEM DO DIA.
1. Deliberação sobre propostas de coligação para eleição majoritária;
2. Escolha dos candidatos aos cargos de: Prefeito, Vice-Prefeito e Ve-

reador;
3. Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos.
O credenciamento dos Convencionais Titulares e Suplentes será inicia-

do às 14h30 do dia 05/09/2020.
Areiópolis, 28 de agosto de 2020.
João Paulo Pires - Presidente Comissão Provisória Cidadania

PARTIDO SOLIDARIEDADE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SO-
LIDARIEDADE, no município de Macatuba, na forma do que dispõe o 
Estatuto Partidário e a legislação eleitoral vigente e observada às medidas 
sanitárias e profiláticas previstas na legislação específica convocam os con-
vencionais com direito a voto, para comparecer à convenção municipal a 
ser realizada no dia 13 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, 28 de agosto de 2020

Micaela Franscisca Oliveira
Presidente da Comissão Provisória Municipal do Solidariedade

se livrando da droga e fugindo.
Por volta das 19h30, a equi-

pe de Força Tática da Polícia 
Militar, composta pelo sargento 
Lucas e pelo soldado Leonardo, 
se deslocou até a entrada do dis-
trito de Alfredo Guedes, após 
receber uma denúncia anônima 
que um jovem estaria transpor-
tando drogas do distrito para 
Lençóis Paulista, utilizando um 
serviço de mototáxi.

Segundo informações da 
PM, a caminho do local, na 
Rodovia Marechal Rondon 

(SP-300), próximo à saída do 
distrito, a equipe se deparou 
com M.H.G., de 20 anos, que, 
ao notar a presença da viatura, 
desembarcou da motocicleta e 
fugiu em meio a um matagal, 
dispensando uma sacola branca 
contendo 41 invólucros de ma-
conha, que pesaram 44 gramas.

Os policiais chegaram a 
fazer buscas pelas imediações, 

mas o indivíduo conseguiu fu-
gir. Diante da situação, a equi-
pe deslocou até a Delegacia da 
Polícia Civil, onde a autoridade 
de plantão, após tomar conhe-
cimento dos fatos, determinou 
a elaboração de um Boletim de 
Ocorrência de apreensão de 
drogas. Até o fechamento des-
ta matéria, o jovem não havia 
sido localizado.

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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BOA NOTÍCIA
A vacina contra o novo coronavírus (Covid-19), produzida pelo laboratório 
chinês Sinovac, pode estar disponível no SUS (Sistema Único de Saúde) em 
dezembro deste ano. A afirmação foi feita pelo governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), em coletiva de imprensa realizada na quarta-feira (26). A previsão 
inicial era de que a imunização estivesse disponível em janeiro de 2021.
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Cidade

POUPATEMPO LENÇÓIS

BENEFICENTE

CORONAVÍRUS

Atendimento retorna 
no próximo dia 22

Casa Abrigo começa a vender 
rifas de carro zero quilômetro

Conheça os mitos 
e verdades sobre 
o uso do álcool

Para minimizar os riscos de transmissão do coronavírus, haverá controle de acesso à unidade

Veículo avaliado em R$ 34 mil deve ser sorteado no dia 21 de dezembro; adesão custa R$ 100

Em gel ou líquido, ele ajuda no combate 
ao coronavírus, mas é importante 
tomar alguns cuidados no manuseio

Angelo Franchini Neto

A unidade de atendimen-
to do Poupatempo de 
Lençóis Paulista voltará 

com o atendimento presencial 
a partir do dia 22 de setembro, 
segundo cronograma divulgado 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo. Os agendamentos para 
quem precisa realizar serviços 
presenciais estará disponível 
no portal (www.poupatempo.
sp.gov.br) e aplicativo (Poupa-
tempo Digital) no dia anterior.

Com o objetivo de minimizar 
os riscos de transmissão do novo 
coronavírus (Covid-19) e garantir 
a segurança da população e co-
laboradores, haverá controle de 
acesso à unidade. Só será permi-
tida a presença de acompanhan-
tes em casos de crianças, idosos 
ou pessoas com deficiência. O 
uso de máscaras de proteção é 
obrigatório, assim como a medi-
ção de temperatura e higieniza-
ção das mãos com álcool em gel 
na entrada das unidades. A ma-
nutenção do distanciamento en-
tre as pessoas foi reforçada com 
sinalização nos bancos de espera, 
marcações no chão e orientação.

Outra novidade é que, a 
partir de agora, o Poupatempo 
vai incorporar os atendimen-
tos prestados pelo Detran-SP 

Rafaela Damasceno

A Casa Abrigo Amorada, 
em Lençóis Paulista, 
entidade que presta ser-

viço de acolhimento institucio-
nal, assegurando o conforto e 
bem-estar a crianças e adoles-
centes sob medida de proteção 
judicial, tem sentido nas finan-
ças os impactos da pandemia, 
pois grande parte dos recursos 
necessários para manter o local 
funcionando são arrecadados 
através de eventos solidários, 
que foram cancelados para 
evitar a proliferação do novo 
coronavírus (Covid-19).

Para ajudar a aliviar as con-
tas no fechamento do ano, a Casa 
Abrigo prepara o sorteio de um 
Renault Kwid zero quilômetro, 
que está previsto para acontecer 
no dia 21 de dezembro. O veí-
culo foi doado pelo empresário 
José Antonio Foganholi, o Par-
dal. Quem estiver interessado 
em adquirir a rifa pode comprar 
através do site (www.associacao-
amorada.com.br) ou diretamen-
te com os voluntários. O valor 
unitário é R$ 100. Gabriela Ser-
rano, coordenadora da entidade, 
explica que a ideia é realizar um 

Angelo Franchini Neto 

O álcool, seja ele em gel ou 
líquido, tem sido tema de 
rodas de conversa pela sua 

importância no combate à Co-
vid-19, doença provocada pelo 
novo coronavírus. Para muitos, 
a utilização deste produto no dia 
a dia se mostra uma novidade, 
e por isso as perguntas são ine-
vitáveis. O Jornal O ECO con-
versou com o analista químico 
de laboratório industrial, Rony 
Luís Milanesi, que esclareceu 
algumas dúvidas importantes 
sobre o álcool líquido e em gel.

Estudos dão conta de que o 
álcool tem poder microbicida, 
antibacteriano e antiviral. Já 
a OMS (Organização Mundial 
da Saúde) reforça que a versão 
70%, seja ela em gel ou líquida, 
é a mais indicada para o com-
bater tais microrganismos. “É 
importante ter esse equilíbrio 
entre a concentração de álcool 
e água, porque ambos traba-
lham em conjunto no combate 
aos microrganismos. Enquanto 
a água penetra na parede celu-
lar e desestrutura os lipídeos, a 
ação esterilizante do álcool des-
trói a vida do microrganismo”, 
lembra Milanesi.

“Se utilizarmos o álcool 
absoluto, aquele 99%, que não 
tem quase nada de água, a mo-
lécula do microrganismo será 
apenas esterilizada, o que não 
garante a sua morte. E o mes-
mo vale para o álcool 46%, que 
não tem o poder de esterilizar 
a molécula, apenas de pene-
trar a parede celular”, reforça 
o químico, que diz que lavar 
as mãos diariamente também é 
uma maneira eficiente de com-
bater microrganismos como o 
novo coronavírus, pois a água 
combinada com sabonete, sa-
bão ou detergente tem a mesma 
funcionalidade do álcool. 

Muitas pessoas têm dúvida 
se carregar um frasco de álco-
ol em gel no carro pode causar 
um incêndio por autocombus-
tão. Segundo Milanesi, o álcool 
não entra em combustão sem 

uma fonte de ignição. “A auto-
combustão do álcool por estar 
exposto ao sol é fake news, mas 
é bom tomar cuidado, pois ele é 
um reagende químico bastante 
volátil, ou seja, evapora com fa-
cilidade. E esses gases, em con-
tato com uma fonte de ignição, 
como por exemplo, uma faísca, 
fonte elétrica ou até mesmo um 
cigarro aceso, pode, sim, causar 
uma explosão. Além disso, essa 
evaporação por conta da expo-
sição ao sol diminui a concen-
tração do álcool e, caso chegue 
a menos de 60%, a eficácia será 
comprometida”, alerta.

Em relação a reclamação de 
muitas pessoas sobre pele res-
secada, o profissional esclarece 
que o álcool, por si só, resseca 
a pele e, em alguns casos, pode 
até causar rachaduras e derma-
tites por conta do uso excessi-
vo. Isso se explica pelo fato de 
que a pele humana é formada 
por moléculas que também 
são desestruturadas e esterili-
zadas, juntamente com outros 
microrganismos ali existentes. 
“O álcool em gel é mais fácil de 
espalhar e cria uma espécie de 
película que dá a sensação de 
hidratação. Já a composição lí-
quida simplesmente adentra na 
parede celular da nossa pele e 
dos microrganismos e simples-
mente evapora. Mas ambos irri-
tam a pele da mesma maneira. 
O ideal é lavar as mãos com 
água e sabão, quando possível”, 
revela Milanesi.

Independentemente de ser 
líquido ou em gel, é importan-
te que o álcool tenha procedên-
cia. “Há uma falsa sensação 
de proteção quando estamos 
lidando com soluções caseiras, 
que não têm procedência e não 
são certificadas. Um exemplo 
são aquelas pessoas que utili-
zam o álcool absoluto e o hidra-
tam. Não tem como garantir a 
eficácia de um produto como 
este. Portanto, a orientação é 
sempre comprar o álcool, seja 
e em gel ou líquido, em um 
local de confiança”, finaliza o 
analista químico.

RETORNO - Cronograma do Governo do Estado de São Paulo indica que o Poupatempo 
de Lençóis Paulista retorna com o atendimento presencial no dia 22 de setembro

AJUDA IMPORTANTE - Com venda da rifa, Casa Abrigo 
Amorada espera fechar o ano com as contas em dia

CUIDADOS ESSENCIAIS - Uso excessivo e procedência duvidosa são 
alguns dos perigos que envolvem o álcool, seja ele em gel ou líquido

pessoas jurídicas. Infelizmente, 
caíram bastante”, conta a co-
ordenadora, que reforça que a 
entidade precisa levantar recur-
sos para se manter, já que não 
é financiada integralmente com 
dinheiro público.

O veículo que será sorteado 
é avaliado em R$ 34 mil e a en-
tidade espera vender até 3 mil 
rifas, arrecadando R$ 300 mil. 
A expectativa é que o dinheiro 
consiga cobrir os custos totais 
deste ano, repondo o montante 
que não foi arrecadado devi-
do aos eventos cancelados. “A 
gente ficou em uma situação 
financeira bem complicada”, 
afirma Gabriela.

Além da adesão à rifa, exis-
tem outras maneiras de auxiliar 
na manutenção da Casa Abrigo. 
As pessoas podem participar 
dos eventos organizados pela en-
tidade quando eles retornarem, 
além de doar dinheiro, roupas, 
brinquedos, roupas de cama, 
entre outras coisas. “Nós temos 
um projeto que chama Padri-
nhos do Bem. Através dele as 
pessoas podem doar a quantia 
que querem, seja R$ 5 ou R$ 1 
mil. Toda doação é bem-vinda”, 
conclui a coordenadora.

almoço solidário no dia do sor-
teio, mas por conta da pandemia 
não há nada definido.

Além dos eventos que a 
Casa Abrigo realiza todos os 
anos (como o baile de máscaras, 

bingo, bazar etc.), que tiveram 
que ser cancelados, outra ques-
tão tem afetado seriamente as 
contas. “Percebemos, também, 
uma diferença nas doações, 
tanto de pessoas físicas como de 

(Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo). Todas 
as cidades que têm postos do 
Poupatempo, incluindo Lençóis 
Paulista, passarão a realizar ser-
viços relacionados à CNH (Car-
teira Nacional de Habilitação), 
veículos e infrações.

Esta primeira etapa de re-
abertura irá priorizar apenas o 
que houver exigência presencial, 
como primeira emissão de CNH 
e expedição de RG (Registro Ge-
ral), por exemplo. Atualmente, 
70% dos serviços oferecidos 
pelo Detran-SP e 50% dos que 
são prestados pelo Poupatempo 
já estão disponíveis on-line. Mais 

de 200 serviços estão sendo digi-
talizados pelo Poupatempo.

A reabertura das unidades 
segue as diretrizes da aderência 
ao Plano São Paulo, com a flexi-
bilização permitida apenas para 
cidades que estiverem nas fases 
Amarela e Laranja, e com fluxo 
de pessoas equivalente a 30% da 
capacidade de cada unidade.  

Do total de 340 postos, 252 
retornam ainda na modalidade 
Ciretrans e oito unidades como 
Poupatempo. As Ciretrans que 
ainda permanecem exclusivas 
para atendimentos relativos a 
assuntos de trânsito serão trans-
formadas, até a transição plena 

da remodelação, prevista para 
estar concluída até 2022. 

Inovador, o novo formato 
de atendimento que integra 
Poupatempo e Detran-SP será 
implementado por meio de 
balcão único, oferecendo 242 
serviços digitais, até 2022, em 
340 unidades mais compactas. 
Esta reestruturação operacio-
nal possibilitará ao Estado al-
cançar uma economia de cerca 
de R$ 100 milhões por ano.

