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UM SENHOR JORNAL

R$ 2,00

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva 
a qualquer hora.

DOMINGO, 07/06

25ºC UR 86%
50%17ºC
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Dá com uma mão
e tira com a outra

Nelson Faillace: 
Chegamos aos noventa!

EDITORIAL ARTIGOA2 A2TEMPO
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

SÁBADO, 06/06
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#ETANOL,ENERGIALIMPAPARAOMUNDORESPIRARMELHOR!  

A cultura da cana-de-açúcar, realizada de forma sustentável, contribui para um 

ar mais limpo e para a qualidade de vida de milhares de pessoas no Brasil e no 

Mundo, com a produção e energia limpa e renovável.  

ESSA É NOSSA MISSÃO E NOSSO LEGADO PARA AS FUTURAS GERAÇÕES!

05 JUNHO
DIA DO MEIO AMBIENTE 

O ETANOL É O COMBUSTÍVEL 

MAIS LIMPO DO MUNDO.

Abastecendo com Etanol você 

pode contribuir para melhorar a 

qualidade do ar da sua cidade.

O Etanol é um combustível limpo 

e renovável capaz de reduzir as 

emissões de CO2 em até 90% 

quando comparado à gasolina.

#AbasteçaComEtanol 

#RenoveSuaEscolha  

#MenosPoluição 

#MaisSaúde

EM 2020 CONQUISTAMOS A 

CERTIFICAÇÃO RENOVABIO PARA 

100% DE NOSSAS UNIDADES.

O RenovaBio é o maior programa de 

descarbonização do planeta e demonstra a 

importância do Etanol para a matriz energética.

Em 10 anos serão mais de 700 milhões de 

toneladas de Dióxido de Carbono – CO2 

evitadas na matriz de transporte brasileira.

Essa compensação nas emissões de Gases 

de Efeito Estufa - GEE equivalem ao plantio 

de 5 bilhões de árvores.

#AbasteçaComEtanol 

#RenoveSuaEscolha  

#MenosPoluição 

#MaisSaúde

Meio AmbienteESPECIAL

Preservar é preciso
Celebrado desde 1972, o Dia Mundial 

do Meio Ambiente, comemorado nessa 

sexta-feira (5), foi instituído pela Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU) durante a 1ª 

Conferência Mundial do Meio Ambiente, 

realizada em Estocolmo, na Suécia. O obje-

tivo é alertar o mundo sobre os perigos da 

degradação ambiental. A cada ano que pas-

sa, a preocupação com o futuro do planeta 

ganha mais força. Porém, ainda há um ca-

minho muito longo a ser percorrido. Nesta 

edição, destacamos algumas iniciativas do 

Poder Público e da iniciativa privada que 

re� etem o compromisso com a preservação 

dos recursos naturais. Toda ação é importan-

te, mas é preciso que todos façam sua parte.

FOTO: DIVULGAÇÃO

SOBREVIVÊNCIA
QUESTÃO DE

Celebrado desde 1972, o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemo-
rado nessa sexta-feira (5), foi instituído pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) durante a 1ª Conferência Mundial do Meio Ambiente, 
realizada em Estocolmo, na Suécia. O objetivo é alertar o mundo sobre 
os perigos da degradação ambiental. A cada ano que passa, a preocu-
pação com o futuro do planeta ganha mais força. Porém, ainda há um 
caminho muito longo a ser percorrido. Nesta edição, destacamos algu-
mas iniciativas do Poder Público e da iniciativa privada que re� etem 
o compromisso com a preservação dos recursos naturais. Toda ação é 
importante, mas é preciso que todos façam sua parte.

Imposições de Bolsonaro 
afetam bolso do servidor
Suspensão de progressões salariais e contratações são apenas algumas das 
restrições para o recebimento de auxílio � nanceiro pelas Prefeituras Municipais A5

