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Coleta mecanizada deve chegar a 
quase todos os bairros de Lençóis
Com venda de imóveis autorizada pelo Legislativo, Prefeitura pode arrecadar mais de R$ 3,3 milhões para investir na implantação do programa A5

Lençóis Paulista superou 
a marca de mil pessoas 
recuperadas da Covid-19. O 
número consta no Boletim 
Epidemiológico divulgado na 
noite dessa sexta-feira (10) pela 
Prefeitura Municipal. Entre os 
curados está o sr. Esteban, de 
60 anos, interno do Lar Nossa 
Senhora dos Desamparados, 
o Asilo dos Velhinhos, que 
na última quarta-feira (8) 
saiu da quarentena após ter 
sido infectado. Levantamento 
realizado pelo Jornal O ECO 
mostra que a cidade tem o maior 
índice per capita de testes entre 
os municípios da região. 9,3% 
da população já foi testada.

ELE
VENCEU

CAMPANHA

Hospital faz leilão 
de camisas do Brasil

O Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, em Lençóis Paulista, rece-
beu uma importante doação nesta 
semana, não de equipamentos ou 
insumos para fortalecer a estrutura 
de enfrentamento à Covid-19, mas 
de duas camisas o� ciais da Seleção 
Brasileira de Futebol, uma delas au-
tografada pelos jogadores. O objetivo 
é leiloar os itens virtualmente atra-
vés do Facebook. Os detalhes devem 
ser divulgados pela entidade nas 
próximas semanas. O dinheiro arre-
cadado será investido em melhorias 
na estrutura física e também pesso-
al. O responsável pela doação foi o 

vereador Manoel dos Santos Silva, o 
Manezinho (PSL), que fez o pedido 
a Walter Feldmann, diretor da CBF 
(Confederação Brasileira de Futebol) 
e Reinaldo Bastos, presidente da FPF 
(Federação Paulista de Futebol), que 
prontamente atenderam à demanda. 
“Como todos sabem, eu contraí o 
novo coronavírus (Covid-19) e, du-
rante o tempo que me tratei no hos-
pital, fui muito bem atendido por to-
dos, desde o pessoal da limpeza até a 
equipe médica. Precisava fazer algo 
para retribuir. Tenho certa amizade 
com ambos e resolvi pedir as cami-
sas o� ciais”, comenta. A6

RETOMADA DA ECONOMIA

INFORME PUBLICITÁRIO

Região vai para Fase 
Laranja do Plano SP

OdontoCompany chega a Lençóis

A Região Administrativa de Bauru 
está de volta à fase 2 (laranja) do Plano 
São Paulo, projeto que prevê a reto-
mada gradativa das atividades econô-
micas no estado durante a pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19). O 
anúncio foi feito ontem (10) pelo go-
vernador João Doria (PSDB), duran-
te coletiva de imprensa realizada no 
Palácio dos Bandeirantes. Na prática, 
a fase laranja é de grande controle, 

mas há a possibilidade de aberturas 
com restrições. A nova regra começa 
a valer a partir de segunda-feira (13). 
Os municípios devem publicar neste 
� nal de semana os seus respectivos 
decretos para regulamentar a deci-
são. Mas o que já se sabe, de acordo 
com o próprio Plano São Paulo, é que 
serão estipuladas regras de higiene, 
limite de pessoas no estabelecimento 
e horários de funcionamento. A4
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LATROCÍNIO

Duas pessoas 
são mortas 
durante carona

Um casal foi preso em � agran-
te por latrocínio, após esfaquear 
três pessoas durante uma carona. 
A ocorrência foi registrada na noi-
te da última segunda-feira (6), na 
vizinha cidade de Areiópolis. De 
acordo com informações obtidas 
pela reportagem de O ECO, o cri-
me foi cometido por um jovem de 
18 anos com a intenção de roubar o 
dinheiro e o carro das vítimas. Sua 
companheira, de 29 anos, foi presa 
acusada de participação na fuga. 
Dois homens morreram e outro se-
gue internado em Botucatu. A3

Franquia inaugura sua clínica na segunda-feira (13)

MÚSICA

Ingrid Justino vence 
Encanta Kids in Live

Interpretando a música “Dias de 
Elias”, da cantora cristã Lauriete Ro-
drigues de Jesus, a pequena Ingrid 
Justino, com sua voz potente, conquis-
tou o primeiro lugar no Encanta Kids 
in Live, realizado na noite da sexta-
-feira (3), na Casa da Cultura Prof.ª 
Maria Bove Coneglian, em Lençóis 
Paulista. Com realização da Secreta-
ria de Cultura, o festival reuniu par-
ticipantes de sete a 13 anos de idade. 

Além de Ingrid Justino, as primeiras 
colocações do Encanta Kids in Live fo-
ram ocupadas por Gabriel Rau (2º lu-
gar), que interpretou a música “Ben”, 
de Michael Jackson; Milka Tavares 
(3º lugar), que cantou “Não pare”, 
de Midian Lima; Anna Jhulia Marti-
ni, com “Como eu quero”, da banda 
Kid Abelha; e Lucas Otávio (5º lugar), 
que apresentou “Retrato de Mãe”, da 
dupla Mato Grosso & Mathias. A7

INFLUENZA

Vacinação contra a 
gripe segue até dia 24

O Ministério da Saúde encerrou 
na terça-feira (30) a Campanha Na-
cional de Vacinação Contra a Gripe e 
liberou a distribuição da vacina para 
todas as idades. Segundo levantamen-
to do Jornal O ECO, em todas as ci-
dades da região ainda há doses dispo-
níveis. A imunização segue até o dia 
24 deste mês. Os interessados devem 
procurar uma unidade de saúde de 
acordo com os respectivos horários 

de atendimento. Em Lençóis Paulista, 
as doses contra a In� uenza estão sen-
do aplicadas de segunda a sexta-feira, 
das 13h às 16h, nas ESF do Conjunto 
Habitacional Maestro Júlio Ferrari, 
Vila Maria Cristina e jardins do Caju, 
das Nações, Monte Azul e Ubirama. 
Nas ESF da Cecap, Vila Cruzeiro e 
Alfredo Guedes e no Ambulatório de 
Especialidades da Avenida Brasil, a 
vacinação ocorre das 8h às 12h. A8

AÇÃO SOCIAL

Amanhã tem Feijoada 
Delivery no Rotary A6

OPORTUNIDADE

Etec abre inscrições 
para Vestibulinho A6

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: POLÍCIA CIVIL/DIVULGAÇÃO



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 11 DE JULHO DE 2020 •

FRASE
 “Vamos seguir trabalhando para preservar vidas e também 

manter ativa a economia das cidades de nossa região”,
prefeito Anderson Prado de Lima, sobre inclusão da região na 

fase laranja do Plano São Paulo.

PARA PENSAR
 “Confie ao Senhor tudo 

que você faz e seus planos 
serão bem-sucedidos”,

Provérbios 16:3.
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A pauta da última sessão antes do 
recesso do Legislativo de Lençóis Pau-
lista, realizada na noite da segunda-fei-
ra (6), teve no centro das discussões 
um projeto que autorizava o Executivo 
a vender 10 imóveis do patrimônio do 
município, com o objetivo de levantar 
recursos para a conclusão da implanta-
ção do programa Coleta Certa.

EM USO
Além de lotes ociosos, o projeto con-

templava o aterro sanitário desativado, 
uma área do Distrito Empresarial e ou-
tras duas que chamaram atenção por 
estarem em uso: o espaço do Canil Mu-
nicipal e o terreno que abriga a Unidade 
Municipal de Serviços, que inclui Usina 
de Asfalto, Fábrica de Tubos, Usina de 
Reciclagem e outros setores essenciais.

SEM TEMPO
A proposta foi protocolada na tarde 

da sexta-feira (3), com pedido de vota-
ção em regime de urgência, o que não 
agradou alguns vereadores, que, dian-
te da complexidade do tema, alegaram 
ter tido pouco tempo para analisar o 
documento de menos de 40 páginas. 
Porém, ficou evidente que nem todos 
deram a devida atenção ao assunto.

INTERROGAÇÕES
Paulinho Victaliano (PSDB), por 

exemplo, ficou em dúvida sobre a locali-
zação de algumas áreas. Já Diusa Furlan 
(DEM), primeiro pediu auxílio a colegas 
para saber as metragens dos terrenos, 
depois demonstrou insegurança em 
relação à inclusão do terreno do canil 
inaugurado há menos de dois anos.

EXCLAMAÇÕES
Questões básicas apresentadas de 

forma bem clara no documento ao qual 
todos têm acesso, com detalhamento 
de localização e delimitações dos lotes, 
além da cláusula determinando que o 
comprador da área do canil construa um 
novo em local designado pela Adminis-
tração. Pelo visto, nada foi consultado.

TUDO NÃO
Não foi o caso de Mirna Justo (PSDB), 

que se debruçou sobre os papéis e con-
cluiu que para atender aos anseios da 
Administração não seria necessário au-
torizar a venda de todos os imóveis lis-
tados, o que também preservaria parte 
do patrimônio do município para nego-
ciação em momento mais oportuno.

SUFICIENTE
Considerando os valores de parti-

da estipulados com base em laudos de 
avaliação, a venda das 10 áreas renderia 
aos cofres públicos quase R$ 7,5 milhões, 
enquanto que o investimento estimado 
para a conclusão da implantação da co-
leta mecanizada, que hoje atende sete 
bairros, está na casa dos R$ 4,2 milhões.

DE OLHO
Mirna apresentou uma emenda 

mantendo apenas quatro áreas no tex-
to, um terreno no Distrito Empresarial, 
o aterro, o canil e a Unidade Municipal 
de Serviços, que, juntas, estão avaliadas 
em cerca de R$ 3,3 milhões, mas podem 
atingir cifras maiores diante do interes-
se de compradores, como a Bracell.

SEM PRAZO
Com a aprovação do projeto com a 

referida emenda, a Prefeitura Municipal 
deve concluir até agosto a venda dos 
imóveis. Como existe previsão de parce-
lamento dos pagamentos, não há prazo 
para a conclusão da implantação da co-
leta mecanizada. O certo é que o dinhei-
ro não pode ser usado para outro fim.

MUDANÇA
Com a venda, toda estrutura da 

Unidade Municipal de Serviços deve 
ser transferida para o terreno que abri-
garia o novo almoxarifado. A Prefeitura 
ainda não informou quando pretende 
fazer a mudança e nem se já foram fei-
tas estimativas de custo. O canil conti-
nuará funcionando no mesmo local até 
que a nova estrutura seja concluída.

SAÍDA...
Passando para a parte dos bastido-

res da política local, na noite da segun-
da-feira (6), o secretário de Adminis-
tração, Railson Rodrigues, que também 
respondia pela Secretaria de Tecnolo-
gia da Informação depois da reforma 
administrativa criada para a contenção 
de gastos, anunciou sua exoneração.

...ESTRATÉGICA
Com estreita ligação com o prefei-

to Anderson Prado de Lima (DEM), ele 
deve atuar diretamente no núcleo es-
tratégico da campanha eleitoral que se 
aproxima, como já fez em 2016. A partir 
de agora, as movimentações começam 
a se intensificar e, aos poucos, os times 
vão sendo montados para o pleito, que 
agora acontece em 15 de novembro.

REFORÇO
É provável que haja outro desfalque 

no primeiro escalão do Governo Muni-
cipal. Outra peça importante na campa-
nha de Prado de Lima em 2016, tam-
bém tido como nome certo na equipe 
que buscará a reeleição do prefeito, An-
derson Burato, secretário de Motome-
canização, é outro que pode se afastar.