Todas as informações, en-
dereços e horários de funcio-
namento dos postos podem 
ser consultadas no site www.
poupatempo.sp.gov.br.
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ÚLTIMOS DIAS
Os profissionais do setor artístico que tem interesse em receber o auxílio 
financeiro da Lei Aldir Blanc devem procurar o Casa da Cultura Prof.ª Maria Bove 
Coneglian até a quarta-feira (2). A exemplo do auxílio emergencial pago aos 
informais, os trabalhadores do setor cultural receberão R$ 600 por mês, em três 
parcelas. Para quaisquer dúvidas, o telefone é o (14) 3263-6525 (WhatsApp).
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Regional

ELEIÇÕES 2020

ECONOMIA

Cidades da região perdem 
eleitores em relação a 2016

Setor de eventos se reinventa na pandemia

Queda maior foi registrada em Areiópolis, onde representatividade nas urnas diminuiu 4,29% 

Profissionais precisam lidar com rigidez e até inatividade por conta da 
fácil disseminação do novo coronavírus em ambientes fechados

Elton Laud

Na semana passada, O 
ECO revelou que Len-
çóis Paulista alcançou a 

marca de 50.506 eleitores, com 
aumento de 7,21% em relação 
às eleições municipais de 2016. 
Mas a realidade é diferente nas 
demais cidades da área de 
cobertura do jornal, que, de 
acordo com dados do TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral), per-
deram representatividade nas 
urnas nos últimos quatro anos.

A maior queda foi regis-
trada na cidade de Areiópolis, 
onde o número de eleitores 
diminuiu 4,29% de 2016 para 
2020, de 8.914 para 8.532. Em 
seguida aparece Macatuba, 
com retração de 3,03% no elei-
torado, de 13.574 para 13.162 
pessoas aptas a votar no pleito 
do dia 15 de novembro. Em 
Borebi, menor das três cida-
des, a redução foi de 1,63%, de 
2.215 para 2.179 eleitores.

Apenas Areiópolis não 
deve ter maioria feminina 
nas urnas, com 4.404 homens 
(51,62%) e 4.126 mulheres 
(48,36%) - não há informação 
sobre o sexo de dois eleitores 
(0,02%). Em Macatuba, 6.681 
mulheres (50,76%) e 6.477 
homens (49,21%) constam no 
sistema do TSE, além de qua-
tro eleitores sem informação 
sobre sexo (0,03%). Borebi 
tem 1.116 mulheres (51,22%) e 
1.063 homens (48,78%) com a 
situação regularizada.

Nas três cidades também 

Angelo Franchini Neto

O setor de eventos é dura-
mente afetado pela pan-
demia do novo corona-

vírus (Covid-19). Mesmo com 
o Plano São Paulo, projeto que 
prevê a retomada gradativa das 
atividades econômicas, os avan-
ços são mínimos e apenas a 
região administrativa do estado 
que estiver por 28 dias na Fase 
3 (Amarela) está autorizada a re-
alizar eventos públicos e parti-
culares com uma série de restri-
ções - a Região Administrativa 
de Bauru, por exemplo, está na 
Fase Amarela há 19 dias.

Os profissionais que vi-
vem de eventos acabam por se 
reinventar para tentar driblar 
a crise econômica. É o caso de 
Alisson José Santos, que ao lado 
do sócio José Marcus Costa Jú-
nior, comanda os trabalhos na 
A&M Cerimonial e Decoração. 
“Tivemos muitos eventos cance-
lados e por isso precisamos nos 
mexer. Adotamos as ‘charrea-
tas’ (carreatas para chá de bebê, 

chá revelação, chá bar, etc.), 
aniversários, bodas e outras 
comemorações via chamada de 
vídeo, enfim, tudo para que os 
nossos clientes pudessem ser 
atendidos. Outros eventos me-
nores ocorreram de maneira 
presencial, mas com público 
reduzido, com mesas decoradas 
para as famílias e cuidados com 
o distanciamento e a higiene”, 
conta Santos, que também faz 
uma análise sobre o retorno à 
normalidade. “Dizer que o nos-
so setor está pronto para a nor-
malidade é um assunto bastante 
complexo, algo que precisamos 
repensar muito. Eu, particular-
mente, acredito que sim, po-
rém, apenas para eventos em 
ambientes abertos, já que os 
ambientes fechados colaboram 
com a disseminação do corona-
vírus”, completa.

Natalie Martines Sebrian e 
o esposo Tarik Fernandes Se-
brian são proprietários do Espa-
ço Kids Buffet e Eventos. Assim 
como Santos, eles também pre-
cisaram se movimentar, já que 

o empreendimento é a única 
fonte de renda do casal. “Está 
bem difícil, pois faz mais de 
cinco meses que não podemos 
trabalhar. Nosso faturamento 
caiu cerca de 95%, prejuízo so-
mado ao acúmulo de alugueis e 
outras despesas. Mesmo com o 
Plano São Paulo, não estamos 
sentindo diferença alguma, pois 
ainda há muitas restrições e 
dessa forma não conseguimos 
trabalhar. Mas estamos con-
fiantes em novas flexibilizações 
para, aí sim, voltamos com nos-
sas atividades”, garante Natalie. 

Conhecido em Lençóis 
Paulista e região por levantar 
o público em seus shows, o 
músico Tiago Rodrigues sofreu 
em dobro com a pandemia. 
Além de perder o emprego com 
carteira assinada, ele também 
parou de fazer shows. “Desde 
2015 eu não vivo somente da 
música, mas ela era e conti-
nua sendo uma fonte de renda 
complementar importante para 
mim.  Mas a maior dificuldade 
é, sem dúvidas, a falta de con-

ELEITORADO EM QUEDA - Dados do TSE apontam diminuição no número de eleitores na microrregião de Lençóis Paulista

MUDANÇA DE RUMO - Alisson (à esquerda) e o sócio Marcus, da A&M Cerimonial e Decoração, 
se reinventaram e já oferecem aos seus clientes atividades em carreatas e também on-line

tato, abraço, apertos de mão. 
São valores simples que hoje 
fazem falta”, relata Rodrigues. 
“Eu sempre tento tirar algo de 
positivo nas dificuldades, e com 
a pandemia não é diferente. O 
coronavírus mostrou que nós 
somos um grão de areia nesse 
universo todo. Somos frágeis e 
sensíveis a tudo isso. É claro 
que tudo isso vai passar, po-
rém, esta experiência deixará 

marcas para que possamos nos 
tornar pessoas melhores. Que 
possamos ser reflexos de amor 
e esperança nesse momento 
turbulento e que vivamos a 
vida com mais intensidade no 
futuro”, completa.

SAINDO DO PLATÔ
Ontem, durante coletiva de 

imprensa realizada no Palácio 
dos Bandeirantes, o governador 

João Doria (PSDB) anunciou 
que o estado de São Paulo não 
está mais no platô, que é a esta-
bilização de novos casos diários 
do novo coronavírus. Segundo 
Doria, nas últimas duas sema-
nas, São Paulo apresentou que-
da de 20% no registro de óbi-
tos. Além disso, na 35ª Semana 
Epidemiológica o estado vem 
apresentando queda de 10% nas 
internações e de 5% nos casos.

houve crescimento acentuado 
no número de eleitores com 
deficiência (física, visual, au-
ditiva, etc.) ou dificuldade para 
exercer o direito de voto - os 
detalhes não são especificados 
pelo TSE. Nos últimos quatro 
anos, o total de cadastros de 
pessoas com algum tipo de li-
mitação subiu de 28 para 96, 
em Macatuba; de três para 

32, em Areiópolis; e de quatro 
para 24, em Borebi.

FAIXA ETÁRIA
Em relação à idade, as 

faixas etárias com menor 
número de cidadãos aptos a 
exercer o direito do voto nas 
eleições deste ano são as mes-
mas nos três municípios, de 
18 a 19, de 65 a 69 e de 60 

a 64 anos, com os respectivos 
percentuais de 2,58%, 4,68% 
e 6,83%, em Macatuba; de 
2,90%, 3,74% e 5,50%, em 
Areiópolis; e de 2,61%, 5,14% 
e 5,74%, em Borebi.

O perfil do eleitorado varia 
um pouco na parte de cima 
do gráfico. Em Macatuba, 
os grupos com mais repre-
sentatividade são de 35 a 39 

(10,62%), de 30 a 34 (10,34%) 
e de 25 a 29 anos (9,89%). Em 
Areiópolis, a predominância é 
de 30 a 34 (11,72%), de 25 a 
29 (11,11%) e de 35 a 39 anos 
(10,43%). Já em Borebi, as 
maiores faixas são de 30 a 34 
(10,69%), de 20 a 24 (10,51%) 
e de 25 a 29 anos (10,46%).

Macatuba tem o maior per-
centual de eleitores aos quais 

o voto é facultativo, entre 16 a 
17 anos (0,69%) e a partir dos 
70 (10,27%), incluindo nove 
com mais de 100 (0,07%). Bo-
rebi, aparece em seguida, com 
0,92% e 8,58%, respectivamen-
te. Já em Areiópolis, 0,48% do 
eleitorado está na faixa de 16 
a 17 e 7,62% tem 70 anos ou 
mais, incluindo com três pes-
soas com mais de 100 (0,04%).

ESTADO CIVIL
Considerando o estado civil 

dos eleitores, Macatuba e Arei-
ópolis tem o perfil bem simi-
lar, com mais casados (48,28% 
e 46,78%) do que solteiros 
(40,81% e 43,27%). Já Borebi, 
por sua vez, tem mais partici-
pação entre os cidadãos que se 
declaram solteiros, que repre-
sentam 48,42% contra 38,87% 
dos casados. Os demais grupos 
são de divorciados, viúvos e se-
parados judicialmente.

GRAU DE INSTRUÇÃO
Na comparação pelo grau 

de instrução, Macatuba e 
Areiópolis têm mais eleitores 
com o Ensino Médio completo 
(30,25% e 30,39%), enquan-
to que em Borebi a maioria 
tem Ensino Fundamental in-
completo (31,34%). Macatuba 
tem o maior percentual de 
pessoas com Ensino Superior 
completo (10,71%) e o menor 
de analfabetos (4,81%). Em 
Areiópolis, porém, são mais 
analfabetos (8,33%) do que 
eleitores com Ensino Superior 
completo (6,45%).
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KIT CAFÉ DA MANHÃ
A entrega do ticket para a retirada do Kit Café da Manhã aos alunos 
matriculados nas creches e escolas da Rede Municipal, da Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais) e do Lar da Criança Dona Angelina Zillo 
terminou ontem (28) e os kits devem ser retirados até a sexta-feira (4), das 
8h às 18h, no supermercado Gigantão, vencedor do processo de licitação.
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Cotidiano

Por conta da pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19), a Festa da Padroeira 
de Lençóis Paulista, realiza-
da em setembro em razão 
da comemoração do Dia de 
Nossa Senhora da Piedade 
(16), não terá a tradicional 
quermesse neste ano, mas 
com a volta das missas pre-
senciais os fiéis do Santuário 
Nossa Senhora da Piedade 
poderão participar das cele-
brações religiosas.

CIDADANIA

RELIGIÃO

Trabalho voluntário: a arte de se doar

Igrejas retomam missas 
presenciais na terça-feira (1)

Integrantes do Comitê “Todos contra a Covid-19” falam sobre o mundo do voluntariado e a importância de ajudar o próximo

Além de respeitar as barreiras sanitárias, fiéis devem fazer o agendamento prévio

Rafaela Damasceno

Nessa sexta-feira (28) foi 
comemorado o Dia Na-
cional do Voluntariado, 

que celebra o trabalho volun-
tário realizado por pessoas em 
todo o país. Pessoas como Regi-
na Maria Andretto Grillo e Sa-
brina Amoedo dos Santos, que 
ajudam o próximo há anos sem 
esperar nada em troca.

“Eu acho que o nosso tempo 
é precioso demais para ser des-
perdiçado, por isso, eu sempre 
coloquei o meu tempo a dispo-
sição. Esse é meu foco. Sempre 
tem alguém que precisa e, mais 
do que isso, a gente precisa”, afir-
ma Regina, que acredita que ser 
voluntário é se dedicar ao outro.

Regina preside o comitê 
solidário “Todos contra a Co-
vid-19”, que foi criado com o 
intuito de arrecadar itens de 
necessidade básica para famílias 
que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social em de-
corrência da pandemia do novo 
coronavírus. Ao ser convidada 
para coordenar as ações, soube 
exatamente com quem contar.

Priscila Pegatin

Depois de seis meses de 
igrejas vazias por conta da 
pandemia do novo coro-

navírus (Covid-19), a comunida-
de católica de Lençóis Paulista 
se prepara para retomar as cele-
brações presenciais. Um decre-
to publicado na sexta-feira (21) 
pela Arquidiocese de Sant’Ana, 
de Botucatu, libera, com res-
trições, a volta dos encontros a 
partir desta terça-feira (1).

Entre as mudanças que as 
paróquias devem seguir está o 
número restrito de fiéis. No San-
tuário Nossa Senhora da Piedade 
(Centro) e na Paróquia São Pedro 
e São Paulo (Núcleo Luiz Zillo), 
por exemplo, serão 100 pessoas 
por missa. Para reservar o lugar 
é preciso entrar em contato com 
as secretarias paroquiais.

No Santuário, o agendamen-
to pode ser feito pelos telefones 
(14) 3263-0130, (14) 3263-0289 
e (14) 9 9660-7099. Na Paróquia 
São Pedro e São Paulo, além dos 
telefones (14) 3264-4324 e (14) 
9 9743-9506 (WhatsApp), é pos-
sível garantir a participação na 
missa por meio do site www.
vouamissa.com.br.

As missas do Santuário acon-
tecem às segundas, terças, quin-
tas e sextas-feiras, às 19h30, quar-
tas, às 15h, aos sábados, às 15h e 
19h30, e aos domingos, às 9h30, 
17h e 19h30. Na Paróquia São 
Pedro e São Paulo as celebrações 
são às terças e quintas-feiras, às 
19h30, aos sábados às 18h, e aos 
domingos, às 7h30, 9h30 e 19h. 
Nas noites de sábado as missas 
têm transmissão pela internet.

AMOR AO PRÓXIMO - Regina e Sabrina já trabalharam juntas em diversas ações; na foto, as duas ao lado das voluntárias do “Todos contra a Covid-19”

COM SEGURANÇA - Com lugares marcados e agendamento, paróquia 
pode receber até 100 fiéis por missa; na foto Igreja São Pedro e São Paulo

Festa da Padroeira não terá quermesse
A reabertura está marcada 

para a terça-feira (1), primeiro 
dia da oração das 15 Mil Ave 
Marias. A vigília será realiza-
da diariamente, até o dia 15, 
em quatro horários: das 9h às 
10h30, das 10h30 às 12h, das 
12h às 13h30 e das 13h30 às 
15h. Apesar de o Santuário 
permanecer aberto para a co-
munidade, há pastorais agen-
dadas para cada horário para 
evitar aglomerações.