CENSO COVID

Pelo menos seis mil 
assintomáticos devem 
ser testados em Lençóis

A Secretaria de Saúde de Lençóis 
Paulista iniciou na última sexta-feira 
(29) a primeira etapa do Censo Co-
vid, que está realizando a testagem 
em massa de assintomáticos para a 
detecção de infecções pelo novo co-
ronavírus (Covid-19). O objetivo da 
ação é medir a evolução do contágio 
na cidade e possibilitar que as auto-
ridades tenham um panorama mais 
próximo da realidade para a de� nição 
de estratégias mais e� cientes no en-
frentamento à pandemia. Inicialmen-
te está prevista a aplicação de 2.994 

testes rápidos. A primeira deveria ter 
sido concluída ontem (5), porém, por 
conta de di� culdades encontradas na 
coleta de material biológico, o traba-
lho deve se estender por mais alguns 
dias. As demais etapas acontecem 
entre os dias 19 e 26 deste mês e 10 
e 17 de julho. A Prefeitura Municipal 
pretende dar sequência à testagem 
em massa com uma segunda fase 
do Censo Covid. Para isso, um pro-
cesso de licitação que visa a compra 
de mais 3 mil testes rápidos deve ser 
aberto na próxima semana. A8

HOMICÍDIO VIOLÊNCIA SEXUAL MANDADO AUXÍLIO EMERGENCIALDENÚNCIA

Homem de 37 anos é 
morto na V. da Prata

Padrasto é acusado 
de estuprar enteada

Casal de jovens é 
preso no Maria Luiza

Lençoenses são 
vítimas de golpe

Polícia Ambiental faz 
operação em LençóisA3 A3 A3 A5A3

FLEXIBILIZAÇÃO

Comércio local 
celebra retomada 
das atividades

Começou na segunda-feira (1) a � e-
xibilização dos serviços considerados 
não essenciais. A medida segue o Pac-
to Regional assinado por 38 municí-
pios da Região Administrativa de Bau-
ru, que versa sobre a implantação de 
protocolos que permitem a criação de 
cenários para a retomada das ativida-
des. O documento segue o Plano São 
Paulo, criado pelo Governo do Estado. 
De acordo com diversos critérios, as 
regiões foram classi� cadas em cinco 
Fases que vão do lockdown ao retorno 
à normalidade. A região de Bauru está 
inicialmente na Fase 3, que permite a 
reabertura com restrições. A4

PRECAUÇÃO

Sindicato fecha Caixa e Santander
O Sindicato dos Bancários de 

Bauru e Região fechou duas agên-
cias bancárias de Lençóis Paulista 
por conta do novo coronavírus. Na 
quinta-feira (4), a Caixa Econômica 
Federal foi forçada a suspender o 
atendimento após o afastamento de 
três funcionários com suspeita de 

Covid-19. Ontem (5) foi a vez do 
Santander, onde uma funcionária 
testou positivo depois de ter o es-
poso diagnosticado com a doença. 
Segundo o sindicato, todos os de-
mais funcionários dos dois bancos 
foram colocados em isolamento de-
vido ao risco de contágio e também 

seriam testados. As instituições 
� nanceiras informaram que en-
viarão outras equipes para que as 
agências possam voltar a funcionar. 
Com 1.343 noti� cações feitas até o 
momento, Lençóis Paulista chegou 
a 349 casos de Covid-19 ontem, 
com nove mortes con� rmadas.
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PARA PENSAR
 “O Brasil, último país a acabar com a escravidão, tem uma 

perversidade intrínseca na sua herança, que torna a nossa 
classe dominante enferma de desigualdade, de descaso”,

Darcy Ribeiro.

FRASE
 “Fazer sangrar quem presta serviço essencial à comunidade, que são os 

servidores públicos municipais, é uma medida controversa do Governo 
Federal, e as prefeituras são obrigadas a cumprir por força maior”,

Anderson Prado de Lima, sobre imposições do presidente Jair Bolsonaro.
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Na última segunda-feira (1), a 
Câmara Municipal de Lençóis Pau-
lista ensaiou a volta das sessões 
presenciais, mas deve voltar a re-
alizar os trabalhos legislativos de 
forma remota a partir da semana 
que vem. A decisão foi tomada pela 
maioria dos vereadores, que tam-
bém deliberara pela aprovação do 
projeto que regulamenta a aprecia-
ção das matérias à distância.

TEM QUE MELHORAR
Os servidores do Legislativo te-

rão que agir para encontrar uma 
forma de tornar o trabalho eficien-
te, já que as primeiras experiências 
não foram nada boas, com diversos 
percalços que comprometeram o 
andamento dos trabalhos. Também 
ajudaria um pouco se os nobres ve-
readores tratassem de providenciar 
equipamentos e internet adequa-
dos para a realização das sessões 
à distância.