DO MARKETING
A oposição também se articula nes-

te sentido. José Antonio Marise (PSDB), 
derrotado por Prado de Lima nas últi-
mas eleições, que novamente deve ser 
seu principal adversário, já estaria con-
tando com a ajuda de seus homens de 
confiança do marketing para disparar 
uma série de vídeos pelas redes sociais.

FORA DO EXÍLIO
Marise, que se mantinha recluso em 

uma espécie de exílio digital, tem sido 
presença cada vez mais constante na 
internet. Nas últimas semanas, em que 
teve seu nome ligado por alguns veí-
culos de imprensa ao incêndio da Cea-
gesp de Bauru, da qual foi diretor, seu 
esforço tem sido para se defender de 
acusações e atacar antigos desafetos.

CAMPANHA
Nesta semana, o ex-prefeito tam-

bém apareceu ao lado do deputado fe-
deral Ricardo Izar Jr. (PRO) que coinciden-
temente é apontado como responsável 
por sua indicação à Ceagesp. No vídeo, 
Izar anunciava o envio de R$ 500 mil a 
entidades locais, atribuindo o pedido a 
Marise. Mais conveniente impossível.

VALE TUDO
A proximidade das eleições tam-

bém tem feito surgir e ressurgir muitos 
cidadãos engajados e comprometidos 
com os interesses do povo. Aspirantes 
aos cargos eletivos em disputa buscam 
deixar a todo custo seus nomes em evi-
dência. Alguns utilizam até as intempé-
ries da pandemia como instrumento de 
ataque. Até a merenda escolar foi alvo.

DEFENSORA
Em vídeos no Facebook, uma pos-

sível candidata a vereadora, filiada ao 
Patriota, da base de Marise, acusa a 
Educação de não repassar recursos da 
merenda escolar a alunos da rede mu-
nicipal e questiona para onde teria ido 
o dinheiro. Afirmando que tem lutado 
para garantir o direito das mães, disse 
que levaria o caso ao Ministério Público.

AMNÉSIA
Esqueceu de dizer que o próprio 

MP, diante da indefinição sobre a volta 
às aulas, já havia orientado a aguardar 
o posicionamento do Governo do Esta-
do. Também não revelou que indepen-
dentemente disso, todas as famílias 
em situação de vulnerabilidade têm 
sido atendidas pela Assistência Social.

TÁTICA
Outra informação ignorada, a de 

maior interesse público, foi a de que o 
município providenciou uma licitação 
para compra de alimentos para a mon-
tagem de kits que serão distribuídos aos 
8 mil alunos da rede municipal. Compor-
tamento típico de ano eleitoral, no qual 
mais vale o problema do que a solução.
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Ana Zattar
é professora do curso de Educação 
Física da Uninter

Não estou lembrada, em meus anos 
de vida, de ter aprendido tanta coisa em 
tão pouco tempo. Em minha memória 
não surge nenhum indício de ter me lan-
çado a tantos desafios, privações e com 
toda a certeza, galgado tantos degraus 
e vivenciado situações de superação.

De um dia para o outro, a rotina de 
cada um de nós, professores, mudou dras-
ticamente. Toda aquela movimentação do 
mundo da educação, de repente, ficou re-
sumida ao nosso espaço doméstico. E dali, 
do cenário improvisado, com os requintes 
da decoração caseira e sujeitos aos acon-
tecimentos da rotina da casa é que as au-
las e o trabalho do professor se desenha-
ram, ganharam forma e conteúdo. 

Apesar de todos os aplicativos, pro-
gramas e eteceteras que permitiam a 
comunicação, as aulas à distância, ain-
da, pela falta da necessidade, não eram 
de domínio do corpo docente brasileiro. 
Fomos dormir analógicos, com o giz e 
apagador na mão, e acordamos digitais, 
gravando videoaulas. Querendo ou não, 
era o que tínhamos para o momento.

Da noite para o dia, tivemos que nos 
reinventar para não deixar de atender 
nossos alunos. Caímos de paraquedas 
nessa sopa de tecnologia. A mesa de tra-
balho virou cenário, o celular um impor-

tante equipamento de gravação e edição 
de vídeo e nós, professores, atores prin-
cipais da grande novela da educação. 

Trocamos dicas e ideias entre nós, pro-
curando achar a melhor alternativa nesse 
período que teve data para começar e 
não tem ainda data para acabar. Nossas 
vulnerabilidades fortaleceram os laços de 
equipe. Também tivemos que deixar de 
lado o abraço para encontrar nossos alu-
nos e colegas apenas virtualmente. 

As salas de nossas casas viraram es-
túdios de produção, onde somos sempre 
protagonistas da história, com direito, de 
vez em quando, a participações espe-
ciais de nossos filhos, cônjuges e até do 
cachorro ou do gato, que, vez ou outra, 
roubavam a cena e a atenção dos alunos. 
Essas situações trouxeram leveza e hu-
manizaram esse momento tão peculiar. O 
professor foi visto como ser humano. 

Então, o que aprendemos com essa 
vivência do isolamento? 

Provoco a reflexão para esse grande e 
importante momento de aprendermos a 
ler mais do que palavras e textos. Deve-
mos desenvolver a sensibilidade da leitu-
ra de mundo, analisando as situações que 
a nós se apresentam, as possibilidades. 
Repensar o velho que deve ser deixado 
para trás, sem dó, e a oportunidade da ex-
perimentação do novo que está batendo 
na nossa porta. É um momento de pau-
sa. De ralento. É a trilha para o novo eu, 
o novo nós, o novo mundo, o novo novo.

E
d

it
o

ri
a

l Copo meio cheio

Tudo na vida se baseia em diferentes 
pontos de vista. Há sempre o lado bom 
e o lado ruim de tudo. Para os otimis-
tas, o lado bom e o lado nem tão bom 
assim. Para os pessimistas, o lado ruim 
e o mais ruim ainda. O que acontece ao 
redor de cada pessoa pode ser visto de 
diversas formas, o que determina isso 
é o modo de encarar as circunstâncias. 

alguns preferem ver o copo meio va-
zio. Outros não conseguem enxergar 
nada além de um copo meio cheio.

Lençóis Paulista está perto de 
atingir o total de 1,2 mil infectados 
pelo novo coronavírus (Covid-19). 
Número alto na comparação com 
inúmeros municípios da região, in-
clusive os de porte maior. Esse é o 
preço que a cidade paga por ter tido 

coragem de encarar de frente a pan-
demia. Quase 10% dos lençoenses já 
fizeram testes para a detecção de Co-
vid-19, número comparado a índices de 

países desenvolvidos. 1,7% da popula-
ção contraiu o vírus.

Enquanto isso, dezenas - talvez cen-
tenas ou até mesmo milhares - de go-
vernantes têm optado por esconder a 
sujeira debaixo do tapete, ignorando a 
testagem pela simples conveniência de 
não escancarar à sociedade a gravida-
de da situação. Se não há testes, não há 
casos, mas isso apenas nas estatísticas. 
Eles estão por aí, ao seu lado. Acredite. 
É ano eleitoral e mais vale a preserva-
ção da imagem de bom gestor do que a 
saúde e a vida da população.

Lençóis Paulista superou ontem a 
marca de 1.000 recuperados. Não são 
só os casos positivos que aumentam. A 
cada dia que passa, mais pessoas ven-
cem a batalha contra a Covid-19. Mes-
mo que, infelizmente, 27 pacientes não 
tenham conseguido, a expressiva mar-
ca de curados é motivo para esperança. 
Temos que ver o copo meio cheio.
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PRESO
Na terça-feira (7), a Polícia Militar prendeu um homem de 31 anos, no Centro de Lençóis 
Paulista. I.F., morador da Vila Bacili, foi autuado na Rua Geraldo Pereira de Barros, após 
tentar furtar uma loja. Ele alegou que pretendia comprar crack depois da ação. Após 
realização de exame de corpo delito na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), ele foi 
levado à Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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Polícia

LATROCÍNIO

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

DESCUMPRIMENTO

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Duas pessoas são 
mortas durante carona

Motorista invade 
casa na Cruzeiro PM é acionada após 

empresa promover 
aglomeração

Mulher denuncia agressão de 
companheiro no Jardim Maria Luiza

Crime aconteceu na vizinha cidade de 
Areiópolis; um casal foi indiciado

Condutora não possuía CNH e se encontrava 
em aparente estado de embriaguez

Denúncia foi feita por uma pessoa 
que realizava exames no local

Flávia Placideli

Um casal foi preso em fla-
grante por latrocínio, após 
esfaquear três pessoas du-

rante uma carona. A ocorrência 
foi registrada na noite da última 
segunda-feira (6), na vizinha cida-
de de Areiópolis. De acordo com 
informações obtidas pela reporta-
gem de O ECO, o crime foi come-
tido por um jovem de 18 anos com 
a intenção de roubar o dinheiro e 
o carro das vítimas. Sua compa-
nheira, de 29 anos, foi presa acu-
sada de participação na fuga. Dois 
homens morreram e outro segue 
internado em Botucatu.

Segundo informações da Po-
lícia Militar, toda a ação foi pla-
nejada pelo autor das facadas, 
L.A.G.A., de 18 anos, com a 
participação de sua companhei-
ra, C.A.P.L, de 29 anos, com o 
objetivo de roubar as vítimas, 
que eram conhecidas dos crimi-

Flávia Placideli

Na madrugada dessa sexta-
-feira (10), um carro des-
governado invadiu uma 

residência na Rua Paraíba, no 
Jardim Cruzeiro, em Lençóis 
Paulista. De acordo com infor-
mações obtidas pela reportagem 
do Jornal O ECO, a motorista do 
veículo aparentava ter ingerido 
bebida alcoólica e foi autuada 
por embriaguez ao volante e por 
dirigir sem CNH.

Segundo as informações 
contidas no Boletim de Ocor-
rência registrado pela 5ª Cia da 
Polícia Militar, por volta das 2h 
dessa sexta-feira, uma equipe 
foi acionada via Sistema Opera-
cional (SIOPM), para compare-
cer na Rua Paraíba, no Jardim 
Cruzeiro, onde um carro teria 
invadido uma residência, dani-
ficando seu portão.

No local, policiais fizeram 
contato com a motorista, D.R.R., 
de 30 anos, moradora do Con-
junto Habitacional Maestro Júlio 

Ferrari, que alegou que trafe-
gava pela via com um veículo, 
modelo GM/Celta, quando per-
deu o controle e colidiu contra o 
portão da residência. 

Uma equipe do Corpo de 
Bombeiros informou que a con-
dutora do veículo estava alterada 
e possuía sinais notórios de em-
briaguez. Policiais militares tam-
bém constataram que a conduto-
ra não possuía CNH, Convidada 
a fazer o teste do etilômetro (ba-
fômetro), a mesma recusou-se.

Diante da situação, D.R.R. 
foi autuada por dois crimes es-
tabelecidos pelo CTB (Código 
de Trânsito Brasileiro), dirigir 
sob influência de álcool e dirigir 
sem habilitação. O veículo per-
maneceu no local, por estar sem 
condições de tráfego. 

O proprietário da residência, 
que não estava no local na hora 
do acidente, foi orientado a com-
parecer à Delegacia da Polícia 
Civil para confecção de Boletim 
de Ocorrência a respeito dos da-
nos em seu imóvel.

Flávia Placideli

Na manhã dessa sexta-feira 
(10), após uma denúncia 
a respeito de descumpri-

mento das medidas restritivas 
adotadas em decorrência da 
pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19), uma equipe da 
Polícia Militar compareceu a 
uma empresa na Rua Quinze de 
Novembro, no Centro, onde foi 
constatado a presença de cerca 
de 80 pessoas aglomeradas. A 
polícia não informou se houve 
aplicação de multa.