As atividades em louvor à 

padroeira começam neste 
sábado (28), a partir das 9h, 
com uma carreata que per-
corre todas as paróquias da 
cidade. A festa, que chega à 
103º edição neste ano, traz o 
tema “Mãe da Piedade, em 
meio a tanto pranto, socor-
rei-nos em nossas necessi-
dades!”. A programação dos 
demais dias pode ser confe-
rida na edição do próximo 
sábado (5) ou pelo site www.
jornaloeco.com.br.

Além do agendamento, as 
igrejas vão adotar novos protoco-
los, como distanciamento míni-
mo de dois metros entre os fiéis, 
acesso a álcool em gel nas en-
tradas e saídas dos templos, uso 
obrigatório de máscaras e con-
trole de temperatura, se possível. 

Os folhetos litúrgicos devem ser 
evitados e as imagens protegidas 
para que não haja contato físico.

Outra mudança será no 
rito da comunhão. Ao invés de 
formar filas, as pessoas devem 
aguardar em seus lugares. A 
orientação é para que o fiel re-

ceba a hóstia na mão e retire a 
máscara apenas para colocá-la na 
boca. Para a coleta das ofertas, 
cada paróquia deve colocar uma 
urna ou cestinha identificada na 
saída das celebrações. Ao depo-
sitar a doação os fiéis devem res-
peitar o distanciamento pessoal.

Sabrina foi uma das escolhi-
das para ajudar na causa. “Nós 
temos um grupo de amigas e já 
participamos de outros traba-
lhos na igreja. Minha irmã me 
avisou que a Regina queria falar 
comigo para ver se eu topava 
mais um. Na hora eu disse que 
estava à disposição”, relata.

O trabalho do “Todos con-
tra a Covid-19” foi um sucesso 
e, depois de arrecadar muitos 
itens em ações como a Facilpa 
Live, realizada no mês passado, 

o grupo de voluntárias agora está 
organizando e distribuindo as 
doações juntamente com a Assis-
tência Social de Lençóis Paulista.

Ativas no mundo do volun-
tariado, ambas se recordam de 
vários momentos que marcaram 
suas vidas. Sabrina se lembra 
com carinho de quando começou 
a fazer artesanato, aventurando-
-se em uma área desconhecida, 
e foi chamada para participar de 
um projeto que auxilia crianças 
em situação de vulnerabilidade.

“Me convidaram para pas-
sar uma tarde de sábado com 
essas crianças e proporcionar 
uma oficina de artesanato. Eu 
levei aquilo que eu mesma tinha 
acabado de aprender, que era to-
talmente diferente do meu dia a 
dia, para elas. Foi uma das ações 
mais diferentes que eu já partici-
pei. E gostei muito”, conta.

Regina, em parceria com 
Vânia Carraro, há alguns anos 
fundou a AMU (Associação da 
Mulher Unimed), que auxilia 

deficientes visuais, preparan-
do-os para a inclusão na so-
ciedade. E foi a AMU que lhe 
proporcionou uma das expe-
riências mais impactantes no 
mundo do voluntariado.

“Começamos a ajudar um 
menino que morava no Nú-
cleo (Luiz Zillo). Levamos uma 
máquina de braile, depois, um 
computador. Hoje, ele já fez fa-
culdade e está trabalhando no 
Albert Einstein, em São Paulo, 
na área de marketing. São coi-

sas que marcam, porque você 
ajudou a revelar essa pessoa 
que estava escondida”, conta.

Sabrina destaca que o tra-
balho voluntário traz muita 
satisfação pessoal. “Através das 
nossas atitudes, é possível tocar 
os outros. Realizando o traba-
lho voluntário, você faz bem ao 
outro, a você mesmo e também 
pode mobilizar aqueles que tal-
vez não conseguem olhar o pró-
ximo como irmão”, diz.

Regina acredita que a cole-
tividade é muito importante no 
mundo do voluntariado e ressal-
ta que Lençóis Paulista possui 
um povo muito solidário, “No 
momento de dificuldade que 
todos estão passando por causa 
da Covid-19, a solidariedade foi 
muito grande. Lençóis tem um 
povo muito bom”, finaliza.

As duas têm em comum o 
espírito voluntário, que as im-
pulsiona a seguir ajudando o 
próximo ano após ano, projeto 
após projeto, sem pensar em pa-
rar. Essa é a beleza do volunta-
riado: ele te acompanha, guian-
do seus passos em um caminho 
solidário e repleto de satisfação.

CARTOLA FC

Rodada premiada 
movimenta a disputa 
na Liga O ECO
Mito do final de semana vai ganhar uma 
camisa personalizada de seu time do jogo

Elton Laud

Com alguns meses de atra-
so por conta da pandemia 
do novo coronavírus (Co-

vid-19), o Campeonato Brasilei-
ro 2020 teve início no último dia 
8, trazendo consigo mais uma 
temporada do Cartola FC. O 
fantasy game mais popular en-
tre os apaixonados por futebol, 
promovido pelo site globoespor-
te.com, chegou neste ano a sua 
16ª edição reunindo mais de 6,3 
milhões de participantes de todo 
o país, dezenas deles brigando 
pelo título da Liga O ECO.

Em quatro edições, a liga 
clássica do jornal já reuniu mais 
de 400 jogadores de Lençóis 
Paulista e região. Neste ano, 
até o momento a competição é 
disputada por 103 pessoas. Vale 
lembrar que os três primeiros 
colocados serão premiados ao 
final do Brasileirão. O campeão 
leva para a casa uma camisa 
oficial de seu clube do coração; 
o vice ganha uma camisa de 
treino de seu time; já o terceiro 
colocado fatura uma bandeira 
de sua equipe preferida.

A após cinco rodadas reali-

zadas, a disputa pelas primeiras 
posições está bem acirrada. O 
líder é o time Catalanta Calcio, 
do cartoleiro Igor Dantas, que 
soma 348,20 pontos. Em sua 
cola está o Pizzaria Santa Gula, 
de Alex Aquino, campeão de 
2017, que tem 348,01 pontos. 
Um pouco atrás aparece o Bar-
celança F.C, de Luiz Henrique, 
com 344,47 pontos. As cinco 
primeiras posições se comple-
tam com os times Palmeirasmi-
nhavidaevcSGJR, com 317,34 
pontos, e EC Molinar, com 
315,98 pontos.

Os cartoleiros que estão na 
parte de baixo da tabela também 
têm a oportunidade de desfrutar 
do gostinho da vitória ao longo do 
campeonato. Neste final de sema-
na, por exemplo, acontece a pri-
meira rodada premiada da Liga 
O ECO, que vai dar uma camisa 
personalizada do time do Cartola 
FC, para mito da rodada, além de 
canecas do clube do coração para 
o segundo e terceiro colocados. 
O resultado será divulgado no 
programa Liga O ECO, exibido 
pelo canal do jornal no Youtube 
(www.youtube.com/OECOTV), 
na terça-feira (1).

DISPUTA ACIRRADA - Após cinco rodadas, briga pelas 
primeiras posições está equilibrada na competição
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Cultura INSCRIÇÕES
O Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, em São 
Paulo, segue, até o dia 7 de setembro, com inscrições abertas para 
o CLIPE (Curso Livre de Preparação do Escritor), dessa vez em 
formato on-line.  O objetivo do curso é colaborar com a formação e 
o aprimoramento de novos escritores. As inscrições custam R$ 60.
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CIRCUITO DIGITAL PONTOS MIS

LITERATURA

Domingo tem 
show com 

Ed Motta

Museu da Imagem 
e do Som exibe hoje 
filme “Colegas”

“Porquê ler escritos e escritores 
lençoenses” terá nova série

Apresentação acontece ao vivo pelas páginas do Teatro Municipal Adélia Lorenzetti

Após sessão, a partir das 18h, tem 
bate-papo ao vivo com especialistas

Projeto da Cia Teatral Atos & Cenas conta com a participação de atores locais

Flávia Placideli

O Circuito Digital de Artes 
apresenta neste domingo 
(30) mais um grande espe-

táculo musical pelas páginas do 
Teatro Municipal Adélia Loren-
zetti no Facebook (@teatrolen-
cois), Instagram (@teatrolencois) 
e Youtube (Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti). O projeto, 
realizado pela Alic (Associação 
Lençoense de Incentivo à Cul-
tura) com apoio da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e 
patrocínio da Bracell, segue com 

sua nova temporada até outubro.
O formato permanece o 

mesmo, totalmente on-line, mas 
agora as atrações são transmi-
tidas sempre aos domingos, a 
partir das 18h. “Continuamos 
com diversas modalidades ar-
tísticas, entre elas a música, o 
teatro, literatura e outras, nos 
diversos gêneros, rock, clássi-
co, comédia, buscando, dessa 
forma, atender a todas as fai-
xas etárias e gostos distintos”, 
destaca João Carlos Lorenzetti, 
presidente da Alic.

“A continuidade do projeto 

é mais uma oportunidade de 
termos uma programação digi-
tal de qualidade com diversida-
de de estilos e gêneros. O ob-
jetivo de contribuir com a arte 
e a cultura no município desta 
forma digital também tem uma 
abrangência universal, prova 
disso é a audiência de pessoas 
de outros países da América 
e Europa”, acrescenta Nilceu 
Bernardo, responsável pela 
programação da Alic, que ex-
plica que a seleção de atrações 
também visa contribuir com a 
formação do público.

Neste domingo (30), às 18h, 
o show é com o cantor e compo-
sitor Ed Motta, conhecido pela 
veia funk-soul, com influências 
que vão do jazz à MPB. Na 
live, exclusiva para o Circuito 
Digital de Artes, ele conta um 
pouco de suas composições e 
carreira e, claro, apresenta ao 
público versões acústicas de 
sucessos como “Colombina”, 
“Manoel”, “Fora da lei”, “Bai-
xo Rio” e “Vendaval”. O artista 
também inclui no repertório te-
mas como “Caso Sério”, de Rita 
Lee e Roberto de Carvalho.

Flávia Placideli

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

sábado (29) mais uma sessão 
on-line de cinema, seguida por 
bate-papo ao vivo. O destaque 
é o longa “Colegas”, em parce-
ria com a Gata Cine, que vai ao 
ar a partir das 16h. Já o bate-
-papo ao vivo, acontece às 18h. 
Desenvolvido pela Secretaria 
de Cultura e Economia Criati-
va, o programa promove sema-
nalmente a exibição virtual de 
um filme seguido de bate-papo 
ao vivo no canal do Youtube 
(MIS São Paulo).

Dirigido por Marcelo Gal-
vão, o filme de 2012 conta a 
história de Stallone, Aninha 
e Márcio, amigos que vivem 
em um instituto para porta-
dores de Síndrome de Down 
e, inspirados por filmes que 

assistem na videoteca local, 
resolvem fugir em busca de 
seus sonhos, roubando o carro 
do jardineiro. O caso chega até 
a imprensa e a polícia coloca 
dois policiais trapalhões no 
encalço dos jovens, que estão 
dispostos a viver uma aventu-
ra. Com duração de 100 minu-
tos, o filme tem classificação 
indicativa livre.

O bate-papo ao vivo, a 
partir das 18h, será mediado 
por Vanise Carneiro, atriz, 
diretora, educadora e prepara-
dora de elenco. Participam do 
encontro o diretor e o produ-
tor cinematográfico do longa, 
Marcelo Galvão e Marçal de 
Souza, Bruno Cucio, cineasta 
e professor de cinema, e Laís 
Garcia, educadora do MIS, 
responsável pelo Acessa MIS, 
projeto que busca aproximação 
de públicos com deficiências 
ao universo cultural do museu.

Flávia Placideli

A Cia Teatral Atos & Cenas 
está preparando a próxi-
ma série do projeto “Por-

quê ler escritos e escritores len-
çoenses”, que será lançada no 
próximo dia 3 de setembro. A 
nova edição conta com mais 12 
escritores e uma edição espe-
cial sobre a obra de Alexandre 
Chitto. O objetivo é valorizar as 
produções locais.

“A Cia Atos & Cenas sempre 
valorizou a literatura como ins-
trumento fundamental em suas 
pesquisas e destacar os lenço-
enses é uma forma de estimular 
a produção local. Quando isso 
acontece em um segmento, to-
dos os outros também ganham e 
a comunidade amplia seu acer-
vo”, relata Nilceu Bernardo.

O projeto tem produção e 
direção de Nilceu Bernardo, 
captação de imagens de Thiago 
Cardinali e pesquisa e intepreta-
ção dos atores Leda Fernandes, 
Marina Ronque, Bárbara Lenci, 
Eliane Areozo, Eliandra Caon, 
Nínive Bianca, Rodolfo Braga, 
Rodrigo Disritmia, Ewerton Ge-
neroso e Michele Custódio.

DE CASA - Neste domingo, 
público pode acompanhar 

show com o cantor Ed Motta

CINEMA EM CASA - Museu da Imagem e 
do Som exibe filme “Colegas” neste sábado

ATOS & CENAS - Cia Teatral busca apoio para nova edição do projeto “Porquê ler escritos e escritores lençoenses”

Neste domingo (30), a 
partir das 11h, o programa 
#MISEMCASA também exi-
be o projeto “Lendo Ima-
gens”, que apresenta um 
diálogo direto entre artistas 
e público, partindo das fotos 
do acervo do Museu da Ima-
gem e do Som. No projeto, o 
museu convida artistas a es-
colherem uma imagem para 
compartilhar uma leitura 
com os espectadores, com o 
objetivo de divulgar as obras 
e, também, valorizar fotógra-
fos, curadores, críticos e pes-
quisadores contemporâneos.