PREVENÇÃO
A Casa de Leis havia iniciado as 

sessões remotas há duas semanas, 
depois que o vereador Manoel dos 
Santos Silva, o Manezinho (PSL), 
foi diagnosticado com Covid-19. Ele 
chegou a ficar por sete dias inter-
nado no Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, necessitando usar balão 
de oxigênio por estar com 40% dos 
pulmões comprometidos pela ação 
do novo coronavírus.

DEPOIMENTO
Manezinho, que depois da alta 

se manteve mais alguns dias em 
isolamento domiciliar, já havia 
participada de uma sessão extra-
ordinária remotamente, mas ape-
nas nesta semana comemorou a 
volta ao plenário da Sala de Ses-
sões Mário Trecenti. Em sua pa-
lavra livre na tribuna, inclusive, 
fez questão de agradecer pelas 
orações da população e, principal-
mente, pelo trabalho da equipe do 
Hospital Piedade.

NOVA CHANCE
Emocionado, o vereador disse 

ter passado por um momento muito 
difícil. Revelou que inicialmente es-
tava tranquilo, mas que no terceiro 
dia, diante do agravamento de seu 
quadro, chegou a ter medo de mor-
rer. Revelou aos colegas que con-
sidera que Deus lhe deu uma nova 
vida e que agora, totalmente recu-
perado da doença, vai aproveitar ao 
máximo a oportunidade.

COISA SÉRIA
O vereador também reforçou 

que a Covid-19 deve ser levada 
muito a sério pela população e pe-
diu que todos sigam criteriosamen-
te as recomendações das autorida-
des de saúde e dos especialistas 
no assunto. Para ele, que sentiu na 
pele o que é ser infectado não há 
coisa mais terrível do que a doença. 
“Não desejo isso para ninguém, por 
isso, peço para que todos façam sua 
parte”, frisou o vereador.

FAKE NEWS
Continuando no assunto da pan-

demia, nessa sexta-feira (5) circu-
lou em grupos de WhatsApp e em 
perfis do Facebook uma notícia 
falsa sobre a morte do prefeito de 
Borebi, Antonio Carlos Vaca, de 73 
anos. Diagnosticado com Covid-19, 
o chefe do Executivo, que já foi ve-
reador em Lençóis Paulista antes 
da emancipação da vizinha cidade, 
está internado no Hospital da Uni-
med de Bauru.

GRAVE
Uma fonte consultada pela Ter-

ceira Coluna revelou no final da tar-
de que o estado de saúde de Vaca 
ainda seria considerado grave e de-
licado, mas que, no entanto, o pre-
feito estaria se recuperando bem, 
na medida do possível. Ele segue 
intubado, respirando com a ajuda 
de aparelhos e sedado na UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) da uni-
dade hospitalar particular.

SEM CONTATO
Nesta semana, segundo um bo-

letim médico divulgado à impren-
sa, ele teria iniciado tratamento 
de hemodiálise, o que indica que o 
quadro de saúde envolve compro-
metimento das funções renais. A 
Terceira Coluna tentou contato com 
a primeira-dama, Leila Ayub Vaca, 
que também já foi prefeita da cida-
de, e com outros membros da famí-
lia de Vaca, mas sem sucesso.

SUSPEITA
Vaca está hospitalizado há cerca 

de 15 dias. Inicialmente ele foi aten-
dido na própria Borebi, depois foi in-
ternado no Hospital Nossa Senhora 
da Piedade, em Lençóis Paulista, mas 
acabou sendo transferido para Bau-
ru. A suspeita é que o prefeito possa 
ter contraído o vírus em São Paulo, 
para onde viajou na primeira quinze-
na do mês passado, pouco antes de 
começar a apresentar sintomas que 
indicavam para a Covid-19.
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Você sabe quem você é?

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

Atribui-se a Sócrates o “conhece-te 
a ti mesmo”, lema que serve para todos 
e não tem termo final. Há quem chegue 
ao fim da existência e não se conhece 
bem. Tem uma vaga ideia a respeito de 
suas fragilidades, mas também de seus 
talentos e não se concebe como ser falí-
vel, defeituoso desde a nascença, sujeito 
a miseráveis idiossincrasias.