De acordo com o Boletim de 
Ocorrência registrado pela 5ª Cia 
da PM, por volta das 9h dessa sex-
ta-feira, policiais compareceram à 

empresa, após uma das pessoas 
que estava no local para realizar 
exames fazer a denúncia de que 
se encontravam cerca de 80 pes-
soas aglomeradas, em desrespeito 
ao distanciamento social e colo-
cando em risco à saúde de todos.

A gerente do local informou 
que tomou conhecimento da de-
núncia pelos próprios policiais e 
que, informou o fato ao proprietá-
rio da empresa. Com a presença 
de um fiscal da Prefeitura Mu-
nicipal, ambos foram orientados 
sobre a obrigatoriedade do cum-
primento às barreiras sanitárias 
e demais pontos estabelecidos 
pelos decretos municipais e esta-
duais. A polícia não informou se 
houve aplicação de multa.

Flávia Placideli

Na noite dessa quinta-feira 
(9), a Polícia Militar de 
Lençóis Paulista registrou 

uma ocorrência de violência do-
méstica entre um casal no Jar-
dim Maria Luiza I. A denúncia 
foi feita pela vítima, que alegou 
ter sido agredida pelo marido.

Por volta das 12h, uma equi-
pe foi solicitada a comparecer na 
Rua Antonio Foganholi Paccola, 
pela vítima de 28 anos, que terá 

sua identidade preservada nesta 
matéria. Ela estava em frente a 
uma unidade de saúde com seu 
filho, alegando ter sido agredida 
pelo marido.

Na residência, policiais 
deram voz de prisão ao autor, 
J.V.S., de 28 anos. As partes 
foram encaminhadas à Delega-
cia da Polícia Civil, onde a au-
toridade de plantão elaborou 
um Boletim de Ocorrência, 
sendo as partes liberadas após 
prestarem depoimento.

ABANDONADO - Após o crime, carro da vítima foi 
completamente queimado em uma área rural de Areiópolis

Durante toda a semana, 
equipes da Polícia Militar 
realizaram patrulhamentos 
no município a fim de orien-
tar comerciantes sobre os 
decretos municipais e esta-
duais que versam a respeito 
das barreiras sanitárias, uso 
de máscaras e o distancia-
mento social por conta da 
pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19). 

Com a presença de um 
fiscal da Prefeitura Munici-
pal, o objetivo foi esclarecer 
aos comerciantes que des-
cumpriram a lei e estavam 

com as portas abertas em 
serviços considerados não es-
senciais pelos decretos.

Em uma das ações, um 
estabelecimento localizado 
na Avenida Brasil foi flagra-
do com oito pessoas fazendo 
consumo no local, o que está 
proibido. Sendo assim o fiscal 
da Prefeitura Municipal ela-
borou uma notificação.

Na Avenida Vinte e Cinco 
de Janeiro, um bar foi autu-
ado por estar em desacordo 
com as normas da quarente-
na. A medida de descumpri-
mento não foi informada.

cadeias da região, onde passa-
riam por audiência de custódia 
na quarta-feira (8).

O CRIME
De acordo com a Polícia Ci-

vil, o suspeito já havia informado 
a companheira sobre o plano de 
roubar o carro de Antônio Fusco, 
de 68 anos, com quem se encon-
traria em um churrasco. Como o 
carro da vítima não funcionou, o 
suspeito pediu uma carona a um 
jovem de 20 anos, que também 
levou no carro Vilson Gomes de 
Moraes, de 56 anos.

Quando chegaram ao desti-
no da carona, onde a mulher já 
esperava pelo suspeito, ele come-
çou a esfaquear todos dentro  do 
carro. Mesmo ferido, o motorista 
conseguiu escapar, mas Antônio 
e Vilson não resistiram. Na fuga, 
o casal abandonou e queimou o 
carro roubado, mas acabou sen-
do preso no dia seguinte.

O jovem de 20 anos foi en-
caminhado ao Pronto-Socorro do 
Hospital das Clínicas de Botuca-
tu, mas seu estado de saúde não 
foi informado.

nosos. A dupla foi presa na ter-
ça-feira (7) na rodoviária de São 
Manuel, quando tentava fugir 
durante uma operação conjunta 
das polícias Civil e Militar.

Após o latrocínio, que resul-
tou na morte de dois homens, de 
68 e 56 anos, a dupla conseguiu 

Fiscalização segue em toda a cidade

roubar cerca de R$ 200 e um ce-
lular, além do carro que era do 
motorista, E.P.G.E., de 20 anos, 
que também foi ferido, mas con-
seguiu escapar. O veículo foi 
abandonado e queimado.

L.A.G.A confessou o crime 
na Delegacia da Polícia Civil de 
São Manuel, para onde a dupla 
foi levada após prisão na rodovi-
ária da cidade. Eles foram autu-
ados em flagrante pelo crime de 
latrocínio e encaminhados para 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUIDO LEDA

Aos Senhores
Condomínio Residencial Guido Leda

Pelo presente edital, P&R Construtora e Administração de Obras 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.453.742/0001-99, CONVOCA os proprietá-
rios/adquirentes de unidades do empreendimento denominado RESIDEN-
CIAL GUIDO LEDA, situado na cidade de Lençóis Paulista, á Rua Nove 
de Julho, 530 AD, Centro, a participar da Assembleia Geral Ordinária, que 
será realizado no salão do prédio, no próximo dia 25/07/2020 (sábado), em 
primeira chamada as 9h00, com a presença de no mínimo metade dos con-
tratantes/proprietários e em segunda chamada as 9h30, com qualquer nú-
mero de presentes, para deliberação e votação sobre os seguintes assuntos: 

Instalação do Condomínio, deliberação e aprovação da Convenção con-
dominial, e de alguns itens sugeridos pelos proprietários.

Eleição do corpo diretivo;
Aprovação para a abertura do CNPJ;
Deliberação e aprovação da Previsão orçamentaria;
Ratificação da contratação da administradora do condomínio; 
Ratificação do tipo e cor da cortina da fachada frontal do prédio;
Assuntos gerais.

*Artigo 1352 do Novo Código: “Salvo quando exigido quorum espe-
cial, as deliberações da assembléia serão tomadas, em primeira convocação, 
por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos 
metade das frações ideais.”.

*Artigo 33 da Convenção Condominial – “Nas deliberações da assem-
bleia geral, os votos serão proporcionais às frações ideias do terreno, não 
podendo participar ou votar aquele que não estiver em dia com suas obriga-
ções condominiais”.

OBS: LOCATÁRIOS SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR, ME-
DIANTE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 
DA SUA UNIDADE.

*Artigo 39 da Convenção Condominial - “O condômino poderá ser re-
presentado em assembleia geral através de procurador, com mandato escrito 
e dispensado o reconhecimento da firma do outorgante”.

Parágrafo único. A procuração deverá ser entregue ao presidente da 
mesa no inicio dos trabalhos (até antes do inicio da votação).

                               
Bauru, 08 de Julho de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

Compromissários Compradores que ficam intimados pelo presente edital:

Lençóis Paulista/SP, 11 de julho de 2020

INFRATEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
Eduardo Cortez Bortoletto

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

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

dos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

FÁBIO DE OLIVEIRA DA SILVA e JOICE CRISTINA APARE-
CIDA JACOMASSO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, soltei-
ro, convive em união estável, desossador, nascido em Lençóis Paulista - SP, 
aos 30/01/1998, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de 
VALDEMIR FRANCO DA SILVA e de SOLANGE DE FÁTIMA DE OLI-
VEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convive em união 
estável, do lar, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 30/10/1999, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de ROBERTO CARLOS JACO-
MASSO e de SILVANA APARECIDA PEREIRA.

HELBER APARECIDO DA SILVA e ANA RITA HELENE MAR-
TINS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, mecânico, 
nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 10/10/1981, residente e domiciliado 
em Lençóis Paulista - SP, filho de BENEDITO APARECIDO DA SILVA e 
de ANA FÁTIMA DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, sol-
teira, agrônoma, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 11/04/1990, residente 
e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de JOSÉ RUBENS HELENE 
MARTINS e de IVETE APARECIDA LUIZ HELENE MARTINS.

 
FÁBIO MANOEL DA SILVA e GEOVANA DE CASSIA PACCO-

LA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convivente em 
união estável, auxiliar de manutenção, nascido em Lençóis Paulista - SP, 
aos 25/06/1987, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de 
MANOEL BENEDITO DA SILVA e de ANTONIA MARIA DA SILVA; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convivente em união estável, 
auxiliar de produção, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 22/11/1996, resi-
dente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de VALMIR DONIZETI 
PACCOLA e de ÂNGELA MARLY DA SILVA PACCOLA.(pretendem co-
verter união estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos 
pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro)

VALMIR JOSÉ DA SILVA e SUELY APARECIDA BERNARDINO, 
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convivente em união 
estável, motorista, nascido em Cupira - PE, aos 28/02/1985, residente e do-
miciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DA SILVA 
e de IRANILDA LOURENÇO DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteira, convivente em união estável, do lar, nascida em Quarto 
Centenário - PR, aos 12/10/1973, residente e domiciliada em Lençóis Pau-
lista - SP, filha de JOSÉ LEIAS BERNARDINO FILHO e de DIVACÍ DE 
LIMA BERNARDINO(pretendem coverter união estável em casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil). 

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

prensa Local.
Lençóis Paulista, 09 de julho de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

ASSOCIAÇÃO MULHERES UNIMED DE LENÇÓIS PAULISTA
CNPJ: 05.938.338/0001-02

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO MULHER UNIMED LENÇÓIS PAULISTA, convoca 
todas às Sócias Voluntárias, para se reunir em Assembleia Geral Extra- Ordi-
nária, de acordo com o Estatuto Social, no dia 21 de julho de 2.020, às 19:00 
horas em primeira convocação; e às 19:30 horas em segunda convocação, 
em sua sede á Rua Pedro Natálio Lorenzetti, nº. 682, centro Lençóis Paulista 
– S. Paulo; para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia;

ORDEM DO DIA

Nova eleição ou indicação de sócia voluntária, para preenchimento do 
Cargo da Diretoria Administrativa e Financeira, cujo mandato eletivo será 
até a próxima Assembleia Ordinária, a ser realizada no mês de março de 
2.021, tudo conforme artigo 33 do Estatuto Social. 

Outros assuntos de interesse dos Associados.

Lençóis Paulista, 09 de julho de 2.020.  