O convidado é o fotógra-
fo Felipe Larozza, que apre-
senta detalhes de uma ima-
gem de Fernanda Frazão, 
fotógrafa participante do 
programa “Nova Fotografia 
2018”com a série Amazô-
nia lado B. O ensaio retrata 
uma jornada em um cruzei-
ro ‘all inclusive’ ao longo 
do Rio Negro, na Floresta 
Amazônica, no qual a fotó-
grafa investiga o turismo de 
massa. Toda a programação 
do MIS pode ser acompa-
nhada pelo site: www.mis-
-sp.org.br/pontos_mis.

Domingo também tem 
projeto ‘Lendo Imagens’

Na primeira série, que se en-
cerrou nessa quinta-feira (27), o 
grupo conseguiu patrocínio de 

algumas empresas locais e tam-
bém busca apoio para as novas 
produções. Quem se interessar 

pode entrar em contato pelas 
redes sociais dos integrantes ou 
pelo telefone (14) 9 9601-6145.
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Saúde REINFECÇÃO PELA COVID-19
O Hospital das Clínicas de São Paulo investiga sete casos de 
pacientes com suspeita de reinfecção pelo novo coronavírus 
(Covid-19) no Brasil. Nesta semana, Hong Kong confi rmou o 
primeiro diagnóstico ofi cial de um paciente com segundo contágio. 
Pelo menos outros dois casos surgiram na Holanda e na Bélgica.

DIA D

CENSO COVID

Vacinação contra o sarampo tem baixa adesão

Testagem em assintomáticos identifi ca 
7,77% de infectados em Lençóis Paulista

Doses estão 
disponíveis 
nas unidades 
de saúde até 
segunda-feira (31)

Dos 991 testes aplicados, 77 tiveram o resultado positivo; índice fi cou abaixo da etapa anterior

Priscila Pegatin  

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra o Sa-
rampo está muito abaixo 

do esperado em Lençóis Pau-
lista, cenário que se repete no 
país, segundo o Ministério da 
Saúde. A faixa etária de imuni-
zação, de seis meses a 49 anos, 
contempla 48.739 lençoenses, 
mas apenas 430 receberam a 
vacina até o momento.

O último sábado (22), Dia D 
da campanha, tentou reforçar as 
estatísticas, mas levou apenas 
204 moradores ao Ambulatório 
de Especialidades Médicas Dr. 
Antônio Tedesco, no Centro, 
que ficou aberto das 8h às 17h. 
Ao todo, 93 pessoas receberam 

Priscila Pegatin

A quarta etapa do Censo 
Covid, realizada no úl-
timo domingo (23), em 

Lençóis Paulista, revelou que o 
contágio pelo novo coronavírus 
entre assintomáticos diminuiu. 
Das 991 pessoas que fizeram o 
exame, 77 estavam infectadas, 
o que aponta taxa de infecção 
de 7,77%, bem inferior à regis-

trada em julho, quando 189 dos 
1.001 testes aplicados deram 
positivo (18,88%).

Na ação, realizada nas 
unidades de saúde da Cecap, 
Jardim do Caju, Jardim Monte 
Azul, Jardim Ubirama e Nú-
cleo Luiz Zillo, das 77 pessoas 
que testaram positivo para a 
Covid-19, 28 estavam na fase 
ativa de transmissão da doen-
ça. As outras 49 já haviam se 

recuperado e não transmitiam 
mais o vírus.

O Censo Covid testou pes-
soas de todas as faixas etárias, 
de recém-nascidos a idosos. Os 
testes foram aplicados em 522 
mulheres e 469 homens, com 
predominância entre pessoas 
com 65 anos ou mais: 117 no 
total. A faixa etária com mais 
casos em fase ativa foi acima 
dos 50 anos. Dos 28 pacientes 

que ainda podiam infectar ou-
tras pessoas, seis tinham entre 
50 e 54 anos e cinco entre 60 
e 64 anos.

Entre as 49 pessoas que 
testaram positivo, mas já es-
tavam recuperadas, a maior 
incidência ocorreu entre 55 e 
59 anos e 25 e 29 anos, com 
sete e seis casos, respectiva-
mente. Segundo a Secretaria 
de Saúde, 37 pessoas passaram 

SAÚDE EM DIA - Em Lençóis Paulista, todas as 
unidades de saúde seguem aplicando a vacina

QUEDA NA TRANSMISSÃO - Pela primeira vez, Censo Covid 
indica redução de contágio entre pacientes assintomáticos

por atendimento médico após 
a realização dos testes.

EVOLUÇÃO
Desde a primeira etapa 

do Censo, que teve início em 
maio, o índice de contágio entre 
assintomáticos vinha aumen-
tando, com a taxa de infecção 
passando de 3,7% para 9,18% 
e 18,88%, respectivamente. Na 
etapa realizada no último do-
mingo o número caiu pela pri-
meira vez, ficando em 7,77%.

Ricardo Conti Barbeiro, se-
cretário de Saúde confirma que 
a cidade registra queda na trans-
missão da doença. “O número 
de casos ativos caiu muito. Na 
terceira etapa foram identifica-
das 131 pessoas assintomáticas 
em fase de transmissão, contra 

28 no último domingo”, explica 
o secretário, que também apon-
ta redução nos índices do Bo-
letim Epidemiológico. No dia 
4 de agosto eram 103 casos ati-
vos, já na quarta-feira (26), 78 
seguiam na fase de transmissão. 

O secretário de Saúde ressal-
ta, porém, que este não é o mo-
mento de relaxar com as orienta-
ções para conter o vírus. “Ainda 
não existe tratamento, não existe 
vacina. Temos que continuar 
com os cuidados que adotamos 
desde o início”, destaca Barbei-
ro, que faz um alerta aos pacien-
tes com mais de 60 anos, que 
são os que mais têm sido acome-
tidos pela Covid-19. “Reduzimos 
os casos positivos, mas eles estão 
mais perto de pessoas considera-
das de risco”, finaliza.

Jardim do Caju, Jardim Cru-
zeiro, Jardim das Nações, Júlio 
Ferrari, Vila Maria Cristina e 
Alfredo Guedes. No Jardim 
Monte Azul, Jardim Ubirama e 
Núcleo Luiz Zillo a vacinação é 
realizada das 13h30 às 16h.

O país permanece com surto 
de sarampo. Neste ano, o estado 
de São Paulo confirmou 721 ca-
sos e registrou uma vítima fatal. 
Todo brasileiro deve receber 
pelo menos duas doses contra a 
doença. A orientação do Minis-
tério da Saúde é aplicar a ‘dose 
zero’ em crianças entre seis me-
ses e um ano, que devem rece-
ber as doses de reforço com um 
ano e depois aos 15 meses.

Adultos que já receberam 
duas doses não precisam mais 
se vacinar, mas quem tiver 
apenas um registro deve tomar 
o reforço. Quem perdeu a Car-
teirinha de Vacinação ou não 
tomou nenhuma vacina deve 
receber duas doses, se tiver en-
tre um e 29 anos, e uma dose, 
entre 30 a 59 anos.

a dose, a maioria, 36, com idade 
entre 35 e 39 anos.

O Ministério da Saúde tra-
çou uma estratégia nacional, di-
vidindo a campanha em quatro 
etapas, duas delas no ano pas-
sado, incluindo crianças de seis 
meses a adultos de 29 anos. Na 
terceira etapa, entre fevereiro e 
março deste ano, o público-alvo 

foi de cinco a 19 anos. Já a quar-
ta fase, que segue até a segunda-
-feira (31), visa imunizar pesso-
as de 20 e 49 anos.

A vacina está disponível 
em Lençóis Paulista para to-
dos dentro das faixas etárias 
contempladas. A imunização 
acontece das 8h às 16h30 nas 
unidades do Centro, Cecap, 
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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 
excelentes 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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A mágica 
dos palcos
Atriz Marina Ronque conta como foi 
sua trajetória ao ingressar no teatro e 
transformar sua maior paixão em profissão

Rafaela Damasceno

O artista de teatro tem um 
dia dedicado apenas a 
ele: 19 de agosto, em 

que se comemora a profissão 
que não apenas entretém, mas 
transforma. Marina Ronque, 
atriz desde 1998, afirma que 
essa é a maior mágica do teatro 
- o poder de transformar pes-
soas e sentimentos. “A maior 
beleza do teatro é emocionar 
o público. Não precisa ter um 
cenário lindo ou um figurino 
maravilhoso, precisa tocar o 
coração. E não tem nada mais 
poderoso que isso”, garante.

Ingressar no teatro não era 
a primeira escolha profissional 
de Marina, que é formada em 
história e pedagogia. Por acaso, 
em seu último ano na faculda-
de de história, fez um trabalho 

em conjunto com estudantes de 
artes cênicas e se apaixonou. 
“Tudo foi acontecendo sem eu 
planejar. Achava que ia seguir 
a carreira no magistério e o te-
atro ia ficar como hobby, mas, 
na verdade, aconteceu tudo ao 
contrário”, conta a atriz.

Mesmo antes de adotar o 
teatro como profissão, Marina já 
era apaixonada pelos palcos. Era 
espectadora fiel de todas as pe-
ças que vinham para a região de 
Lençóis Paulista, encantada pelo 
poder que a arte tem de mudar 
completamente uma pessoa. “A 
arte tem que ser sentida, tem 
que tocar a pessoa. Do contrário, 
é só uma beleza plástica. Quan-
do toca, ela transforma”, explica.

Afastada dos palcos pela pri-
meira vez em décadas devido à 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), Marina também la-

INSPIRAÇÃO - Para Marina Ronque, teatro é como uma extensão 
da vida humana e tem o poder de transformar as pessoas

menta o distanciamento de seus 
alunos de teatro, que estão ten-
do aulas on-line. “Teatro é olho 
no olho e é muito complicado 
fazer isso à distância. Eu venho 
fazendo isso há cinco meses e sei 
que o que a gente não pode fa-
zer é deixar a semente do teatro 
morrer. Estamos alimentando-a 
todos os dias, só que ainda não 
está produzindo”, argumenta.

A atriz acredita que ensinar 
é um legado. “Eu penso que, em 
uma sala de quarenta alunos, se 
conseguir plantar uma consci-
ência cultural em um deles, eu 

já ganhei meu ano”, admite feliz 
por distribuir cultura para as 
pessoas que ensina.

Marina afirma que é privile-
giada por poder viver do teatro, 
principalmente em uma cidade 
do interior. “Quando pensamos 
na arte, pensamos que ela está 
nos grandes polos, como Rio de 
Janeiro e São Paulo. Conseguir 
sobreviver com o teatro em uma 
cidade do interior é um privilé-
gio”, comenta a atriz, que acredi-
ta que Lençóis Paulista valoriza 
a cultura, trazendo peças teatrais 
diferentes e incentivando a po-

pulação a ter novas experiências.
Com a pandemia, as peças 

que estavam programadas fo-
ram canceladas, mas o teatro 
não acabou, apenas se transfor-
mou. A companhia de teatro da 
qual Marina participa, Atos & 
Cenas, continua realizando pro-
jetos em seu canal no Youtube. 
Um deles adapta livros de es-
critores lençoenses para vídeos, 
com atores contando as histó-
rias e incentivando a população 
a ler produtos regionais.

A atriz acredita que o teatro 
é especial, como uma extensão 

da vida humana. “Quando in-
terpreto um personagem, estou 
interpretando uma vida. Quan-
do você faz uma peça de teatro, 
você está fazendo uma história. 
E essa história está contando 
algo relacionado à vida humana, 
que pode servir de exemplo para 
alguma pessoa”, ressalta.

Para Marina, o teatro não é 
um trabalho de uma pessoa só. 
“Um trabalho sozinho e solitá-
rio é chato. É no coletivo que 
acontecem coisas mágicas e o 
teatro é isso, um trabalho em 
conjunto”, conclui.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Classificados

CESTA BÁSICA Lopes 
Rua Willian Orsi, 76. 
Tratar (14) 3264-9745 / 
99751-2608. Email: fjgzlo-
pes@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 arte-
sanais, vinhos e salames. 
Tratar: (14) 99623-1664 ou 
(14) 99696-7124. 

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

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 Mer-
cedes 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.

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

PAJERO FULL 2007 3.2 
diesel, automática, 4x4, 
completa, 7 lugares, cou-
ro, 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, 
flex, preto. Tratar (14) 
99674-7626

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

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

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

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

MOTO PCX 2016 - 21.200 
km - Cinza peroliza-
da - 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 Kawa-
saki 250 cilindradas, ano 
2009, cor verde com 30 
mil km rodado. Tratar (14) 
3263-7022 ou (14) 98149-
5634 falar com Alemão.

FISIOTERAPEUTA - 
Victor Lopes Quadrado 
- Crefito - 301604-F. Aten-
dimento domiciliar e na 
clínica Priscila Sanches. 
Endereço: Rua Dr. Antonio 
Tedesco, 859 - Centro 
- Lençóis Paulista - SP. 
Email - vlquadrado@hot-
mail.com. Contato - (14) 
99725-2601 (whatsapp) ou 
3264-7658 (fixo). 

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

JS SANTOS Automa-
tizadores e Segurança 
Eletrônica - Instalação 
de automatizadores de 
portão, cercas elétricas, 
interfones, alarmes, 
manutenção em todas 
as marcas. Tratar com 
Admilson - Técnico Auto-
rizado. (14) 99773-1547 / 
98128-1597 

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

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

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

CONSULTÓRIO ODON-
TOLÓGICO - 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 
Comunicação Visual e 
impressos. Av. Jácomo 
Nicolau Paccola no 412. 
Tratar (14) 3264-4200 / 
(14) 98153-2890 ou por 
e-mail graficalencois@ 
globomail.com

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

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

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

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 direta-
mente da esterqueira, não 
é peneirado e o processo 
de curtimento é natural. 
OBS: Para lojistas preços 
e frete a combinar. Os 
pedidos serão entregues 
com 2 dias úteis mediante 
identificação clara do inte-
ressado pelo WhatsApp. 
Tratar com Andrade (14) 
99721-7534.