Essa ignorância ou cegueira a respeito 
do próprio self é prejudicial. Não ajuda o 
relacionamento e ninguém consegue vi-
ver só. Mas, ainda que a solidão seja uma 
escolha consciente e racional, quem não 
se conhece bem sequer aceita a sua pró-
pria companhia. Está sempre em descon-
forto, com difusa sensação de mal-estar.

O mundo do trabalho, tão dilacerado 
como o que ora o Brasil enfrenta, com 
seus quase treze milhões de desempre-
gados e mais de 30% de subemprega-
dos, além dos que já desistiram de pro-
curar emprego, leva a sério essa questão 
do autoconhecimento.

Por isso, é interessante que todos, de 
quando em vez, procurem responder a 
algumas questões. Por exemplo: tem cer-
teza de que conhece seus pontos fracos 
e seus pontos fortes? Você se acredita 
capaz de suportar reveses? Já encontrou 
desafios que não conseguiu enfrentar? 
Vive a se comparar com os outros ou con-
segue fazer um perfil aproximado ao real 
sem o cotejo com o próximo? Ri dos pró-
prios fracassos? Ou ri do fracasso alheio?

E mais: considera-se imbatível? Julga 
os demais sempre inferiores ou sempre 
superiores a você? Está sempre em guar-
da e preocupado com o que os outros 
pensam de você?

Consegue ouvir pacientemente a to-
dos os interlocutores? Está satisfeito com 
sua performance em vários setores? Acha 
que poderia ser melhor? Empenha-se na 
consecução desse objetivo?

É de geral sabença que a capacida-
de de se comunicar é uma das chaves 
do êxito em todos os relacionamentos. 
Sobretudo no trabalho, que é a ocupa-
ção mais permanente e com a qual nos 
defrontamos na luta diuturna pela sub-
sistência. Conviver é preciso. Não é fácil. 
Mas não há outro jeito. Portanto, capriche 
em você mesmo!
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l Dá com uma mão e tira com a outra

Não é novidade que a pandemia do 
novo coronavírus trouxe consigo mui-
tos prejuízos que vão além dos relacio-
nados à saúde. A economia, como mui-
tos pacientes acometidos pela doença, 
está em estado grave, necessitando de 
cuidados intensivos para não sucumbir.

Em uma das pontas, a iniciativa pri-
vada tem sido duramente castigada 
pela crise iniciada com a imposição ex-
tremamente necessária da quarentena, 

que muitos defendem que sequer 
deveria ter sido encerrada em meio 
ao crescimento substancial de casos 
registrado nas últimas semanas.

Na outra e de modo igualmente 
preocupante, as Prefeituras Munici-

pais de todo o país, que já não an-
davam tão ‘bem das pernas’, sofrem 
com a queda cada vez mais expres-

siva de arrecadação, o que pode piorar 
ainda mais nos próximos meses, visto 
que os recursos provenientes de impos-
tos dependem da ‘saúde’ da economia.

Tudo está interligado e sujeito ao 
efeito dominó que tende a derrubar 
tudo pela frente até o final do ciclo. No 
contexto geral, cabe - ou caberia - ao 
Governo Federal buscar meios para so-
correr as duas frentes. Algo tem sido 
feito, mas com severas ressalvas.

O que parece é que, enquanto a mão 
está estendida para ajudar quem está 
caído, a perna já está preparada para dar 
uma rasteira. É basicamente esta analo-
gia que se faz a partir das imposições do 
presidente Jair Bolsonaro aos prefeitos. 
Para a concessão de auxílio financeiro, 
exige-se medidas que prejudicam os 
que mais necessitam. Qual é a lógica?
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 1 Chegamos aos noventa!

Nelson Faillace
é escritor

Gente, não vou dizer que parece que 
foi ontem! Parece que foi anteontem! Ve-
jam só, noventa longos anos para chegar 
a este ponto! Era seis de junho de 1930!

Nascido ‘carioca da gema’, para não 
confundir com os ‘papa-goiabas’, do esta-
do do Rio. E foi no bairro das Laranjeiras, 
daí minha paixão pelo Fluminense no fu-
tebol. Minha criação entre o Rio, Resende 
e Nova Friburgo, nos colégios Santa Ânge-
la, São Vicente de Paula, Pan-Americano, 
Pedro II, Escola Nacional de Química e o 
ingresso no Instituto do Açúcar e do Álco-
ol, onde fiquei até a aposentadoria!