VANIA HELENA BERNARDES BIANCHINI CARRARO
PRESIDENTE

A3



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 11 DE JULHO DE 2020 •

CUIDADO PERMANENTE
A OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmou ontem (10) que o 
coronavírus não será erradicado, então, é preciso que os países entrem 
em ação rapidamente a cada surgimento de novos focos. Mesmo que um 
país ou região consiga controlar a transmissão do vírus, como algumas 
regiões já conseguiram, sempre haverá a ameaça de casos importados.
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Regional

DATA: 3/7/2020 a 10/7/2020

Obituário
HELIO NOCHELI faleceu na sexta-feira (10) aos 66 anos em Lençóis Paulista
TEREZINHA APARECIDA MELON DE SOUZA faleceu na quinta-feira (9) aos 71 

anos em Lençóis Paulista
ANTONIO ANTUNES faleceu na quarta-feira (8) aos 67 anos em Areiópolis
MARIA TERESA MARTINS MIGLIORINI faleceu na quarta-feira (8) aos 66 anos 

em Lençóis Paulista
ANAZILIA ROSA DE JESUS SOUZA faleceu na terça-feira (7) aos 69 anos em 

Lençóis Paulista
CASSILANE LEMES DOS SANTOS ARAÚJO faleceu na terça-feira (7) aos 30 anos 

em Macatuba
MARIA PRATES DE LIMA faleceu na terça-feira (7) aos 72 anos em Lençóis Paulista
MÁRCIO JOSÉ DOMICIANO faleceu na segunda-feira (6) aos 43 anos em Lençóis Paulista
ANGELA APARECIDA VELOZO DEVEZA faleceu no domingo (5) aos 54 anos em 

Lençóis Paulista
MAURO ANTONIO DE SOUZA faleceu no sábado (4) aos 70 anos em Lençóis Paulista
NOEL LEANDRO faleceu no sábado (4) aos 79 anos em Lençóis Paulista
MANOEL MESSIAS DIACIS faleceu na sexta-feira (3) aos 84 anos em Lençóis Paulista
SEBASTIÃO LUIZ DE ALMEIDA faleceu na sexta-feira (3) aos 65 anos em Lençóis Paulista

RETOMADA DA ECONOMIA

Região de Bauru avança no Plano SP
A partir de segunda-feira, comércio poderá abrir com controle; regras de higiene, limite 
de pessoas no estabelecimento e horários de funcionamento serão pré-estipulados

Angelo Franchini Neto

A Região Administrativa 
de Bauru está de vol-
ta à fase 2 (laranja) do 

Plano São Paulo, projeto que 
prevê a retomada gradativa 
das atividades econômicas no 
estado durante a pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
O anúncio foi feito ontem (10) 
pelo governador João Doria 
(PSDB), durante coletiva de 
imprensa realizada no Palácio 
dos Bandeirantes. Na prática, 
a fase laranja é de grande con-
trole, mas há a possibilidade 
de aberturas com restrições. 
A nova regra começa a valer a 
partir de segunda-feira (13).

Os municípios pertencen-
tes à Região Administrativa de 
Bauru devem publicar neste fi-
nal de semana os seus respecti-
vos decretos para regulamentar 
a decisão. Mas o que já se sabe, 
de acordo com o próprio Plano 
São Paulo, é que serão estipu-
ladas regras de higiene, limite 
de pessoas no estabelecimento 
e horários de funcionamento. 
Neste último caso, houve uma 
mudança estabelecida pelo Go-
verno do Estado na semana pas-
sada. Os estabelecimentos po-
derão funcionar por seis horas 
diárias, duas horas a mais do 
que o permitido anteriormente. 
Porém, ao fazer opção pela mu-
dança, terão que fechar durante 
três dias da semana.

O governo utiliza cinco in-
dicadores de saúde para classi-
ficar as regiões por cores. São 
eles: ocupação de leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
Covid-19 e leitos de enfermaria 
Covid-19 à disposição a cada 
100 mil habitantes (capacidade 
hospitalar), variação de casos, 

AVANÇOU - Governador João Doria anunciou o avanço da Região Administrativa de Bauru para a 
fase amarela do Plano São Paulo; melhora nos indicadores de saúde levaram à evolução

que a mesma não faça aglome-
rações, use máscara e álcool em 
gel, respeite as regras. Com a 
colaboração de todos, tudo vai 
passar”, comenta.

Além da Região Adminis-
trativa de Bauru, outras oito 
regiões do estado avançaram 
para fases mais permissivas no 
Plano São Paulo. São elas Pre-
sidente Prudente, Sorocaba, 
Marília e Piracicaba (foram da 
fase vermelha para a fase laran-
ja), Registro (saiu direto da fase 
vermelha para a fase amarela), 
a Baixada Santista e as regiões 
Oeste e Leste da Grande São 
Paulo (evoluíram da fase laranja 
para a fase amarela). Outro des-
taque foi a cidade de São Paulo, 
que pela terceira semana segui-
da se manteve na fase amare-
la, que permite a abertura de 
bares, restaurantes e salões de 
beleza. Mantiveram-se na fase 
vermelha, a mais restrita em 
que apenas atividades essen-
ciais estão liberadas, as regiões 
de Araçatuba, Franca, Ribeirão 
Preto e Campinas.

variação de internações e varia-
ção de óbitos (evolução da epi-
demia). Daqui a 14 dias, caso 
haja um avanço nos indicadores 
de saúde, a Região Administra-
tiva de Bauru poderá avançar 
de fase. Em caso de piora na 
situação, o rebaixamento acon-
tecerá na próxima semana. 

Houve certa apreensão por 
parte dos prefeitos diante da 
série de rebaixamentos ocorri-
dos nas últimas semanas. No 
entanto, o avanço anunciado 
ontem traz um tom de alívio 
para uma possível retomada da 
economia. “A reclassificação da 
região, da fase vermelha para a 

fase laranja, é justa e está em 
consonância com o que vem 
pregando o Pacto Regional, que 
é a abertura consciente e com 
barreiras sanitárias para pro-
mover o fomento da economia. 
Além disso, a região aguardava 
há bastante tempo a autorização 
do Governo do Estado para a 
abertura dos 40 leitos do Hos-
pital das Clínicas, o que ofere-
ce uma margem de retaguarda 
hospitalar mais segura. Vamos 
seguir trabalhando para pre-
servar vidas e também manter 
ativa a economia das cidades de 
nossa região”, declara o prefeito 
de Lençóis Paulista, Anderson 

Prado de Lima (DEM).
Marcos Olivatto (PL), prefei-

to de Macatuba, também come-
mora o avanço. “Os novos casos 
na região diminuíram e houve 
um aumento no número de va-
gas em leitos de UTI. Diante 
deste cenário, o resultado só 
podia ser este. Na fase laranja, 
temos condições de flexibilizar 
um pouco mais. Tenho certeza 
que em pouco tempo vamos 
atingir o platô (estabilização 
de novos casos) e vamos para a 
fase amarela, caminhando para 
a reabertura total das atividades 
não essenciais. Aproveito para 
pedir ajuda à população, para 

CINCO FASES DO PLANO SÃO PAULO

Comércio ensaia retomada em todo o Brasil
Após tombo recorde 

em abril, as vendas do co-
mércio varejista cresceram 
13,9% em maio, na compa-
ração com o mês anterior, 
segundo dados divulgados 
nesta quarta-feira (8) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Foi a maior alta da série his-
tórica da pesquisa, iniciada 
em janeiro de 2000.

Apesar do forte avanço, 
o resultado de maio foi in-

suficiente para o setor se re-
cuperar da perda de 19,1% no 
acumulado em março (-2,8%) 
e abril (-16,3%), diante dos 
impactos da pandemia de co-
ronavírus e das medidas de 
isolamento social.

Na comparação com maio 
de 2019, o varejo brasileiro teve 
queda de 7,2%, terceira taxa ne-
gativa consecutiva, evidencian-
do o nível ainda bem baixo da 
atividade do setor.

O IBGE revisou o resultado 

de abril. A queda foi de 16,3%, 
e não de 16,8% como divulga-
do anteriormente. Já o recuo de 
março foi atualizado para uma 
queda de 2,8%, acima da leitu-
ra inicial de recuo de 2,5%. 

O resultado veio acima do 
esperado pelo mercado. A ex-
pectativa em pesquisa da Reu-
ters era de alta de 6% na com-
paração mensal e de queda de 
12,1% sobre um ano antes.

No acumulado do ano, o 
varejo registra queda de 3,9%. 

Já em 12 meses, o setor mos-
trou perda ainda maior de 
ritmo, ao passar de uma alta 
de 0,6% em abril para varia-
ção zero em maio. Com o re-
sultado de maio, o patamar 
atual de vendas está 12,3% 
abaixo do recorde alcançado 
em outubro 2014.

Já a receita nominal do 
varejo brasileiro cresceu 
9,9% em maio, em relação 
a abril, mas caiu 5,2% ante 
maio de 2019.

- Fase 1, vermelha: aler-
ta máximo, funcionamento 
permitido somente aos ser-
viços essenciais
- Fase 2, laranja: controle, 
possibilidade de aberturas 
com restrições
- Fase 3, amarela: abertura de 
um número maior de setores
- Fase 4, verde: abertura de 
um número maior de setores 
em relação à fase 3
- Fase 5, azul: “Normal 
controlado” - todos os seto-
res em funcionamento, mas 
mantendo medidas de dis-
tanciamento e higiene
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AMPLIADA
As obras de reforma e ampliação da Creche Wilson Trecenti, no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, foram concluídas na semana passada. A creche recebeu 
quatro novas salas de aula e sanitários totalizando 359,20 metros quadrados de 
área construída. Já o projeto de reforma contemplou a troca de cobertura do acesso 
ao prédio da creche e readequação das dependências da secretaria e diretoria.
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Venda de imóveis deve possibilitar ampliação 
do Coleta Certa para quase toda a cidade
Projeto autorizando negociação foi aprovado pela Câmara Municipal nesta semana; Prefeitura deve arrecadar pelo menos R$ 3,3 milhões

Elton Laud

A Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista apro-
vou na noite da segun-

da-feira (6), na última sessão 
remota antes do recesso legis-
lativo, um projeto que autoriza 
o Poder Executivo a alienar, 
por meio de concorrência pú-
blica, quatro imóveis urbanos 
pertencentes ao patrimônio 
do município. Inicialmente, a 
proposta contemplava 10 áre-
as, porém, seis locais foram su-
primidos do texto original após 
a aprovação de uma emenda 
pelos vereadores.

De acordo com a justifica-
tiva apresentada no projeto, o 
objetivo da venda dos imóveis 
é levantar recursos para a am-
pliação do programa Coleta 
Certa, que tem mecanizado 
o sistema de coleta de lixo 
orgânico e reciclável na cida-
de. Lançado em abril do ano 
passado, o projeto atende atu-
almente sete bairros: Cecap, 
Jardim América, Jardim Hu-
maitá, Jardim Ubirama, Nú-
cleo Habitacional Luiz Zillo, 
Parque Antártica e Parque 
Residencial Rondon.

Com o projeto original, pro-
tocolado na tarde da sexta-feira 
(3) no Legislativo, a Prefeitura 
Municipal esperava arrecadar 
por volta de R$ 7,5 milhões, 
valor mínimo estipulado para 
a venda dos 10 imóveis, com 
base na avaliação de corretores 
imobiliários. No entanto, com 
a aprovação de uma emenda 
apresentada pela vereadora 
Mirna Justo (PSDB), que resul-
tou na exclusão de seis áreas 
da lista, o valor de partida das 
negociações caiu para pouco 
mais de R$ 3,3 milhões.

AMPLIAÇÃO - Nova etapa de implantação deve 
levar coleta mecanizada para quase todos os bairros

A Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente, res-
ponsável pelo serviço de co-
leta de lixo, calcula que para 
a ampliação do programa 
seja necessário um investi-
mento de cerca de R$ 4,2 mi-
lhões para a aquisição e um 
caminhão de higienização de 
containers, avaliado em R$ 
800 mil, um caminhão para 
coleta de lixo, com valor es-
timado em R$ 410 mil, além 
de centenas de containers 
para armazenamento de lixo 
orgânico e reciclável, com in-
vestimento de R$ 3 milhões.

Entre os imóveis mantidos 
no texto estão o aterro sanitá-
rio desativado, localizado na 
região do Distrito Empresarial 
Luiz Trecenti, com 81,6 mil 
metros quadrados, avaliado 
em R$ 340,3 mil; um lote de 
2 mil metros quadrados no 

Distrito Empresarial, com 
um barracão de 684,4 metros 
quadrados, avaliado em R$ 
623,9 mil; uma área de 48,5 
mil metros que abriga o Canil 
Municipal, com 390 metros de 
construção, com valor estima-
do em R$ 295,9 mil.