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

EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE 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 
basculante 3x2,4m. Semi-
novo. 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 Paulista. 
Tratar (14) 99613-4250 e 
99700-6189.

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

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

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

AULAS PARTICULARES. 
Matemática (Ensino Fun-
damental) Tratar Valério 
cel: 99715 2968

CONSÓRCIO CONTEM-
PLADO crédito R$ 302 mil 
para comprar imóvel cons-
tr./ capital giro - quero 
R$30 mil + transf. div. (14) 
99879-7478 (partic.)

CASA TRINCADA? Faça 
um orçamento grátis com 
o Engenheiro. Tratar: 
0800-118023 ou (14) 
99650- 3279

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

MOTOCICLETAS
VENDA

ANIMAIS

EXCURSÕES

RESIDÊNCIAS
VENDA

EMPREGOS

ALIMENTAÇÃO

DIVERSOS

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

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

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

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

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

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

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

MÁQUINAS COSTURA - 
Venda de peças, motores, 
caixinhas, bancadas e 
consertos. Tratar na Rua 
Santo Antônio, no 773, Jd. 
Bela Vista ou (14) 99712-
5303 com Cícero. 

TOTAL LIMP - limpeza e 
descartáveis, Rua Antônio 
Paccola, no 20, Vila An-
tonieta 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

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 (enfer-
meira) possuo carta de 
habilitação, tenho vários 
horários dispo- níveis. 
Tratar: (14) 3263-0509 ou 
(14) 99770-0265 

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

SOU DIARISTA com 
experiência. Boa organiza-
ção e disciplina. 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.

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

PEDICURE DOMICÍLIO 
com hora marcada para 
idosas. Agende seu horá-
rio. 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 
conosco: (14) 3263-4713, 
estamos à disposição. 

CONSERTO DE máquinas 
de costura, atendimento a 
domicílio (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. Cru-
zeiro ou no telefone (14) 
3263-5428 / 99724-0188 
com João Sérgio Rocha. 

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

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

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

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

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

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

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

PRECISANDO CALCU-
LAR seu seguro novo ou 
renovação? Faça já seu 
cálculo com a MC Correto-
ra de Seguros. Rua 15 de 
Novembro, 269, Centro - 
Lençóis Paulista, (14) 3263 
3803 / (14) 99884- 3777 

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

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

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 esthemacedo@
gmail.com. Tratar: (14) 
99178-4013 

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

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

ELETRICISTA/ANTE-
NISTA - instalação e 
manutenção em elétrica 
residencial e comercial, 
alarme, cerca elétrica e 
fixação de antenas para-
bólicas e digital. Fone: (14) 
99834-9986 Eduardo. 

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

GALERIA MARIA 
“Mistura do Brasil”. A loja 
que faltava em Lençóis 
Paulista, conta espaço 
natura, moda indiana, 
decorações de várias regi-
ões do brasil, acessórios 
com muito requinte e bom 
gosto, além de vinhos, 
doces finos em cachepôs 
de madeira e a famosa 
bagaceira, a cachaça. 
Localiza na Rua Raul 
Gonçalves de Oliveira, 
113, descendo o Banco do 
Brasil, @galeriamarialp. 
Tratar: (14) 3264-2645 ou 
(14) 99689-3939. 

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

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

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

PROCURO EMPRE-
GO 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 

SERVIÇOS

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

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

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

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

RL CAÇAMBA - Faz ser-
viços de limpeza com ca-
çamba 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. 

CABELEIREIRO E 
Barbeiro a domicílio. 
Atendo pessoas idosas e 
enfermas que não podem 
sair de suas casas, tenho 
experiências no ramo a 
mais de 50 anos. Tratar: 
(14) 99191-0232 

PREOCUPADO SE as 
mudanças nas regras de 
aposentadoria afetarão 
você? Faça uma consulta 
conosco e entenda. sem 
compromisso. Escritório 
Contábil G5 Contec Ltda. 
Rua José do Patrocínio, no 
591, Centro, Lençóis Pta - 
SP. Fone: (14) 3263-2015 / 
3264-8282 / 3264-6569 

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

VENHA PARTICIPAR 
do Feira do Rolo (carros e 
motos) que está aconte-
cendo 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

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

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

EXCURSÕES PARA Com-
pras (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.

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

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

GI BISCUIT - lembran-
cinhas para todas as 
ocasiões, topo de bolo 
e personagens, aceita 
encomendas. Tratar (14) 
99619-1155.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - 
MDB do Município de LENÇÓIS PAULISTA, na forma da legislação elei-
toral vigente e do Estatuto desta Agremiação Partidária, convoca os Conven-
cionais devidamente habilitados ao exercício do voto, para comparecerem 
à Convenção Municipal do MDB de LENÇÓIS PAULISTA, a ser realizada 
no dia 9 de setembro de 2020, com início às 19:00 horas, e término às 21:00 
horas, Ubirama Tênis Clube – UTC, na Rua Quinze de Novembro, n.o 787, 
Centro, Lençóis Paulista/SP, CEP 18.680-030, para deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações 

partidárias nas eleições majoritárias;
2. Escolha dos candidatos do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRA-

SILEIRO - MDB de Lençóis Paulista ao cargo de Vereador e Prefeito nas 
eleições proporcionais do próximo dia 15 de novembro;

3. Definição dos respectivos números para os candidatos a Vereador do 
MDB de Lençóis Paulista;

4. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Lençóis Paulista/SP, 26 de agosto de 2020.

CAIO ROBERTO ALVES – Presidente Municipal do MDB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente do AVANTE do Município de LENÇÓIS PAULISTA, na 
forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto desta Agremiação Parti-
dária, convoca os Convencionais devidamente habilitados ao exercício do 
voto, para comparecerem à Convenção Municipal do AVANTE de LEN-
ÇÓIS PAULISTA, a ser realizada no dia 8 de setembro de 2020, com início 
às 19:00 horas, e término às 21:00 horas, Ubirama Tênis Clube – UTC, 
na Rua Quinze de Novembro, n.o 787, Centro, Lençóis Paulista/SP, CEP 
18.680-030, para deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações 

partidárias nas eleições majoritárias;
2. Escolha dos candidatos do AVANTE de Lençóis Paulista ao cargo 

de Vereador e Prefeito nas eleições proporcionais do próximo dia 15 de no-
vembro;

3. Definição dos respectivos números para os candidatos a Vereador do 
AVANTE de Lençóis Paulista;

4. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Lençóis Paulista/SP, 26 de agosto de 2020.

ROGÉRIO PEREIRA GOMES – Presidente Municipal do AVANTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente do PODEMOS - PODE do Município de LENÇÓIS PAU-
LISTA, na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto desta Agre-
miação Partidária, convoca os Convencionais devidamente habilitados ao 
exercício do voto, para comparecerem à Convenção Municipal do PODE 
de LENÇÓIS PAULISTA, a ser realizada no dia 9 de setembro de 2020, 
com início às 19:00 horas, e término às 21:00 horas, Ubirama Tênis Clube 
– UTC, na Rua Quinze de Novembro, n.o 787, Centro, Lençóis Paulista/SP, 
CEP 18.680-030, para deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações 

partidárias nas eleições majoritárias;
2. Escolha dos candidatos do PODEMOS - PODE de Lençóis Paulista 

ao cargo de Vereador e Prefeito nas eleições proporcionais do próximo dia 
15 de novembro;

3. Definição dos respectivos números para os candidatos a Vereador do 
PODE de Lençóis Paulista;

4. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Lençóis Paulista/SP, 26 de agosto de 2020.

JOSÉ APARECIDO SANTOS – Presidente Municipal do PODE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente do SOLIDARIEDADE - SD do Município de LENÇÓIS 
PAULISTA, na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto desta 
Agremiação Partidária, convoca os Convencionais devidamente habilitados 
ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção Municipal do SD 
de LENÇÓIS PAULISTA, a ser realizada no dia 8 de setembro de 2020, 
com início às 19:00 horas, e término às 21:00 horas, Ubirama Tênis Clube 
– UTC, na Rua Quinze de Novembro, n.o 787, Centro, Lençóis Paulista/SP, 
CEP 18.680-030, para deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações 

partidárias nas eleições majoritárias;
2. Escolha dos candidatos do SOLIDARIEDADE - SD de Lençóis Pau-

lista ao cargo de Vereador e Prefeito nas eleições proporcionais do próximo 
dia 15 de novembro;

3. Definição dos respectivos números para os candidatos a Vereador do 
SD de Lençóis Paulista;

4. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Lençóis Paulista/SP, 26 de agosto de 2020.
DIEGO DA CUNHA GOMES – Presidente Municipal do SD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB do Mu-
nicípio de LENÇÓIS PAULISTA, na forma da legislação eleitoral vigente 
e do Estatuto desta Agremiação Partidária, convoca os Convencionais devi-
damente habilitados ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção 
Municipal do PSB de LENÇÓIS PAULISTA, a ser realizada no dia 8 de 
setembro de 2020, com início às 19:00 horas, e término às 21:00 horas, 
Ubirama Tênis Clube – UTC, na Rua Quinze de Novembro, n.o 787, Centro, 
Lençóis Paulista/SP, CEP 18.680-030, para deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações 

partidárias nas eleições majoritárias;
2. Escolha dos candidatos do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 

- PSB de Lençóis Paulista ao cargo de Vereador e Prefeito nas eleições pro-
porcionais do próximo dia 15 de novembro;

3. Definição dos respectivos números para os candidatos a Vereador do 
PSB de Lençóis Paulista;

4. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Lençóis Paulista/SP, 26 de agosto de 2020.

RAILSON RODRIGUES – Presidente Municipal do PSB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD do Mu-
nicípio de LENÇÓIS PAULISTA, na forma da legislação eleitoral vigente 
e do Estatuto desta Agremiação Partidária, convoca os Convencionais devi-
damente habilitados ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção 
Municipal do PSD de LENÇÓIS PAULISTA, a ser realizada no dia 8 de 
setembro de 2020, com início às 19:00 horas, e término às 21:00 horas, 
Ubirama Tênis Clube – UTC, na Rua Quinze de Novembro, n.o 787, Centro, 
Lençóis Paulista/SP, CEP 18.680-030, para deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações 

partidárias nas eleições majoritárias;
2. Escolha dos candidatos do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO 

- PSD de Lençóis Paulista ao cargo de Vereador e Prefeito nas eleições pro-
porcionais do próximo dia 15 de novembro;

3. Definição dos respectivos números para os candidatos a Vereador do 
PSD de Lençóis Paulista;

4. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Lençóis Paulista/SP, 26 de agosto de 2020.

JOSÉ ANTONIO SILVA – Presidente Municipal do PSD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC do Município de 
LENÇÓIS PAULISTA, na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatu-
to desta Agremiação Partidária, convoca os Convencionais devidamente ha-
bilitados ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção Municipal 
do PSC de LENÇÓIS PAULISTA, a ser realizada no dia 8 de setembro de 
2020, com início às 19:00 horas, e término às 21:00 horas, Ubirama Tênis 
Clube – UTC, na Rua Quinze de Novembro, n.o 787, Centro, Lençóis Pau-
lista/SP, CEP 18.680-030, para deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações 

partidárias nas eleições majoritárias;
2. Escolha dos candidatos do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC de 

Lençóis Paulista ao cargo de Vereador e Prefeito nas eleições proporcionais 
do próximo dia 15 de novembro;

3. Definição dos respectivos números para os candidatos a Vereador do 
PSC de Lençóis Paulista;

4. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Lençóis Paulista/SP, 26 de agosto de 2020.

VALDIVINO MIGUEL BARBOSA – Presidente Municipal do PSC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente do PARTIDO LIBERAL - PL do Município de LENÇÓIS 
PAULISTA, na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto desta 
Agremiação Partidária, convoca os Convencionais devidamente habilitados 
ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção Municipal do PL 
de LENÇÓIS PAULISTA, a ser realizada no dia 9 de setembro de 2020, 
com início às 19:00 horas, e término às 21:00 horas, Ubirama Tênis Clube 
– UTC, na Rua Quinze de Novembro, n.o 787, Centro, Lençóis Paulista/SP, 
CEP 18.680-030, para deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações 

partidárias nas eleições majoritárias;
2. Escolha dos candidatos do PARTIDO LIBERAL - PL de Lençóis 

Paulista ao cargo de Vereador e Prefeito nas eleições proporcionais do pró-
ximo dia 15 de novembro;

3. Definição dos respectivos números para os candidatos a Vereador do 
PL de Lençóis Paulista;

4. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Lençóis Paulista/SP, 26 de agosto de 2020.

JACOB JONER NETO – Presidente Municipal do PL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente do DEMOCRATAS - DEM do Município de LENÇÓIS 
PAULISTA, na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto desta 
Agremiação Partidária, convoca os Convencionais devidamente habilitados 
ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção Municipal do DEM 
de LENÇÓIS PAULISTA, a ser realizada no dia 10 de setembro de 2020, 
com início às 19:00 horas, e término às 21:00 horas, Ubirama Tênis Clube 
– UTC, na Rua Quinze de Novembro, n.o 787, Centro, Lençóis Paulista/SP, 
CEP 18.680-030, para deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações 

partidárias nas eleições majoritárias;
2. Escolha dos candidatos do DEMOCRATAS - DEM de Lençóis Pau-

lista ao cargo de Vereador e Prefeito nas eleições proporcionais do próximo 
dia 15 de novembro;

3. Definição dos respectivos números para os candidatos a Vereador do 
DEM de Lençóis Paulista;

4. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Lençóis Paulista/SP, 26 de agosto de 2020.

ANDERSON PRADO DE LIMA – Presidente Municipal do DEM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL do Município de 
LENÇÓIS PAULISTA, na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatu-
to desta Agremiação Partidária, convoca os Convencionais devidamente ha-
bilitados ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção Municipal 
do PSL de LENÇÓIS PAULISTA, a ser realizada no dia 12 de setembro de 
2020, com início às 09:00 horas, e término às 14:00 horas, Ubirama Tênis 
Clube – UTC, na Rua Quinze de Novembro, n.o 787, Centro, Lençóis Pau-
lista/SP, CEP 18.680-030, para deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações 

partidárias nas eleições majoritárias;
2. Escolha dos candidatos do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL de 

Lençóis Paulista ao cargo de Vereador e Prefeito nas eleições proporcionais 
do próximo dia 15 de novembro;

3. Definição dos respectivos números para os candidatos a Vereador do 
PSL de Lençóis Paulista;

4. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Lençóis Paulista/SP, 26 de agosto de 2020.

REZINO PEREIRA DOS SANTOS FILHO – Presidente Municipal do PSL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD do Mu-
nicípio de Macatuba, na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto 
desta Agremiação Partidária, convoca os Convencionais devidamente habi-
litados ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção Municipal 
do PSD de MACATUBA, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, às 
19:30 horas até às 21:30 horas, na Sede do PSD de Macatuba, localizado na 
Rua José Florenzano, n.º 130, Jd. Panorama, Macatuba/SP, para deliberação 
da seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações 

partidárias nas eleições majoritárias;
2. Escolha dos candidatos do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO 

- PSD de Macatuba ao cargo de Vereador e Prefeito nas eleições proporcio-
nais do próximo dia 15 de novembro;

3. Definição dos respectivos números para os candidatos a Vereador do 
PSD de Macatuba;

4. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Macatuba/SP, 29 de agosto de 2020.
JOSÉ GINO PEREIRA NETO – Presidente Municipal do PSD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Executiva Municipal Provisória do Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), do Município de Macatuba, Estado de São 
Paulo, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 67, I, “b”, combinado 
com o disposto nos Artigos 69 e seu Parágrafo 1º, 34, II, III, VI e Parágrafo 
1º., 35, I, “a” e “c”, todos do Estatuto do PTB, convoca os membros da Co-
missão Provisória Municipal de Macatuba, os Vereadores do Partido, com 
domicílio eleitoral neste município, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL 
DO PTB, a realizar-se no dia 11 de SETEMBRO de 2020, às 19:30 horas, 
em primeira chamada, e, 30 (trinta) minutos após, em segunda e última cha-
mada, no endereço situado na Rua Duque de Caxias, nº 10-45 (escritório), 
centro, nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

a) Deliberação sobre propostas de coligação para a eleição majoritária, 
com vistas ao pleito eleitoral de 15 de novembro de 2020, e formação da 
chapa de candidatos para a eleição proporcional;

b) Escolha dos candidatos aos cargos de: Prefeito; Vice-Prefeito e ve-
reador;

c) Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos;
d) Outros assuntos de interesse Político Partidário, de âmbito e interesse 

municipal.
Macatuba/SP, 26 de agosto de 2020.

JOSÉ JOAQUIM CARRILHO - Presidente

AVANTE - COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL
DE MACATUBA – SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente da Comissão Municipal do AVANTE, do Município de 
Macatuba, Estado de São Paulo, na forma do que dispõe o Estatuto Par-
tidário e a Legislação eleitoral vigente e  observada as medidas sanitárias 
e profiláticas prevista na legislação especifica, convoca os convencionados 
com direito a voto, para comparecer a CONVENÇÃO MUNICIPAL DO 
AVANTE, a ser realizada no dia 11 de Setembro de 2020, às 18:00 horas, à 
Rua Duque de Caxias, nº 10-45, (escritório), centro, nesta cidade, para apre-
ciação, discussão e votação da seguinte ORDEM DO DIA:

a) Escolha de candidatos à eleição majoritária de prefeito e vice-pre-
feito;

b) Escolha de candidatos à eleição proporcional de vereadores e escolha 
ou sorteio dos respectivos números;

c) Deliberação sobre eventual coligação à eleição majoritária de pre-
feito;

d) Outros assuntos de interesse Político Partidário e eleitoral. 
   Macatuba, 27 de Agosto de 2020.

ALBERTO MATIELLO DIAS - Presidente

Deus nos ensina! Sou grata.

Teve momentos que pensei sinceramente que não estaria aqui para po-
der dizer como estou feliz por estar aqui neste momento!

Quero agradecer primeiramente a Deus por ter me dado uma segunda 
chance de vida, me presenteado com a vida plena novamente! Obrigada, Pai 
Eterno! Agradecer a intercessão de Nossa senhora Aparecida, Santa Filome-
na! Obrigada Mãe!

Quero agradecer à Unimed e ao nosso amado Hospital Piedade, à equi-
pe da UTI, desde quem mantêm tudo funcionando (enfermeiros, médicos, 
pessoal da limpeza, da cozinha, exames laboratoriais, e de imagem, dire-
toria) aos anjos todos que passam por ali! Alguns destes anjos meus olhos 
viram, outros tenho certeza que estavam ali comigo, mesmo que eu não 
pudesse vê-los, pude senti-los!

Quero agradecer minha família!!! Como é bom saber que nossa família 
está perto! Quero agradecer ao meu pai Antônio, aos meus irmãos e irmãs: 
Rosalva e Edna, duas irmães; Moisés (que mesmo longe segura nas nossas 
mãos), Sérgio e Toninho! Vocês são... Bom, vocês são a minha família, e 
vamos juntos até o fim! Agradecer a minha amada Mãe que de onde estiver, 
tenho certeza que estava comigo!

Minha prima Branca e todos os meus primos, primas, tios, tias, minha 
madrinha Fabiana, minha madrinha Irmã Maria a Paulinha Maciel e toda a 
família EFAC por cuidarem de tudo com tanto amor e zelo.

Com muita gratidão, quero abraçar carinhosamente ao prefeito e amigo 
Prado e ao doutor Norberto!

Não posso e jamais vou esquecer meus amigos que oraram e torceram 
tanto pela minha recuperação! Aos meus sobrinhos e sobrinhas, cunhados, 
cunhada (vocês são a razão que move minha existência!). Muito obrigada!

Quero agradecer muito a equipe médica que cuidou de mim! Djalma, 
Henrique, Henrique Filho, Murilo, Celso, Grillo, Bruno, Gabriel Pomper-
mayer! Vocês têm minha gratidão!

E quero agradecer muito, com meu coração cheio de emoção, ao doutor 
Iracidio, uma luz que Deus enviou para que eu pudesse estar aqui! Obrigada, 
Dr Iracidio! Você cuidou de mim como se cuida de uma filha.

Minha gratidão e meu muito obrigada a todos! Deus abençoe cada um, 
anjos na minha vida! Estarei sempre orando por todos vocês.

Deus seja sempre louvado!
Marta Rocha

SINDICATO DOS TRABALHADORES E
EMPREGADOS RURAIS DE MACATUBA

Rua Antonio Ugucioni, 189 Jd. America – Macatuba – SP
Fone: (14) 3298-1411 | 3439-1111

EDITAL

Eleições Sindicais. Aviso. Em cumprimento ao artigo 55, parágrafo úni-
co, do Estatuto Social da Entidade Sindical, comunica que foi registrada a 
seguinte chapa: Encabeçada pelo Sr. Luiz Carlos de Souza, Miguel Amaro 
de Campos, Jair Marques, Marcio Jose Biso, Luiz Roberto Pereira, Aroldo 
Miranda,  Dirceu Aparecido Preciliano, Reinaldo Aparecido Benaci, Juraci 
Miguel da Silva, José Misael, Raquel Alves Moreira  e Benedito Caetano 
Gabriel, delegados representantes: Luiz Carlos de Souza e Miguel Amaro 
de Campos Suplente dos Delegados representantes: Luiz Roberto Pereira e 
Marcio Jose Biso. O prazo para impugnação de candidaturas, até o dia  01 
de setembro de 2020, conforme artigo 58 do mencionado Estatuto Social, a  
Comissão Eleitoral, designada em conformidade com o Artigo 44º da norma 
estatutária, é a que segue: Amável Coelho Vaz, Ademir José Moleiro  e Jose 
Aparecido de Moraes.

Macatuba, 29 de agosto de 2020.     

Luiz Carlos de Souza -  Presidente.

AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A FOME
E A MISÉRIA E PELA VIDA

CNPJ: 03.524.965/0001.71

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os associados da AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A FOME 
E A MISÉRIA E PELA VIDA – CNPJ 03.524.965/0001-71, com sede e foro 
no Pátio da Estação nº 1 – CEP 18.682-970, em Lençóis Paulista/SP, convo-
cados para a assembléia geral extraordinária a se realizar na sede da entida-
de no dia 09/09/2020, em primeira convocação às 18h., com a presença da 
maioria dos associados com direito de voto ou, em segunda convocação, às 
18,30h com a presença de, no mínimo 5 (cinco) associados com direito de 
voto, tendo como pauta: 1) alteração do artigo 1º para adequação estatutária 
quanto à nova identificação da sede da entidade localizada na Rua Princesa 
Izabel, nº 549, Centro – CEP 18.682.970 – Lençóis Paulista/SP; 2) alteração 
do artigo 2º do Estatuto não só para inclusão da atividade de execução do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no objeto da entidade, 
de sorte a viabilizar o enquadramento desta como entidade de assistência 
social, como também para descrever de forma mais sucinta as demais ativi-
dades que se concentram na distribuição de cestas básicas; 3) alteração do 
artigo 11 do Estatuto para eliminação da exigência de prazo de filiação como 
condição para exercício do direito de voto ativo e passivo nas assembléias 
e para adequação do quórum de associados com direito de convocar assem-
bléias, em consonância com o que expressamente dispõe a lei.

Lençóis Paulista, 29 de Agosto de 2020.

Ivens José Casali 
Presidente

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE TALÃO
A empresa LUFERT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES 

LTDA, situada em Lençóis Paulista/SP na Rua Coronel Joaquim Ansel-
mo Martins, nº 337 – Fundos, Centro, CEP 18.680-070, inscrita no CNPJ 
05.759.786/0001-49, comunica extravio de 10 talões de NF de prestações de 
serviços Série G, do nº 1.701 à 2.200, sendo usado até nº 1.775 e o restante 
em branco.

EXTRAVIO DE TALÃO DE NOTAS FISCAL

A empresa V. F. INFORMÁTICA LENÇÓIS PTA LTDA-ME, situada 
na Rua Bahia, nº 353 – Vila Cruzeiro - CEP 18.680-520, inscrita no CNPJ 
sob nº 02.407.626/0001-42 e I.E. 416.040.367.110, comunica para dos de-
vidos fins o extravio do talão de nota fiscal de Prestação de Serviço, Série 
“G” do nº 001 a 1550.

Publicado no jornal O Eco, no dia 29 de agosto de 2020. Na página B4.
Valor da publicação R$ 47,63.

Prefeitura Municipal
de Borebi
PREGÃO Nº 19/2020

Objeto: Registro de Preços de Fraldas Descartáveis. Entrega dos envelo-
pes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 10 de setembro de 
2020, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

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

Borebi, 27 de agosto de 2.020.

Pedro Miguel de Araújo - Prefeito Municipal

Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro
Lençóis Paulista - SP

CEP: 18680-080 Tel: 14-32641973
E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br

 
 Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-

gidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

WILSON LUÍS SALVADOR JÚNIOR e BÁRBARA DE MORAES 
MALAVASI, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, cirur-
gião dentista, nascido em Santa Mariana - PR, aos 29/12/1991, residente e 
domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de WILSON LUÍS SALVADOR 
e de APARECIDA ROSANA LOMBARDO SALVADOR; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteira, cirurgiã dentista, nascida em Macatuba - 
SP, aos 17/04/1990, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de 
MÁRIO SEBASTIÃO EDSON MALAVASI e de IVONETE DE MORAES 
MALAVASI.

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

Local.
Lençóis Paulista,27 de agosto de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

B3



2 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E

31 DE DEZEMBRO DE 2018 (valores expressos em reais)

Nota 31/12/19 31/12/18
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
Repasses do Pronto Socorro Municipal 2.983.399 2.740.744 
Receitas de Atendimentos ao SUS 1.000.487 1.137.050 
Repasses Programa Saúde da Família - PSF 1.546.393 1.339.994 
Receitas com Convênios 1.053.929 729.743 
Receitas com Particulares 133.326 115.973 

6.717.535 6.063.505 
DEDUÇÕES DAS RECEITAS
(-) Abatimentos - Glosas (16.566) (6.841)

(16.566) (6.841)
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS  6.700.969  6.056.664
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS
Custos com Pessoal (3.911.624) (3.466.545)
Custos com Pessoal - PSF (977.096) (764.600)
Custos com Serviços de Terceiros (2.379.831) (2.396.847)
Custos com Serviços de Terceiros - PSF (559.423) (31.966)
Custos com Materiais e Medicamentos (692.891) (537.025)

(8.520.865) (7.196.982)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (1.819.896) (1.140.318)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
Despesas Gerais e Administrativas (491.438) (417.303)
Outras Despesas Operacionais (2.469) (4.111)
Financeiras Líquidas (342.960) (443.187)
Receitas com Subvenções 22 656.494 611.381 
Doações 207.111 379.455 
Outras Receitas Operacionais 163.146 131.967 
Isenções Previdenciárias Usufruídas 23 1.060.426 898.932 
Receitas com Trabalho Voluntário 24 14.218 11.128 

1.264.528 1.168.263 
DÉFICIT (SUPERÁVIT) DO EXERCÍCIO 18 (555.368) 27.945 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1 - BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(valores expressos em reais)

ATIVO Nota 31/12/19 31/12/18 PASSIVO Nota 31/12/19 31/12/18
CIRCULANTE CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição 4 28.496 47.779 Fornecedores 373.132 442.760 
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição 4 179.371 160.951 Honorários Médicos e Repassar 122.914 84.653 
Faturas a Receber 5 198.783 212.973 Obrigações Trabalhistas 646.618 574.232 
(-) Perdas Estimadas 31/12/19 (6.218) Obrigações Fiscais e Sociais 11 992.488 583.739 
Subvenções/Convênios à Receber 6 86.690 - Empréstimos e Financiamentos 12 318.052 305.947 
Adiantamentos 7.461 10.820 Subvenções à Realizar 13 97.545 - 
Outros Créditos 27.212 22.931 Parcelamentos 14 628.605 406.984 
Estoques 7 64.396 55.264 Outras Obrigações 107.577 81.594 