A outra área, com 110,5 mil 
metros quadrados e 3,3 mil me-
tros quadrados de construções 
diversas, é a mais importante 
da lista, pois abriga a Unida-
de Municipal de Serviços, que 
inclui usina de asfalto, fábrica 
de tubos, usina de reciclagem, 

entre outros setores essenciais. 
O local está avaliado em R$ 2,1 
milhões e seria, segundo infor-
mações obtidas pela reporta-
gem do Jornal O ECO, de inte-
resse da Bracell, que mantém 
ao lado as obras de expansão 
de sua unidade.

Rodrigo Fávaro, secretário 
de Negócios Jurídicos da Pre-
feitura Municipal, explica que 
com a venda dos imóveis, toda 
a estrutura deve ser transferi-
da para a área que abrigaria o 
novo Almoxarifado Municipal, 
no início da Rodovia José Be-
nedito Dalben (LEP-040), mas 
que algumas questões devem 
ser tratadas posteriormente. Já 
o Canil Municipal, de acordo 
com a previsão da lei, conti-
nuará funcionando no local 
até que o comprador da área 
construa outro abrigo em local 
designado pelo município.

“Tudo que envolve a mu-
dança não é objeto desta lei, 
que só trata na alienação dos 
imóveis, mas toda a estrutu-
ra da Unidade Municipal de 
Serviços, deve ser transferida 
para essa nova área da Prefei-
tura. Essas questões devem ser 
tratadas em outros projetos, 
porque, no caso da Cooprelp 
(Cooperativa de Reciclagem de 
Lençóis Paulista), por exem-
plo, envolve tratativas de ces-
são de espaço e outros assun-
tos”, comenta o secretário.

Ainda de acordo com Fáva-
ro, a Secretaria de Suprimen-
tos e Licitações, comandada 
por José Denilson Nogueira, 
já deu início à elaboração da 
documentação para a realiza-
ção da concorrência pública. 
A expectativa é que o proces-
so seja concluído ainda em 
agosto. Vale lembrar que a lei 
determina que o valor adqui-
rido com a venda dos imóveis 
deve ser gasto exclusivamen-
te no programa Coleta Certa. 
Apenas se houver sobra de re-
cursos a Prefeitura Municipal 
pode investir na compra de 
equipamentos.

Programa chega à Bela Vista, Village e Irerê em agosto
Edéria Pereira Gomes Aze-

vedo, responsável pela pasta, 
acredita que nem toda a cidade 
poderá receber a coleta meca-
nizada nesta etapa, visto que a 
conclusão depende de um alto 
investimento, que vai além da 
expectativa de arrecadação com 
a venda dos imóveis, sobretudo 
após a exclusão de seis das 10 
áreas incluídas na proposta ori-
ginal. Um levantamento feito 
pela Prefeitura Municipal esti-
ma que apenas para a conclusão 
da implantação no perímetro 
urbano sejam necessários mais 
2,2 mil containers.

“Tudo depende do valor da 
venda desses bens e também 
do valor que conseguiremos 
na licitação para a compra dos 
caminhões e containers. Mas 
será muito difícil conseguir 
ampliar para todos os bairros 
neste momento. Pretendemos 
ir fechando os quadrantes dos 
bairros que já contam com o 
programa e também o Centro 
da cidade, mas isso será defini-
do posteriormente. O que posso 
adiantar é que as chácaras que 
comportam a zona urbana serão 
atendidas em uma outra etapa”, 
explica a secretária.

No próximo mês, porém, 
independentemente da ven-
da dos imóveis, a Secretaria 
de Meio Ambiente planeja 
levar coleta mecanizada para 
outros três bairros, mais pre-
cisamente o Jardim Bela Vis-
ta, o Jardim Village e a Vila 
Irerê, no entorno do Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti, 
que, em breve, devem re-
ceber os contentores azuis, 
destinados ao armazenamen-
to de lixo orgânico, e verdes, 
para o lixo reciclável. Os 
locais de distribuição ainda 
não foram definidos.

PANDEMIA

Lençóis ultrapassa 
marca de 1.000 pessoas 
recuperadas de Covid-19
Levantamento de O ECO, aponta que cidade lidera 
ranking de testagem per capta na região

Elton Laud

Lençóis Paulista superou a 
marca de mil pessoas re-
cuperadas da Covid-19, do-

ença provocada pelo novo coro-
navírus. O número consta no 
Boletim Epidemiológico divul-
gado na noite dessa sexta-feira 
(10) pela Prefeitura Municipal. 
Levantamento realizado pelo 
Jornal O ECO na última quinta-
-feira (9), mostra que a cidade 
também tem o maior índice per 
capita de testes entre os muni-
cípios da região - que divulgam 
os números. Com população 
estimada em 68.432 habitantes 
pelo IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística), 

NO TOPO - Com 9,3% da população testada, Lençóis Paulista lidera ranking de cidades da região

Lençóis havia realizado até a 
quinta-feira 6.365 testes, o que 
equivale a 9,3% da população, 
índice bem superior ao verifi-
cado nas demais localidades.

O alto índice de testes, evi-
dentemente, além de refletir 
no grande número de casos 
recuperados, também impacta 
nos casos negativos, que até a 
quinta-feira chegavam a 4.586 
(72%) e, claro, de positivos, que 
na data do levantamento totali-
zavam 1.170, 18% do número 
de testes realizados (o chamado 
índice de positividade) ou 1,7% 
da população de Lençóis. Vale 
lembrar que dos 1.170 casos 
positivos confirmados por exa-
me laboratorial desde o início 

da pandemia, apenas 163 (14%) 
seguem em quarentena, pois 
ainda estão na fase de transmis-
são da doença.

Na região, a cidade que 
tem o maior índice de testagem 
depois de Lençóis Paulista é 
Barra Bonita. O município tem 
população de 36.126 pessoas e 
realizou 1.045 testes, ou 2,89% 
da população. Do total de testes 
aplicados, o município identifi-
cou 203 casos positivos, 809 
casos negativos e 32 suspeitos. 
Dos 203 casos positivos, 142 
estão recuperados.

Pederneiras vem na sequ-
ência. Com população esti-
mada de 46.687 moradores, 
a cidade realizou 1.092 tes-

tes, um percentual de 2,34% 
de testagem. Dos 1.092 tes-
tes, 232 deram positivo, 825 
negativos e 35 aguardavam 
resultado de exame.

Em seguida no ranking vem 
Bauru. Com população estima-
da em 376.818 habitantes pelo 
IBGE, a cidade realizou 8.691 
testes (2.326 testes a mais que 
Lençóis Paulista), o que dá ao 
município um índice de testa-
gem de 2,31%. Dos 8.691 testes 
realizados, foram constatados 
2.161 casos positivos, 6.049 
casos negativos e 481 pessoas 
aguardam resultados. Bauru 
tem 1.786 pessoas recuperadas 
da Covid-19.

Dos demais municípios do 

levantamento do jornal, São 
Manuel, com 40.954 habitan-
tes realizou 765 testes (1,87%), 
Agudos, com população de 
37.214 pessoas realizou 454 tes-
tes (1,22%) e Areiópolis, com 
população de 11.129 habitantes 
realizou 86 testes (0,77%).

A título de informação, o 
Jornal O ECO também levan-
tou as informações de Marília 
e Jaú. As cidades não fazem 
parte da Região Administrativa 
de Bauru, mas servem de re-
ferência comparativa. Marília 
tem 238.882 habitantes e até a 
quinta-feira realizou 3.748 tes-
tes, ou 1,57% da população. 

Os dados foram levantados 
pelo jornal junto aos Boletim 

Epidemiológicos divulgados 
pelas Prefeituras em seus si-
tes ou redes sociais. Botucatu, 
que é outro município que tem 
realizado muitos testes, ao in-
vés de um boletim digital, eles 
divulgam um vídeo com os 
dados do Boletim Epidemio-
lógico. Na data deste levan-
tamento, o boletim em vídeo 
de Botucatu, não informou o 
número de testes realizados, 
por isso, não foi possível fazer 
a comparação. No entanto, em 
levantamento realizado junto à 
imprensa daquele município, 
Botucatu havia feito 10.500 
testes. Com população de 
146.497, a cidade tinha índice 
de testagem de 7,1%.
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PREVENÇÃO
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista deve instalar cerca de 50 novos 
dispositivos de higienização com álcool em gel em unidades de saúde e 
repartições públicas. As unidades, com 1,1 metro de altura, foram desenvolvidas 
e confeccionadas por servidores a partir de tubos de PVC e madeira. A 
novidade foi apresentada nesta semana ao prefeito Anderson Prado de Lima.
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Hospital promove leilão 
virtual de camisas da 
Seleção Brasileira

Arraiá Solidário agita a noite de hoje

Amanhã tem Feijoada 
Delivery no Rotary Club

Etec abre inscrições 
para Vestibulinho 2020

Ação foi viabilizada pelo vereador Manezinho, que conseguiu doações 
com dirigentes da CBF e da Federação Paulista de Futebol

Com transmissão pelo Facebook, evento começa às 20h; comunidade pode doar alimentos

Expectativa é vender 200 pratos; 
entregas começam às 11h

Processo seletivo acontece por análise 
do histórico escolar, sem provas

Angelo Franchini Neto

O Hospital Nossa Senhora 
da Piedade, em Lençóis 
Paulista, recebeu uma 

importante doação nesta se-
mana, não de equipamentos 
ou insumos para fortalecer a 
estrutura de enfrentamento à 
Covid-19, mas de duas cami-
sas oficiais da Seleção Brasi-
leira de Futebol, uma delas 
autografada pelos jogadores. 
O objetivo é leiloar os itens 
virtualmente através do Face-
book. Os detalhes devem ser 
divulgados pela entidade nas 
próximas semanas. O dinheiro 
arrecadado será investido em 
melhorias na estrutura física e 
também pessoal.

O responsável pela do-
ação foi o vereador Manoel 
dos Santos Silva, o Manezi-
nho (PSL), que fez o pedido a 
Walter Feldmann, diretor da 
CBF (Confederação Brasileira 
de Futebol) e Reinaldo Bastos, 
presidente da FPF (Federa-
ção Paulista de Futebol), que 
prontamente atenderam à de-
manda. “Como todos sabem, 
eu contraí o novo coronavírus 
(Covid-19) e, durante o tempo 
que me tratei no hospital, fui 
muito bem atendido por to-
dos, desde o pessoal da limpe-
za até a equipe médica. Preci-
sava fazer algo para retribuir. 
Tenho certa amizade com am-

Priscila Pegatin

O som da sanfona promete 
animar os moradores de 
Macatuba e região neste 

sábado (11). Sem festa julina pre-
sencial, o Arraiá Solidário deste 
ano será on-line, com transmis-
são a partir das 20h, pelo Face-
book. Além de ouvir clássicos da 
música brasileira, do sertanejo 
ao forró, a população pode doar 
alimentos não-perecíveis que se-
rão entregues a músicos e à cam-
panha Macatuba pela Vida.

O Arraiá Solidário será 
transmitido do Teatro Munici-
pal Renata Lycia dos Santos Lu-
dovico. A animação é por conta 
de João Carlos Banda Show, 
Rastro do Forró e JB Banda 
Show. Os interessados em doar 
devem deixar o contato durante 
a live para que uma equipe pos-
sa buscar os alimentos em cada 
casa, evitando que a população 
saia e gere aglomeração.

A ideia do evento é de José 
Bento, vocalista da JB Banda 

Priscila Pegatin

O almoço de amanhã (12) 
promete ser caprichado 
para quem comprar a ade-

são da Feijoada Delivery do Rota-
ry Club de Lençóis Paulista. Esta 
é mais uma iniciativa adaptada 
do clube de serviços para arreca-
dar fundos em tempos de pande-
mia, respeitando as orientações 
sanitárias para conter o avanço 
do novo coronavírus (Covid-19) - 
a primeira ação foi a Live Boteco 
do Rotary, em 4 de junho.