582.453 504.500 3.286.931 2.479.911 
NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo 72.942 50.427 Empréstimos e Financiamentos - LP 12 768.673 946.725 
Depósitos Judiciais 3.427 427 Parcelamentos - LP 14 659.062 644.564 
Investimentos 8 69.515 50.000 Receitas Diferidas 15 684.143 790.280 
Imobilizado - Sem Restrição 872.023 838.736 2.111.878 2.381.569 
Imobilizado - Sem Restrição 9 2.748.369 2.610.355 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(-) Depreciação Acumulada - Sem Restrição 9 (1.876.346) (1.771.619) Patrimônio Social (2.631.430) (2.706.265)
Imobilizado - Com Restrição 684.143 789.046 Déficit (Superávit) do Exercício 18 (555.368) 27.945 
Imobilizado - Com Restrição 9 1.004.377 1.004.377 16 (3.186.798) (2.678.321)
(-) Depreciação Acumulada - Com Restrição 9 (320.234) (215.330)
Intangível 450 450 
Intangível 10 450 450 

1.629.558 1.678.660 

TOTAL DO ATIVO 2.212.011 2.183.159 TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 2.212.011 2.183.159 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

4 - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (valores expressos em reais)

Método Indireto 31/12/19 31/12/18
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:
(A) Resultado Líquido Ajustado
Superávit (Déficit) do Exercício (555.368) 27.945 
Perdas Estimadas 3.738 2.897 
Depreciação 209.631 183.976 
Doação de Imobilizado 125.660 -
Receitas Diferidas (106.137) 427.218 
Ajuste exercícios anteriores (78.770) -
(=) Resultado Ajustado (401.246) 642.035 
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e 
Não Circulante
Faturas a Receber 14.190 (47.245)
Subvenção à Receber (86.690) -
Adiantamentos 3.358 (4.920)
Outros Créditos (4.281) (5.529)
Estoques (9.132) (5.423)
Depósitos Judiciais (3.000) (427)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e 
Não Circulante (85.555) (63.544)

(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante 
e Não Circulante
Fornecedores (69.628) (29.838)
Honorários Médicos 38.260 (40.970)
Obrigações Trabalhistas 72.386 (52.951)
Obrigações Fiscais e Sociais 408.748 178.652 
Subvenções à Realizar 97.545 (539.944)
Parcelamentos 236.119 245.585 
Outras Obrigações 25.983 (7.559)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e 
Não Circulante 809.413 (247.025)

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
(A+B+C) 322.613 331.466 

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
Aquisição de Imobilizado (138.014) (301.968)
Investimentos (19.515) - 
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (157.529) (301.968)
3-DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:
Empréstimos e Financiamentos (165.947) (716)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (165.947) (716)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) (863) 28.782 
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 208.730 179.948 

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (863) 28.782 
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO 207.867 208.730 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

3 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

(valores expressos em reais)

PATRIMÔNIO 
SOCIAL

SUPERÁVIT 
(DÉFICIT) DO 
EXERCÍCIO

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO

SALDO EM 31 
DE DEZEMBRO 
DE 2017

(2.023.123) (683.142) (2.706.265)

Transferência 
do Déficit para 
Patrimônio Social

(683.142) 683.142 

Superávit do 
Exercício - 2018 27.945  27.945

SALDO EM 31 
DE DEZEMBRO 
DE 2018

(2.706.265) 27.945 (2.678.321)

Transferência do 
Superavit para 
Patrimônio Social

27.945 (27.945)

Doação para 
Imobilização 125.660 27.945 

Ajuste de 
Exercícios 
anteriores

(78.770) (78.770)

Déficit do 
Exercício Corrente 
- 2019

(555.368) (555.368)

SALDO EM 31 
DE DEZEMBRO 
DE 2019

(2.631.430) (555.368) (3.186.798)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

6 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

 
1. Contexto operacional
A Irmandade da Santa Casa de Macatuba, é uma Entidade civil, filantrópica e 

beneficente, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, regendo-se pelos Estatu-
tos Sociais e demais disposições legais. A Entidade foi fundada em 25 de maio de 
1.971 e tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar. 

2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas con-

tábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e da Lei nº 11.638/07, e demais disposições com-
plementares. Estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

3. Descrições das principais práticas contábeis 
As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstra-

ções contábeis são as seguintes:
 3.1 Ativo Circulante e Não Circulante
Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição que não excedem o 

valor de mercado.
Os demais ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, 

quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução 
ao seu valor de mercado.

 3.2 Apuração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:
 • Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados 

a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da entidade, e
 • Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor do mercado ou de realiza-

ção, quando aplicável.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

2019 2018
Recursos Sem Restição 28.496 47.779
Caixa 1.728 1.682
Bancos - Conta Movimento - Sem Restrição 23.792 4.163
Bancos - Aplicações - Sem Restrição 2.976 41.933
Recursos Com Restição 179.371 160.951
Bancos - Conta Movimento - Com Restrição 179.359 105.702
Bancos - Aplicações - Com Restrição 12 55.248
Total 207.867 208.730

5. Faturas a Receber

2019 2018
Atendimento ao SUS 121.717 154.064
Convênios 76.109 57.952
Particulares 957 957

198.783 212.973

6. Subvenções à Receber
São registrados os valores provisionados a receber de contratos mantidos com 

entes públicos, Estado e Municípios. Os valores são contabilizados em conformida-
de com a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamental.

2019 2018
PM Macatuba - Subvenção T.A. 06/2019 86.690 -
Total 86.690 -

7. Estoques

2019 2018
Materiais e Medicamentos 39.411 48.258
Almoxarifado 24.985 7.006

64.396 55.264

8. Investimentos
No exercício de 2016, a Entidade aplicou um valor de R$ 10.000 em um CDB Flex 

Empresarial com remuneração vinculada ao CDI, índice de resgate imediato. O prazo 
da aplicação será de 1800 dias, com início em 21/11/2016 e resgate em 26/10/2021. Em 
2019, também foram aplicados R$ 59.515 na mesma modalidade de investimento, com 
resgate em 07/11/2024, totalizando o saldo de investimento em R$ 69.515.

9. Imobilizado e Depreciação Acumulada

Imobilizado 2018 Aquisições 2019
Terrenos 121.021 - 121.021
Edifício Hospitalar 1.529.002 - 1.529.002
Móveis e Utensílios 138.489 3.572 142.061
Equipamentos de Informática 66.984 6.725 73.709
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 134.363 999 135.362
Aparelhos e Equipamentos 
Hospitalares 600.996 126.718 727.714

Veículos 19.500 - 19.500
Aparelhos e Equipamentos 
Hospitalares - Doação 453.828 - 453.828

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 
- Subvenção 175.786 - 175.786

Aparelhos e Equipamentos 
Hospitalares - Subvenção 160.734 - 160.734

Equipamentos de Informática - 
Subvenção 44.786 - 44.786

Móveis e Utensílios - Subvenção 169.243 - 169.243
Total 3.614.732 138.014 3.752.746

Depreciação Acumulada 2018 Aquisições 2019
(-)Edifício Hospitalar (1.051.327) (61.160) 1.112.487 
(-)Móveis e Utensílios (118.334) (4.220 122.554 
(-)Equipamentos de Informática (65.653) (1.286) 66.939 
(-)Máquinas, Aparelhos e 
Equipamentos (119.568) (3.725) 123.293 

(-)Aparelhos e Equipamentos 
Hospitalares (397.237) (34.336) 431.573 

(-)Veículos (19.500) - 19.500 
(-)Aparelhos e Equipamentos 
Hospitalares - Doação (136.148) (45.382) 181.530 

(-)Máquinas, Aparelhos e 
Equipamentos - Subvenção (25.039) (17.578) 42.617 

(-)Aparelhos e Equipamentos 
Hospitalares - Subvenção (16.605) (16.073) 32.678 

(-)Equipamentos de Informática - 
Subvenção (13.436) (8.957) 22.393 

(-)Móveis e Utensílios - Subvenção (24.102) (16.914) 41.016 
Total (1.986.949) (209.631) 2.196.580 

Imobilizado Líquido 1.627.782 1.556.166

10. Intangível

Intangível 2.018 Aquisição Baixas 2.019
Direito de Uso da Linha Telefonica 450 450
Total 450 450

11. Operações Fiscais e Sociais
Representa os valores referente a retenções de tributos sobre pagamentos a 

fornecedores e demais encargos sociais que serão recolhidos em seus vencimentos, 
além de alguns débitos tributários que estão pendentes de aprovação de parcelamen-
to pela Receita Federal e Previdência Social.

2019 2018
FGTS 392.548 220.295
PIS/Cofins/CSLL 44.041 50.212
INSS 316.852 160.343
IRRF 82.310 78.332
Contribuições 33.484 26.755
ISS 1.510 726
FGTS - PSF 43.046 6.033
INSS - PSF 53.277 28.444
IRRF - PSF 19.276 9.861
PIS/Cofins/CSLL - PSF 3.468 867
Contribuições - PSF 2.675 1.871

992.488 583.739

12. Empréstimos e Financiamentos

Circulante Não 
Circulante

Total
2019

Total 
2018

Banco do Brasil 9.392 - 9.392 37.567
Caixa Economica Federal 168.661 768.673 937.333 1.075.106
Empréstimo Unimed 140.000 - 140.000 140.000

318.052 768.673 1.086.725 1.252.673

5 - PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa 
Casa de Macatuba, com sede nesta cidade de Macatuba, Estado de São Paulo, tendo 
examinado o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício de 
2019, declaramos tudo na mais perfeita ordem. Assim sendo, somos de opinião que as 
referidas demonstrações devem merecer a irrestrita aprovação dos Senhores Irmãos.

Macatuba 10 de Janeiro de 2020.

DÉBORA CHALITTA 
O. LEME

CPF: 285.815.698-03

IVANI APARECIDA S. 
FREITAS

CPF: 130.458.478-03

ALBERTO MATIELO 
DIAS

CPF: 104.395.888-93

7 - RELATÓRIO DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES SOBRE AS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Provedor da
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MA-

CATUBA
Macatuba - SP

Opinião
Examinamos as demonstrações contáveis da 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MACATU-
BA, que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2019 e as respectivas demons-
trações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais po-
líticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contá-
veis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira da IRMANDADE DA SANTA 
CASA DE MACATUBA em 31 de dezembro de 
2019, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 

as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade 

com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela audi-
toria das demonstrações contábeis”. Somos inde-
pendentes em relação à Entidade de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

Continuidade Operacional
Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a 

atenção para o fato de que a Entidade apurou um 
déficit líquido no exercício de 2019, no valor de R$ 
555.368. Em decorrência dos déficits apurados em 
anos anteriores, a soma do passivo circulante e não 
circulante da Entidade excedeu o total do ativo cir-
culante e não circulante, indicando um Patrimônio 
Líquido Negativo no valor de R$ 3.186.798.

Outras informações que acompanham as 
demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável 
por essas outras informações que compreendem o 
relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações con-
tábeis não abrange o relatório da administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstra-
ções contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o 
relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações contábeis ou com 
o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, con-
cluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração somo requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da 
Governança sobre as Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades e pelos 
controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, 
a administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade de a Entidade continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entida-
de são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstra-
ções contábeis.

Responsabilidades do Auditor pela Audito-
ria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão libre de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi-
nião. Segurança razoável é um alto nível de se-
gurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normal brasileiras e in-
ternacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demons-
trações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de audi-
toria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles inter-
nos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expressar-
mos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas con-
tábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de audito-
ria obtidas, se existe uma incerteza significativa em 
relação a eventos ou condições que possam levan-
tar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Entidade. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contá-
beis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Entidade a 
não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusi-
ve as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época de auditoria e das cons-
tatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significavas nos controles in-
ternos que identificamos durante nossos trabalhos.

Araçatuba, 31 de julho de 2020.

Luís Eduardo Azevedo
Contador CRC: 1SP292909/O-6

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MACATUBA
CNPJ: 51.889.400/0001-30

13. Subvenções a Realizar
Ficam registradas nesse subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar as subvenções recebidas 

a título de investimentos e custeios e são baixadas conforme a utilização dos recursos.

2019 2018
Convênio Programa Saúde da Família - PSF 10.843 -
Convênio Pronto Socorro Municipal 86.702 -

97.545 -

14. Parcelamentos

Circulante Não 
Circulante

Total
2019

Total 
2018

INSS - Parcelamento 493.243 321.423 814.666 715.266
IRRF - Parcelamento 59.473 189.407 248.881 206.381
PIS/COFINS - 
Parcelamento 40.765 121.214 161.979 129.901

CPFL – Parcelamento 35.124 27.018 62.142 -
628.605 659.062 1.287.667 1.051.548

15. Receitas Diferidas
Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC TG 07 - Sub-

venção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconheci-
mento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela 
depreciação ou alienação do bem.

Desta forma, a Entidade reconhece como receita de subvenções para investimento, em conta de resultado, 
o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado, que no ano de 2019 foi um montante 
de R$ 104.904. 

16. Patrimônio Líquido
Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde 

a data de sua constituição, bem como de subvenções e doações para aumento patrimonial. No exercício de 2019 
foi apurado um patrimônio negativo de R$ 3.186.798, já acrescido do Déficit do período, que será incorporado 
após aprovação pela Assembleia Geral.

17. Ajustes de Exercícios Anteriores
Em 2019, a Entidade efetuou correções de lançamentos contábeis que somente puderam ser identificadas 

após o encerramento de exercícios anteriores, portanto os lançamentos são feitos em contrapartida com a conta 
Ajustes de Exercícios Anteriores, evitando assim, que afetem os resultados correntes da Entidade. O valor ajus-
tado no exercício de 2019 foi de R$ 78.770.