Para fazer as feijoadas, o 
Rotary contou com o apoio de 
empresas e do comércio local. 
Segundo o presidente do Rota-
ry, Vanderlei Rogério Troncone, 
a expectativa é vender 200 ade-
sões até amanhã. No início da 
semana, a procura já era signifi-
cativa, por isso, quem ainda não 
comprou deve entrar em contato 
pelo telefone (14) 99118-7056 
para verificar a disponibilidade. 

A adesão individual custa R$ 30.
Os pratos começam a ser 

preparados hoje à tarde e se-
rão finalizados pouco antes da 
entrega. O delivery tem início 
às 11h, na sede do Rotary Club, 
que fica na Avenida Padre Sa-
lústio Rodrigues Machado, 809. 
No total, 14 rotarianos partici-
pam do evento. A verba arreca-
dada com a ação será revertida 
para a Fundação Rotária, que 
atua em iniciativas sustentáveis 
e de grande impacto no mundo.

Neste período de pandemia, 
por exemplo, foram doados R$ 
8,5 milhões para o Brasil, re-
vertidos em compra de equi-
pamentos e testes de Covid-19. 
Troncone explica que do total, 
R$ 2 milhões foram exclusivos 
para testagem do novo corona-
vírus em quase dez mil pessoas 
em asilos de vários estados, in-
cluindo os idosos do Lar Nossa 
Senhora dos Desamparados, 
em Lençóis Paulista.

Elton Laud

A Etec Cidade do Livro, 
em Lençóis Paulista, 
abriu nesta semana o 

período de inscrições para o 
Vestibulinho 2020. Para o se-
gundo semestre deste ano estão 
abertas vagas para três cursos 
gratuitos: Técnico em Adminis-
tração (com extensão na Escola 
Estadual Virgílio Capoani), Téc-
nico em Contabilidade e Téc-
nico em Edificações, todos no 
período noturno.

Em decorrência da pande-
mia do novo coronavírus (Co-
vid-19), a escola informa que 
não haverá aplicação de pro-
vas. O processo seletivo deve 

acontecer por meio de análise 
do histórico escolar dos candi-
datos. As inscrições, que co-
meçaram na última terça-feira 
(7), seguem até o dia 21, às 15h, 
exclusivamente pelo site www.
vestibulinhoetec.com.br. O va-
lor da taxa é R$ 19.

Todas as informações refe-
rentes ao processo seletivo po-
dem ser conferidas pelo mesmo 
site acima. No domínio tam-
bém está disponível o manual 
do candidato com dicas aos 
interessados. Segundo a direção 
da escola, eventuais dúvidas 
também podem ser esclarecidas 
pelos telefones (14) 3264-4457 e 
(14) 3264-4459 ou pelo e-mail: 
e244adm@cps.sp.gov.br.

BOA AÇÃO - Camisas da Seleção Brasileira doadas por Manezinho ao hospital serão leiloadas pelo Facebook

ARRASTA PÉ EM CASA - José Bento, da JB Banda Show 
é um dos músicos que se apresenta no Arraiá Solidário

SABOR DE AJUDA - Feijoada Delivery visa 
arrecadar recursos para a Fundação Rotária

FORMAÇÃO - Para o segundo semestre, 
escola oferece três cursos técnicos gratuitos

Show, conhecida por animar 
os bailes da terceira idade no 
interior paulista. Ele conta que 
desde o início da pandemia a 
classe tem sofrido com o cance-
lamento de shows e, apesar do 
auxílio emergencial concedido 
pelo Governo Federal, muitos 
profissionais estão passando por 
dificuldades financeiras.

“Tem músico que vivia de 
shows e, do nada, tudo parou. A 
gente tinha uma agenda cheia até 
dezembro, em Macatuba, Leme, 
Botucatu, Avaré, Garça, Regi-
nópolis. Agora já são cerca de 
quatro meses em casa, deixamos 
de ganhar mais de 20 mil”, diz o 
vocalista, que lembra que outros 
profissionais que se mantinham 

com os eventos, como adminis-
tradores de clubes, seguranças e 
garçons, também estão parados.

Conciliando a carreira artísti-
ca com a atividade de motorista 
de van escolar, que também está 
suspensa, Bento não espera voltar 
aos palcos neste ano, visto que o 
público é da terceira idade. Sem 
plateia ao vivo, o jeito foi partir 
para um público virtual. “É mi-
nha primeira vez em uma live. 
A expectativa é que as pessoas 
acompanhem e façam doações 
para atender ao pessoal”, conta.

Com um repertório cheio 
de clássicos como “Dama de 
vermelho” e “Boate Azul”, o 
Arraiá Solidário conta com o 
apoio da Prefeitura de Maca-
tuba e diversas empresas, entre 
elas, Anderson Som, responsá-
vel pela sonoplastia e ilumina-
ção, e Davoi, que forneceu a in-
ternet. A transmissão acontece 
pelas páginas da Prefeitura de 
Macatuba (@macatuba.sp.gov.
br) e da Banda JB (@josebento-
bandashow) no Facebook.

bos e resolvi pedir as camisas 
oficiais”, comenta.

João José Dutra, provedor 
do Hospital Piedade, lembra 
que as campanhas para ar-
recadação de recursos já são 
uma tradição e agora é a vez 

das rifas e leilões. “As contri-
buições da população e do Po-
der Público são extremamente 
importantes para o hospital. 
São pessoas que acreditam em 
nossas ações e que tem certe-
za de que tudo o que fazemos 

vai acabar da melhor manei-
ra. O hospital é da população 
lençoense, daqueles que dele 
precisam. E sempre estare-
mos à disposição para ajudar 
e tratar os pacientes, dando o 
melhor”, ressalta Dutra.
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Cultura OFICINA
O Centro Paula Souza está com inscrições abertas para a oficina on-line 
gratuita de Análise de Séries Televisivas. Maiores de 18 anos podem se 
inscrever exclusivamente pelo site (www.pos.cps.sp.gov.br/inscricoes-
abertas). As 20 vagas disponíveis serão preenchidas por ordem de inscrição. 
A oficina ocorre em agosto. Entre as séries debatidas está Hannibal (foto).

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

MÚSICA

PONTOS MIS CIRCUITO DIGITAL

NA REDE

Ingrid Justino vence primeira 
edição do Encanta Kids in Live

Revolução de 1932 é tema 
de filme e bate-papo

Fim de semana tem 
Cláudio Lins e Namp

Facilpa Live é nesta segunda-feira

Festival transmitido da Casa da Cultura recebeu mais de 12 mil visualizações

Projeto do Museu da Imagem e do Som tem exibição pelo Youtube Apresentações acontecem ao vivo pelas páginas do Teatro Municipal

Evento em prol da Assistência Social de Lençóis Paulista tem transmissão ao vivo pela Hot107

Flávia Placideli

Interpretando a música 
“Dias de Elias”, da cantora 
cristã Lauriete Rodrigues 

de Jesus, a pequena Ingrid 
Justino, com sua voz potente, 
conquistou o primeiro lugar 
no Encanta Kids in Live, rea-
lizado na noite da sexta-feira 
(3), na Casa da Cultura Prof.ª 
Maria Bove Coneglian, em 
Lençóis Paulista. Com realiza-
ção da Secretaria de Cultura, 

o festival reuniu participantes 
de sete a 13 anos de idade.

Além de Ingrid Justino, as 
primeiras colocações do Encan-
ta Kids in Live foram ocupadas 
por Gabriel Rau (2º lugar), que 
interpretou a música “Ben”, de 
Michael Jackson; Milka Tava-
res (3º lugar), que cantou “Não 
pare”, de Midian Lima; Anna 
Jhulia Martini, com “Como eu 
quero”, da banda Kid Abelha; 
e Lucas Otávio (5º lugar), que 
apresentou “Retrato de Mãe”, da 

dupla Mato Grosso & Mathias. 
Todos os candidatos recebe-

ram medalhas de participação. 
Já os cinco primeiros coloca-
dos também foram premiados 
com troféus. Além do primeiro 
lugar, Ingrid Justino também 
ganhou mais uma medalha por 
sua apresentação ter sido a mais 
assistida durante a transmissão 
ao vivo, que contabilizou ao 
todo mais de 12 mil visualiza-
ções ao longo da semana.

Em virtude da Covid-19, as 

apresentações foram realizadas 
em formato playback, apenas 
com a participação do júri téc-
nico responsável pela avaliação 
das músicas, composto por 
Campos Júnior (músico e pro-
dutor musical), Lucas Ferreira 
(cantor), Fábio Radia (músico e 
produtor musical) e Caio Viana 
(músico e produtor musical). 
Para cada apresentação, o júri 
atribuiu notas de 6 a 10 e ava-
liou critérios como dicção, rit-
mo, afinação e interpretação.

Flávia Placideli

Neste sábado (11), a par-
tir das 16h, o Museu 
da Imagem e do Som 

(MIS), órgão ligado à Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do Estado 
de São Paulo, exibe o filme “A 
guerra dos paulistas” e pro-
move um bate-papo ao vivo 
com especialistas. A sessão, 
realizada em parceria com a 
TV Cultura e a Buriti Filmes, 
será transmitida pelos canais 

do museu (MIS São Paulo) e da 
Buriti Filmes no Youtube.

Dirigido por Laís Bodanzky 
e Luiz Bolognesi, “A guerra dos 
paulistas”, retrata o momento 
histórico da Revolução Consti-
tucionalista de 1932, que com-
pletou 88 anos na quinta-feira 
(9). A partir de uma narrativa 
consistente e ilustrada com ce-
nas ficcionais, o filme tenta res-
ponder a perguntas sobre as mo-
tivações para o início da guerra, 
os envolvidos, os detalhes mais 
simbólicos do acontecimento e 

o encerramento do conflito.
Após a exibição, às 18h, 

tem início o bate-papo, que 
integra o projeto MIS Debate. 
Além de Luiz Bolognesi, cine-
asta e roteirista que assina a 
direção do filme, participam 
Cláudia Viscardi, escritora e 
doutora em História Social, 
Chico Santos, cineasta, rotei-
rista, especialista em gênero 
documentário. A conversa tem 
mediação de Matias Pinto, his-
toriador e apresentador do pod-
cast Xadrez Verbal.

Flávia Placideli

O Circuito Digital de Artes 
apresenta neste final de 
semana mais uma grande 

programação musical do Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti, 
em Lençóis Paulista. Transmi-
tido pelas páginas do Facebook 
(@teatrolencois), Instagram (@
teatrolencois) e Youtube (Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti), 
o projeto lançado no início de 
junho é uma realização da Alic 
(Associação Lençoense de In-
centivo à Cultura), com apoio 
da Prefeitura Municipal e pa-
trocínio da empresa Bracell.

Neste sábado (11), a partir 
das 18h, quem se apresenta é o 
cantor, ator e compositor Cláu-
dio Lins, que volta ao clima 
caseiro, sentado em seu piano 
para tocar e cantar canções do 
repertório de todas as lives que 
já realizou em seu projeto in-
titulado #ZiriguidumEmCasa. 
Além de composições autorais, 
como “Cupido” e “Por toda 
vida”, o cantor também traz 
a mistura de canções de Zélia 
Duncan, Tom Jobim, Beatles e, 
claro, Ivan Lins, seu pai.

Já no domingo (12), no mes-
mo horário, sobem ao palco os 
lençoenses da banda Namp, 

Da Redação

Ajudar os mais necessita-
dos neste momento de 
crise econômica causada 

pela pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19). Este é o 
objetivo do Facilpa Live, even-
to solidário que acontece nesta 
segunda-feira (13), a partir das 
19h30, promovido pelo comitê 
solidário Todos Contra a Co-
vid-19, criado pela Prefeitura 

Municipal de Lençóis Paulista, e 
presidido pela voluntária Regina 
Maria Andretto Grillo.

O evento tem o peso de uma 
das marcas mais fortes da re-
gião, a Facilpa (Feira Agropecu-
ária, Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista). A transmissão 
acontece diretamente do Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti. No 
palco, artistas locais e regionais 
que fazem a música acontecer: 
Lucas Akira & Fábio, Matheus 

Lessa, Nino & Fernando e 
Willian & Maicon.

O evento é em prol da Assis-
tência Social de Lençóis Paulista, 
que irá reverter as doações arre-
cadadas antes, durante e depois 
da live às famílias que se encon-
tram em situação de vulnerabi-
lidade social em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). Quem quiser colabo-
rar pode encaminhar as doações 
ao Ginásio de Esportes Antônio 

Lorenzetti Filho (Tonicão).
Durante a live, também será 

possível ajudar através de um 
QR Code localizado na própria 
transmissão. Segundo a Secre-
taria de Assistência Social de 
Lençóis Paulista, as principais 
necessidades são produtos de 
higiene e limpeza, alimentos, 
roupas e, principalmente, cotas 
de gás. A transmissão ao vivo do 
Facilpa Live acontece pela rádio 
Hot107 e redes sociais.

TALENTO - Ingrid Justino foi a grande campeã do Encanta Kids in Live

A GUERRA DOS PAULISTAS - Projeto marca celebrações pelos 88 anos da Revolução Constitucionalista de 1932

ZIRIGUIDUMEMCASA - Cláudio Lins, filho de Ivan Lins, 
apresenta sucessos consagrados na noite deste sábado (11)

NO PALCO - Dupla lençoense Nino & Fernando é 
uma das atrações da noite desta segunda-feira (13)

com um projeto que mistura 
gêneros musicais que influen-
ciaram a formação musical dos 
integrantes, como o pop e rock 
nacional e internacional, com 
os hits do sertanejo universitá-

rio, funk e pagode e músicas 
clássicas sertanejas dos anos de 
1990. Para a live, o grupo con-
vida alguns artistas locais, en-
tre eles, Fabrício Flores, Lucas 
Ferreira e Diogo César.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Saúde TRANSMISSÃO DA COVID-19
A OMS (Organização Mundial da Saúde) reconheceu nesta semana que 
há evidências de transmissão pelo ar do novo coronavírus (Covid-19). 
Se confi rmada a suspeita, a atenção deve ser redobrada em locais 
cheios, fechados e mal ventilados. O órgão continua analisando os 
dados e deve divulgar em breve um relatório completo do estudo.

A UNIMED AGRADECE
SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO NO

ENFRENTAMENTO À COVID-19.

PROFISSIONAL
     DA SAÚDE,Obrigado! GRATIDÃO.

ESSE É O PLANO.

INFLUENZA

Região segue 
com vacinação 
contra a gripe
Doses foram liberadas para a população em geral; Macatuba 
realiza hoje imunização na USF do Jardim Bocayuva

Priscila Pegatin

O Ministério da Saúde en-
cerrou na terça-feira (30) 
a Campanha Nacional de 

Vacinação Contra a Gripe e li-
berou a distribuição da vacina 
para todas as idades. Segundo 
levantamento do Jornal O ECO, 
em todas as cidades da região 
ainda há doses disponíveis. A 
imunização segue até o dia 24 
deste mês. Os interessados de-
vem procurar uma unidade de 
saúde de acordo com os respec-
tivos horários de atendimento.

Em Lençóis Paulista, as 
doses contra a Influenza estão 
sendo aplicadas de segunda 
a sexta-feira, das 13h às 16h, 
nas ESF (Estratégias de Saúde 
da Família) do Conjunto Habi-
tacional Maestro Júlio Ferrari, 

PARA TODOS - População em geral pode se vacinar contra a Influenza até 24 de julho

Vila Maria Cristina e jardins do 
Caju, das Nações, Monte Azul 
e Ubirama. Nas ESF da Cecap, 
Vila Cruzeiro e Alfredo Guedes 
e no Ambulatório de Especiali-
dades da Avenida Brasil, a vaci-
nação ocorre das 8h às 12h.

Macatuba, além de dispo-
nibilizar a vacina em todas as 
unidades de saúde, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 11h30, 
realiza hoje (11), das 8h às 14h, 
plantão na USF (Unidade de 
Saúde da Família) do Jardim 
Bocayuva. A Secretaria de Saú-
de destaca que a imunização é 
importante para reduzir o nú-
mero de pessoas com síndro-
me respiratória em busca de 
atendimento médico, já que os 
sintomas são semelhantes aos 
da Covid-19.

A cidade de Areiópolis 

também pretende finalizar as 
aplicações ainda neste mês. 
De acordo com a Secretaria de 
Saúde, a vacina está disponível 
de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 16h, nos PSF (Programa de 
Saúde da Família) Nosso Teto, 
Integração e Renovação.

Em Borebi, os moradores 
podem procurar a Unidade Bá-
sica da Saúde do município du-
rante o horário de atendimento 
convencional, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

BALANÇO REGIONAL
De acordo com balanço 

divulgado pelo Ministério da 
Saúde, a cobertura vacinal con-
tra a Influenza ficou abaixo do 
esperado no país em 2020. A 
meta era vacinar 90% das pes-
soas que integram o público-

-alvo, mas a procura pela vaci-
na ficou abaixo do esperado na 
contabilização geral. 

Na região de circulação 
do Jornal O ECO, de acordo 
com informações fornecidas 
pelas Secretarias de Saúde, 
Areiópolis e Borebi atingiram 
plenamente a meta de vacina-
ção. Já em Lençóis Paulista e 
Macatuba, a imunização fi-
cou abaixo dos 90% em três 
grupos prioritários.

O pior índice foi dos pa-
cientes com comorbidades, 
como diabéticos, hipertensos 
e cardíacos, que tiveram 79% 
de cobertura vacinal em Len-

çóis Paulista. Entre as crian-
ças de seis meses a seis anos 
incompletos, a vacinação atin-
giu 86% na cidade. Já no gru-
po de gestantes, 87% foram 
vacinadas em Macatuba.

Por outro lado, a imuniza-
ção contra a Influenza supe-
rou a meta no grupo de ido-
sos (pessoas com mais de 60 
anos), professores (das redes 
pública e privada) e puérperas 
(mulheres que deram à luz há 
menos de 45 dias), que tive-

ram mais de 90% de cobertura 
nos quatro municípios.

Quem não tomou a vacina 
e faz parte do grupo de risco 
ainda pode procurar uma uni-
dade de saúde nos horários 
informados acima. Basta levar 
a carteirinha de vacinação. 
Vale lembrar que a vacina 
contra a Influenza não evita 
o contágio pelo novo corona-
vírus (Covid-19), mas diminui 
os riscos de gripe, facilitando 
o diagnóstico.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Caderno B

#mãosquetransformam
#NossoDNAZilorVamos mudar o mundo juntos?

Acreditamos que quando o setor privado, o poder local e a comunidade se 

unem por um objetivo comum, coisas incríveis podem acontecer!

Investimos em ações culturais, esportivas e educacionais que promovem as 

potencialidades dos jovens que vivem nas comunidades em que atuamos.

INFORME PUBLICITÁRIO

OdontoCompany
chega a Lençóis
Franquia, número um em odontologia, abre suas portas na segunda-feira (13)

Lençóis Paulista está 
prestes a ganhar uma 
franquia da OdontoCom-

pany, que chega com a pro-
posta de tornar melhores e 
mais acessíveis os tratamen-
tos odontológicos. Prestando 
serviços de qualidade, a em-
presa conta com uma equipe 
de profissionais especiali-
zados e capacitados em um 
ambiente multidisciplinar 
que oferece todo conforto e 
segurança aos clientes.

A cidade se encontra em 
um momento de expansão e 
crescimento econômico e po-
pulacional. Como maior fran-
quia odontológica do Brasil, 
a OdontoCompany não pode-
ria ficar de fora. A franquia 
vem com a proposta de gerar 
mais empregos, participando 
do desenvolvimento local e 
oferecendo aos munícipes 
da cidade e região a oportu-
nidade de melhorar a saúde 
bucal, realizando todos os 
tratamentos tão sonhados.

Como outros segmentos, 
a odontologia tem crescido 
e acompanhado as inovações 
tecnológicas do mercado, 
com aparelhos ortodônticos 
invisíveis, uma opção dife-
renciada dos aparelhos tra-
dicionais; lentes de contato 
que possibilitam transformar 
sorrisos na área de estética; 
implantes dentários que de-
volvem a função mastigatória 
ao paciente, melhorando con-
sideravelmente a qualidade 
de vida.

Com todas essas opções, 
a OdontoCompany está pre-
parada para oferecer o que NOVIDADE - Clínica OdontoCompany abre suas portas na segunda-feira em Lençóis Paulista

há de melhor na odontolo-
gia. A clínica também conta 
com radiografia panorâmica 
e documentação ortodôntica 
no próprio local, o que via-
biliza os diagnósticos com 
maior rapidez.

Com 30 anos de mercado 
e mais de 700 unidades es-
palhadas por todo o Brasil, a 
OdontoCompany é reconhe-
cida pelo pioneirismo através 
de técnicas avançadas em 
Ortodontia, Dentística, Esté-
tica, Endodontia, Periodon-
tia, Implantodontia e outros 
procedimentos que utilizam a 
mais alta tecnologia.

INAUGURAÇÃO
Respeitando as recomen-

dações da OMS (Organização 
Mundial da Saúde), a inaugu-
ração da unidade da Odonto-
Company de Lençóis Paulista 
acontece na segunda-feira 
(13), a partir das 9h. A fran-
quia localizada na Rua Pie-
dade, 160, no Centro, segue 
todas as regras sanitárias e 
de distanciamento social por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

Quem tiver interesse em 
conhecer a nova unidade, 
pode entrar em contato pelos 
telefones (14) 3436-1577 e 
(14) 9 9652-1577 (WhatsApp) 
para agendamento de horá-
rio. O funcionamento é de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
19h30, e aos sábados, das 8h 
às 13h. O site da franquia é o 
www.odontocompany.com. A 
unidade local também já pos-
sui uma página no Facebook 
(@odontocompanylencois).

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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Classificados

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPRÉSTIMO CONSIG-
NADO para aposentados 
e pensionista do INSS, ga-
rantidos 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, de-
corações de várias regiões 
do brasil, acessórios com 
muito requinte e bom gosto, 
além de vinhos, doces finos 
em cachepôs de madeira 
e a famosa bagaceira, a 
cachaça. Localiza na Rua 
Raul Gonçalves de Oliveira, 
113, descendo o Banco do 
Brasil, @galeriamarialp. 
Tratar: (14) 3264-2645 ou 
(14) 99689-3939. 

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

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

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

VEÍCULOS
VENDA

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

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

VENDO ECOSPORT 
XLS 1.6 2006, flex, prata, 
completa, sensor estacio-
namento - Tel whats (14) 
99614-3191

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

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

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

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

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

VENDO 01 Caminhão 
ano 82 para entulhos 
Mercedes Bens 1513 com 
as caçambas, aceito casa 
ou terreno em (troca). Tratar: 
(14) 99712-2211 

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

SOU CUIDADORA, tenho 
experiência, tenho 15 anos de 
hospital (enfermeira) possuo 
carta de habilitação, tenho 
vários horários dispo- níveis. 
Tratar: (14) 3263-0509 ou (14) 
99770-0265 

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

SOU DIARISTA com 
experiência. Boa organização 
e disciplina. Atuo em residên-
cias, escritórios e consultórios. 
(Escritórios e Consultórios 
Disponível faxina a noite). 
Tratar: (14) 99702-5096

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

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

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

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

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

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. 