18. Déficit do Exercício
O Déficit do exercício de 2019, no montante de R$ 555.368, após a apreciação pela Assembleia Geral, será 

acrescido ao patrimônio da Entidade.

19. Receitas
As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da Competência, e são provenientes 

de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a 
Entidade mantém convênio. Além de subvenções e doações de pessoas físicas e jurídicas, conforme previsto 
no Estatuto Social.

20. Despesas
As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

21. Atendimento ao SUS
Com observância ao disposto pelo Artigo 4°, Inciso III, da Lei n° 12.101, de 27/11/2009, o número total 

de internações e atendimentos ambulatoriais realizados no exercício de 2019 foi de:

Atualização do CNES (mais recente):   Competência Apresentação (Ano): 2019

Competência Internação Ambulatório

% SUS 
MensalMês/Ano

SUS Não-
SUS % SUS SUS Não-

SUS % SUS

Qtde. Paciente-
Dia Qtde. Paciente-

Dia Internação Qtde. Qtde. Ambulatório

Janeiro - 2019 54 154 16 20 88,51% 1.304 300 81,30% 88,51%
Fevereiro - 2019 74 225 9 13 94,54% 1.399 263 84,18% 94,54%
Março - 2019 60 163 17 27 85,79% 1.535 291 84,06% 85,79%
Abril - 2019 83 225 15 21 91,46% 1.633 301 84,44% 91,46%
Maio - 2019 92 239 17 36 86,91% 1.647 311 84,12% 86,91%
Junho - 2019 83 205 22 32 86,50% 1.470 216 87,19% 86,50%
Julho - 2019 70 184 8 17 91,54% 1.473 241 85,94% 91,54%
Agosto - 2019 57 163 18 37 81,50% 1.462 255 85,15% 81,50%
Setembro - 2019 60 138 15 27 83,64% 1.529 273 84,85% 83,64%
Outubro - 2019 70 183 18 25 87,98% 1.632 343 82,63% 87,98%
Novembro - 2019 69 176 11 16 91,67% 1.572 269 85,39% 91,67%
Dezembro - 2019 57 147 9 17 89,63% 1.122 154 87,93% 89,63%
Total (sem 
incentivo) - 2019 829 2.202 175 288 88,43% 17.778 3.217 84,68% 88,43%

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha 
caso a entidade possua:

Sim / 
Não Máximo Obtido

I - Atenção obstétrica e neonatal: 1,50% 0,00%
II - Atenção oncológica; 1,50% 0,00%
III - Atenção às urgências e emergências; 1,50% 0,00%
IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e 1,50% 0,00%
V - Hospitais de Ensino 1,50% 0,00%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano 2019 foi de: 88,43%

22. Receitas com Subvenções

2019 2018
Subvenção Municipal - Custeio/Manutenção 451.590 450.584
Subvenção Estadual - Custeio 100.000 60.000
Subvenção Federal - Imobilizado 59.521 55.414
Subvenção Municipal - Imobilizado 45.383 45.383

656.494 611.381

23. Isenções Previdenciárias Usufruídas
Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros. Estão demonstrados a seguir os valo-

res relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2019, como se devido fosse:

2019 2018
Isenção INSS - Cota Patronal  1.060.426 898.932
Total  1.060.426 898.932

24. Receitas com Trabalho Voluntário
Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da ITG 2002, determina o reconheci-

mento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso 
financeiro. Assim sendo foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela IRMANDADE DA SAN-
TA CASA DE MACATUBA. Os trabalhos voluntários, que, sem nenhuma remuneração são prestados pelos 
membros da DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da 
entidade tiveram sua mensuração dos trabalhos feita com base nas horas despendidas e avaliadas pelo valor do 
salário dos membros da administração da Entidade.

Cargo
Carga 

Horário 
Anual

Valor 
da Hora 
(2019)

Valor Cargo Equivalente 
(2019)

Provedor José Domingues Maciel Neto 240 R$ 27,77 R$ 6.664,80 Diret. Administrativo
Vice Provedor Eliana Aparecida Giglioli 48 R$ 27,77 R$ 1.332,96 Diret. Administrativo
1º Secretário Marli Minetto 2 R$ 27,77 R$ 55,54 Diret. Administrativo
2º Secretário Vanderléia de Abreu Sbaraglini 6 R$ 27,77 R$ 166,62 Diret. Administrativo
1º Tesoureiro Antonio Tadeu de Toledo Brega 160 R$ 27,77 R$ 4.443,20 Diret. Administrativo
2º Tesoureiro Valter Santos Fantini 2 R$ 27,77 R$ 55,54 Diret. Administrativo
Mesário Rosineide de T.C.Toledo Cesar 2 R$ 27,77 R$ 55,54 Diret. Administrativo
Mesário João Ortis 2 R$ 27,77 R$ 55,54 Diret. Administrativo
Mesário Ideraldo Sergio Morsoleto 2 R$ 27,77  R$ 55,54 Diret. Administrativo
Mesário Laidinel Leda 6 R$ 27,77  R$ 166,62 Diret. Administrativo
Mesário Luiz Carlos Malavazi 6 R$ 27,77  R$ 166,62 Diret. Administrativo
Mesário Carlos Alberto Masseram 6 R$ 27,77  R$ 166,62 Diret. Administrativo
Mesário Maria Ap. Oliva Vicente 2 R$ 27,77  R$ 55,54 Diret. Administrativo
Mesário Erani Fantini 2 R$ 27,77  R$ 55,54 Diret. Administrativo
Mesário Jorge Luiz Ugucioni 6 R$ 27,77  R$ 166,62 Diret. Administrativo
Mesário Eliandro Marcos Giglioli 4 R$ 27,77  R$ 111,08 Diret. Administrativo
Conselheiro 
Fiscal - Titular Débora Chalitta de O. Leme 4 R$ 27,77  R$ 111,08 Diret. Administrativo

Conselheiro 
Fiscal - Titular Ivani Ap.Sbaraglini Freitas 2 R$ 27,77  R$ 55,54 Diret. Administrativo

Conselheiro 
Fiscal - Titular Alberto Matiello Dias 4 R$ 27,77  R$ 111,08 Diret. Administrativo

Conselheiro 
Fiscal - Suplente Maria Luiza O. Bragante 2 R$ 27,77  R$ 55,54 Diret. Administrativo

Conselheiro 
Fiscal - Suplente Maria Célia Marestoni 2 R$ 27,77  R$ 55,54 Diret. Administrativo

Conselheiro 
Fiscal - Suplente Luzas Rafael Rodrigues 2 R$ 27,77  R$ 55,54 Diret. Administrativo

Total R$ 14.218,24

25. Autorização Para Conclusão Das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração em 30 

de julho de 2020.

26. Outras informações
Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes 

durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação especifica aplicável.

Macatuba, 31 de dezembro de 2019.

José Domingues Maciel Netto
Provedor

Laércio Pafetti
Contador CRC 1SP115200/0-4

Antônio Tadeu de Toledo
Tesoureiro

B4



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 29 DE AGOSTO DE 2020 •

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 CASA no 

Villacittà em fase de 
acabamento. Tratar (14) 
99617-4371.

VENDE-SE LINDA casa 
Núcleo H. L. ZILLO, 03 
dormitórios (1 armário 
planejado), sala estar, sala 
de jantar, cozinha plane-
jada c/ forno e cooktop 
embutidos, 02 banheiros, 
área com churrasqueira, 
lavanderia coberta, gara-
gem para 02 carros. Valor 
R$ 270,000.00 (negociá-
vel). 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, lavan-
deria, 2 banheiros, casa 
fundo 2 quartos, sala, cozi-
nha, 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

VENDO APARTAMEN-
TO 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 fecha-
da com vidros temperados. 
Contatos: (14) 99141-9526 
ou (14) 99829-1217

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

VENDO SOBRADO na 
Rua Ignácio Anselmo (Cen-
tro), comercial e residen-
cial com piscina / rancho. 
Aceito apto ou casa como 
parte no negócio. Tratar: 
(14) 99148-9959 

EDIFÍCIO VILLA Splendo-
re - Vendo apartamento. 
Fone (14) 99870-0202.

JD MORUMBI casa 
com 03 quartos sendo 
uma suíte com armário, 2 
salas + 1 sala de jantar, 
lavanderia, terreno amplo, 
garagem. Tratar (14) 
99782-1060 / 99787-2043 

RUA 15 de Novembro, 
1.242. Vende-se casa com 
190.00m2. R$ 270mil. 
Tratar (14) 99897-6444.

MARIA CRISTINA 
vendo casa na Rua Tomé 
de Souza, 78. Tratar (14) 
99886-9121 com Pedro 

VENDE-SE UMA casa 
em Alfredo Guedes na Rua 
15 de Novembro 217, com 
terreno de 15x96 m, fundo 
divisa com Rio Lençóis. 
Tratar (14) 3264-6403 ou 
(14) 99712-9948 

TERRENOS
VENDA

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

TROCA CASA - 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem e la-
vanderia cobertas. Na Rua 
João Florêncio Amaral, no 
220, Bairro Monte Azul.
(uma quadra do mercado 
Azulão/Gigantão) e tenho 
interesse em troca por 
chácara (São Judas Tadeu, 
Virgílio Rocha, Corvo Bran-
co 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.

ALFREDO GUEDES - 
Chácara - 4 quartos, 1 sala 
de visita, 1 cozinha comum 
com copa, 2 banheiros so-
ciais, lavanderia, garagem 
para 8 carros + Edícula c/ 
banheiro, churrasqueira, 
salão. R$ 4.000,00. 
Código 02900. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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 cômodos na Chácara 
Corvo Branco. Tratar (14) 
99712-2211.

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

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

CHÁCARA PARA 
festa - 1 cozinha ampla 
com 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 - “am-
biente familiar”. Lugar am-
plo 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

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 pisci-
na, muita área verde valor 
R$350,00 / dia. Contato: 
(14) 99772-7315.

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

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

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

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

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

ALUGA-SE SALÃO co-
mercial, 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. 

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

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

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

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

VENDE/TROCA TERRE-
NO 300m² no condomínio 
fechado Spazio em Len-
çóis, por chácara. Tratar 
(14) 99682-8837.

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

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

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

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

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

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 dispo-
níveis 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.

GREENVILLE RESIDEN-
CIAL: Terreno topogra� a 
plana, excelente localiza-
ção 1056 m2 R$ 650.000 
Adriano Cian Consultor 
de Imóvel Tel. (14) 99126-
5928.

OPORTUNIDADE. MA-
RIA 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. Topogra-
� a plana 80% murado, 
R$ 100.000,00. Tratar: 
(14) 99782-7113 ou (14) 
99709-5288.

ALUGA-SE APARTA-
MENTO com um quarto, 
cozinha, banheiro, com 
garagem, com água e con-
domínio incluso, próximo 
ao centro, valor R$ 950,00. 
Tratar com proprietário 
(14) 99614-3191.

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

MACATUBA - Sobrado 
- 5 quartos, 3 banheiros, 
2 salas de visitas, 1 copa, 
1 sala de jantar, garagem 
coberta para 3 carros, 
varanda, edícula c/ 1 
quarto, 1 churrasqueira, 
1 banheiro. R$ 2.800,00. 
Código 02866. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

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

CENTRO - Apartamento - 
3 quartos suítes (1 closet), 
1 quarto com armário, 1 
sala de visita com 1 sala 
de jantar, área gourmet 
anexa, 1 cozinha comum 
com fogão e armários, 
1 lavabo, 1 lavanderia, 
2 garagens cobertas. R$ 
2.200,00 + Condomínio. 
Código 02926. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

AP. ILHA Comprida, 
frente para o mar, preço 
imperdível, condomínio 
fechado, para ate 12 
pessoas, somente R$ 
250,00 a diária (esse valor 
fora da temporada). Tratar 
com Edna (14) 3264-8064 
/ 99632-3811 envio fotos 
pelo whats.

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

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

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

CENTRO - Sala Comercial 
- 1 sala e 2 banheiros com 
adaptação. R$ 1.000,00. 
Código 02390. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CENTRO - Sala Comercial 
– 2 Salas grandes, banhei-
ro, tanque. R$ 1.000,00. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

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

CENTRO - Sala Comercial 
- Sala ampla com 1 
banheiro. R$ 1.650,00. 
Código 02396. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

CENTRO - Sala Comercial 
- sala de 25 m² com 
banheiro- R$ 770,00. 
Código 02842. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

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

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

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

VENDE-SE TERRENO no 
Residencial Villacita com 
300 m², ótima localização 
próxima a entrada do 
Condomínio Spazio Verde. 
Tratar (14) 99727-2012.
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Ana Laura Quintiliano, quinta-feira (27) Camila Placca, terça-feira (25)Ana Julia Felix, quinta-feira (27)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Diego Prado, segunda-feira (24) Eloisa Migliorino Medola, sexta-feira (28)Dayana Portes Ramos, terça-feira (25)
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Isabella Crispim Gabani, terça-feira (25) Paulo Bodo Damasceno, quarta-feira (26)Fabricio Ribeiro, quinta-feira (27)
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Vivian Borin, sexta-feira (28) Wellington Cordeiro, sexta-feira (28)Ricardo Anholeto, quarta-feira (26)

O mês segue com muitos lençoenses estreando idade nova e recebendo 
os cumprimentos da família e dos amigos. Felicidades a todos!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO

RUA QUINZE - A data não é precisa, mas a foto desta 
semana mostra a Rua Quinze de Novembro, principal centro 
comercial de Lençóis Paulista, ainda com o chão de terra 
batida, antes da colocação do calçamento de paralelepípedo 
que perdurou durante décadas. A imagem mostra vários 
cidadãos atentos ao clique do fotógrafo. Certamente, 
naquela época não era tão comum posar para uma foto.

Por Nelson Faillace
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