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). 

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

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 

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

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

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

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

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. 

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. Jar-
dim, piscina e pinturas em 
geral. Av. Dante Andreoli, 
no 365, Monte Azul. Tratar 
com Waldyr (14) 99815-
4447 ou (14) 98106-0858 

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

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

VENHA REALIZAR o sonho 
da casa própria! Financia-
mos 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. 

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

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

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

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

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

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

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 

ESTUDANTIL PRESEN 
TES, Sempre Repleta de no-
vidades quentíssimas para 
esse verão, sempre com 

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

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

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

TOTAL LIMP - limpeza 
e descartáveis, Rua 
Antônio Paccola, no 20, Vila 
Antonieta ll. E-mail eliejf@
yahoo.com. br. Tratar: (14) 
99778-3100 

AULAS PARTICULARES 
de Italiano Tratar Valério cel: 
(14) 99715-2968 

AULAS PARTICULARES - 
inglês, conversação, leitura, 
escrita, Professor “Fluente” 
residiu e trabalhou na 
Inglaterra (Londres) por 05 
anos. Tratar Cel/whats (14) 
99611-7673

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

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

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

FRETES MUDANÇAS 
ligue (14) 3263-6074 / 
98127-2764 (Vivo) com Be-
nedito (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 informações 
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. Cruzeiro ou 
no telefone (14) 3263-5428 
/ 99724-0188 com João 
Sérgio Rocha. 

SERRALHERIA MARIM-
BONDO - Fabricamos 
portões basculantes, portão 
de correr, portas, grades de 
proteção e estruturas metá-
licas. 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 motores - rolamentos, 
roldanas, fechaduras elé-
tricas 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.

ANIMAIS

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

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

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

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

AÇAÍ I - Casa de esquina 
com dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro e 
lavanderia coberta, R$ 
179.000,00. Magno Ferreira, 
Cresci 194142F. Tratar (14) 
99795-2449.

VENDE-SE CASA no 
Alfredo Guedes. Tratar (14) 
3263-2793

VENDO APARTAMENTO 
no Residencial Jacarandá 
(aceito carro ou moto como 
parte de pagamento). Tratar 
(14) 98141-3822 

VENDO APARTAMENTO 
no Edifício Orígenes Lessa, 
último andar, com armários 
embutidos nos quartos, nos 
banheiros e na cozinha. 
Banheiros com box de vidros 
temperados. A varanda 
gourmet fechada com vidros 
temperados. Contatos: 
(14) 99141-9526 ou (14) 
99829-1217 

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

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

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

VENDE-SE CASA no Maria 
Luiza 4, sendo 2 quartos, 
sala, cozinha, área total 
68.58 m², terreno 208.20 m². 
Tratar (14) 99883-0149.

EXCURSÕES

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

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

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.

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

CASA - Monte Azul - 2 
dormitórios, 1 sala, 1 
cozinha/copa conjugada, 1 
lavanderia, 2 banheiros e 5 
garagens. R$ 268.000,00. 
Código 02493. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

EDÍCULA - João Paccola 
- 1 dormitório, 1 banheiro, 
cozinha com churras-
queira, piscina, garagem 
descoberta. R$ 318.000,00. 
Código 02584. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

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

CASA - Jd Itamaraty - 3 
dormitórios sendo 2 suítes, 
1 cozinha comum e 1 cozi-
nha americana, 1 banheiro 
social com armários sob a 
pia e a parede, 1 lavanderia, 
6 garagens sendo 4 coberta 
e 2 descoberta. 846.940,00. 
Código 02553. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CASA - Jd Itamaraty - 2 
dormitórios, 2 suítes, 2 
salas de visita e 1 sala de 
jantar, 1 cozinha planejada, 
1 banheiro, 1 lavanderia, 
garagem coberta. R$ 
848.000,00. Código 02577. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA - Centro - Casa: 3 
Dormitórios, 1 sala, 1 cozi-
nha, 1 lavanderia, 2 banhei-
ros e duas garagens. Sala 
Comercial: 1 sala 60M² com 
depósito e 1 banheiro. R$ 
265.000,00. Código 02446. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA - Botucatu - 2 Quarto, 
1 suíte c/ hidromassagem, 
1 sala de visita, 1 sala de 
jantar, cozinha americana, 
3 banheiros, edícula com 
churrasqueira, banheiro. R$ 
200.000,00. Código 02774. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA - Centro - 4 
Dormitórios, 1 suíte, 1 sala, 
1 cozinha, 1 lavanderia. 
EDICULA: 1 Quarto, 1 sala, 
1 cozinha e 1 banheiro. R$ 
530.000,00. Código 02283. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE MOTO Harley 
Davidson Electra Glide 
Classic, cor preta, 2008, 
bem conservada, com 
apenas 35mil km rodados. 
Impecável! Tratar (14) 
99785-7828. 

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

MOTO PCX 2016 - 21.200 
km - Cinza perolizada - Tra-
tar - 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.

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

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

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

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

VENDE-SE TRAILER com-
pleto, com geladeira, chapa 
e churrasqueira. Tratar (14) 
99166-6279

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

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

EXCELENTE OPORTU-
NIDADE 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 bas-
culante 3x2,4m. Seminovo. 
R$ 1.500. Tratar (14) 99613-
4250 e 99700-6189.

VENDE-SE TELHA romana. 
800 telhas por R$ 400. Rua 
Ana Maria Moretto Paccola, 
100, Jd Santana, Lençóis 
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 Funda-
mental) Tratar Valério cel: 
99715 2968

RESIDÊNCIAS
VENDA

EMPREGOS

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

SERVIÇOS

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

ALIMENTAÇÃO

RESTAURANTE VIAJAN-
TES - 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

LANCHE MANIA - Trailer 
do Gilson Chapeiro na 
rotatória do Posto Leão na 
Cecap (entrega grátis). (14) 
98136-4598 ou 99671- 4312 

DIVERSOS

CAMPOS DO Jordão 
25 a 28/07. Passeio 
turistico,pousada, café da 
manhã almoço e trans-
porte. Fone 99724-8206 
3264-8558

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

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

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

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

FESTAS

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

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

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

RESIDÊNCIAS
VENDA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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

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

CHÁCARA PARA festa 
- 1 cozinha ampla com 
churrasqueira, uma gela-
deira e freezer, uma área 
com mesa e cadeiras, 1 
piscina, muita área verde. 
Valor R$350,00/dia. Con-
tato: (14) 99772-7315 

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

EDÍCULA ALDEIA - 
para confraternizações 
- “ambiente familiar”. 
Lugar amplo com cober-
tura, 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.

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

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

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

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

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

TROCA CASA - 02 
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.

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

ALUGO SALA 
COMERCIAL 
para área da 
saúde. CLIN-

COR Rua Anita 
Garibaldi, 701 

- Centro - Lençóis 
Paulista. Telefo-
nes: 3263-0801 / 

99735-4017.

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

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

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 per-
muta com residência, ter-
reno ou área rural. Valor 
R$ 550.000.00 - Contato 
direto com proprietário 
(14)99721-7534

SÍTIO VARGEM Limpa: 
2 Alqueires, Casa com 
varanda, 03 Quartos, Su-
íte com Ar Condicionado, 
Cozinha, Banheiro Social, 
Poço Artesiano, Manguei-
ra, Pastagem, Plantação de 
Milho a 12 Km de Lençóis, 
aceito Residência como 
parte do negócio. Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

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

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

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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

VENDE-SE UMA chácara 
em Alfredo Guedes, bairro 
Areia Branca 3.000 m2 
incluso água e rancho. 
Valor 130 mil. Tratar (14) 
99883-2411. 

CHÁCARA - Terreno com 
3.2 alqueires, 1 casa com 
4 dormitórios, 2 sala, 2 
cozinha, 1 lavanderia, 2 
banheiros. EDÍCULA: Chur-
rasqueira, piscina c sauna 
e canil. R$ 848.000,00. 
Código 02371. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

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

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

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

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

CHÁCARA VIRGÍLIO 
Rocha - 1500 metros, 
excelente localização, (600 
metros da Rod. Marechal 
Rondon. Km. 307) topogra-
fia plana, toda cercada, 
arborizada R$ 185.000 
(aceito caminhonete como 
parte do negócio) Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

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

TERRENO - Sta Teresinha 
II - Área do terreno: 236.15 
m2. Código 02565. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

TERRENO - Ubirama 
- Terreno murado, área 
275 m². R$ 210.000,00. 
Código 02790. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

TERRENO - Lote: 09, Qua-
dra: 4Z, Amplo terreno. R$ 
53.000,00. Código 02649. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

TERRENO - Terreno com 
660mtrs, (2 lotes), portão 
basculante, totalmente 
fechado, excelente 
localização. R$ 630.000,00. 
Código 02500. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

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

GREENVILLE RESIDEN-
CIAL: Terreno topografia 
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 
topografia plana (próximo 
ao Senai) R$ 528.000 
Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE UM terreno 
400 m2 no Jardim 
Morumbi, duas frentes, 
Rua Antônio Biral (esquina 
28 de Julho). Tratar (11) 
98156-4130 WhatsApp.

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

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

VENDO TERRENO Vila 
Antonieta II, Rua Honório 
Barbosa lote 4 quadras 6, 
12x36,5 - 459m2. Tratar: 
(14) 99614-3191.

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.

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

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

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

CHÁCARA - Descendo 
Virgilio Rocha - Possui 
duas residências, 1° sendo 
2 dormitórios, 1 suite, área 
de lazer com churrasquei-
ra, fogão de lenha, piscina, 
3 tanques pra criação de 
peixe, mangueira para 
porco (alvenaria), pomar, 
horta, rio lençóis passa ao 
lado capela. 2º residência: 
Casa do caseiro sendo 
2 dormitórios, 1 sala, 
1cozinha, 1 banheiro. R$ 
583.000,00. Código 02611. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

ITAMARATY - Terreno 
todo murado portão, exce-
lente localização 395,82 
m2 R$ 175.000 Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.
ITAMARATY: Terreno to-
pografia plana, excelente 
localização 525 m² - R$ 
240.000 Adriano Cian 
Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.
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Camila Soares, domingo (12) Eduardo Oliveira da Silva, quarta-feira (15)Bruna Oliveira, sábado (11)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Lígia Botelho Rocha, quinta-feira (9) Luiz Felipe Batistella, quarta-feira (8)Evandro Lima, sexta-feira (10)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Márcia Damasceno Candido, sábado (11) Patrícia Cavalheiro Silva, sábado (11)Marcela Moretto Sian, domingo (12)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Saulo Bueno, segunda-feira (13) Vanessa Dal Ben Coneglian, domingo (12)Rafael Diego, domingo (12)

Familiares e amigos desejam muitas felicidades e realizações aos 
lençoenses que comemoram mais um aniversário. Saúde e paz para todos!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO

CONJUNTO EMBALO SEIS - O registro desta semana tem por 
 v    olta de 50 anos. Na foto, tirada nos primórdios do Clube Esportivo 
Marimbondo (CEM), os integrantes do conjunto Embalo Seis, que 
animava os bailes da região: Cesar Zaratin (teclado e guitarra), 
Jurandir dos Santos, o Ponei (contrabaixo), Antonio Carlos 
Bertazone (guitarra base), Adilson Bernardes (bateria), Antonio 
Langona (vocal), Neuri (Guitarra solo). O transporte dos artistas 
ficava por conta do Aero-Willys verde metálico de José Mineiro.

Por Nelson Faillace
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