Conheci a capital paulista, admirei-me 
com o prédio do Banco do Estado, com o 
Viaduto do Chá, com o frio, a garoa, que 
naquele tempo ainda umedecia os so-
bretudos e casacos dos notívagos, com 
suas luvas e seus cachecóis, não faltando 
a boina ou o chapéu de feltro. Apreciei o 
sabor das lasanhas, canelones e risotos, 
pouco comuns em terras cariocas.

E fiz o meu roteiro: Piracicaba, Ubera-
ba, Mogi Mirim, Marília, Bauru, terras gaú-
chas, Mato Grosso e Santa Rita do Passa 
Quatro, a terra do autor do “Tico-tico no 
fubá”. Em Uberaba vi o grande desfile 
de gado zebu, onde remanesciam o gir 
e o guzerá, quase pessoas da família, de 
tão valorizados pela política de incentivo 

getuliana. Em Piracicaba acompanhei as 
noites do ‘cururu’, que varavam pela ma-
drugada até o dia seguinte. No Sul estreei 
um rodízio típico, ainda desconhecido por 
estas bandas, com aquele vinho de jarra, 
um requinte para qualquer paladar.

E assim conheci parte deste Brasil 
imenso e seus regionalismos. E cheguei a 
Lençóis, não para ficar, mas para ser re-
movido em cinco anos, conforme era co-
mum neste serviço. Vi a Siderúrgica Irerê 
nascer, transformar-se em Sidelpa e fene-
cer. Acompanhei o áureo tempo das pes-
carias da mandiúva no Tietê, dos jaús em 
Iacanga, dos bagres no Rio Lençóis e dos 
lambaris por todo o canto onde houvesse 
uma água corrente. Acompanhei o auge 
de nossos esportes.

Aqui casei, aqui meus filhos nasceram 
e se criaram e aqui, hoje, recebo conse-
lhos de amigos mais preocupados: “Nel-
son, você deveria aquietar-se, jogar truco 
na praça, sentar em uma cadeira de ba-
lanço na varanda de sua casa e ler alguma 
leitura mais leve, cuidar das suas netinhas 
e escrever suas memórias sem se desgas-
tar muito, pois, afinal, são noventa anos!”

Meus amigos, muito agradeço pela 
preocupação. Porém, vou adiar mais um 
pouco esse truco e esse balanço, mas 
não as memórias e também as netinhas. 
Quem sabe, mais adiante, poderei preo-
cupar-me realmente com todo esse sos-
sego, já bem merecido, com certeza! Até!

A2
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PEDERNEIRAS
Nesta quinta-feira (4), equipes de Força Tática da Polícia Militar, com apoio do 
Canil de Bauru, apreenderam dez quilos de maconha e R$ 1,8 mil em dinheiro em 
Pederneiras. Três homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de 
drogas e associação ao tráfico. O veículo foi abordado no trevo de Pederneiras e o 
condutor confessou que havia pago R$ 7 mil pela droga e R$ 1 mil pelo transporte.
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Polícia

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

RUA VER. IGNÁCIO LEITE Nº800 - AREIÓPOLIS
FONE/FAX: 3846-9808 RAMAL 26
Email: visaareiopolis@yahoo.com.br

Areiópolis - SP

1 - COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE 
FUNCIONAMENTO

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREI-
ÓPOLIS CONCEDE LICENÇA ANUAL DE FUNCIONAMENTO DE:

RAZÃO SOCIAL: DANIELA FELIX DO NASCIMENTO 
46232752805

END: RUA DR. PEREIRA DE REZENDE, 207
CEVS: 350360401-960-00097-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DANIELA FELIX DO NASCIMENTO
CPF: 46232752805
DATA DE VALIDADE: 03/03/2021

RAZÃO SOCIAL: LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A.
CNPJ: 00.831.373/0037-15
END: RUA ROQUE TAGLIATELA, 233
CEVS: 350360401-559-000056-1-4
RUA: GERALDO PEREIRA DE BARROS, 83
CEVS: 350360401-559-000057-1-1
RUA: PEDRO GUIMARÃES, 245
CEVS: 350360401-559-OOOO58-1-9
RUA: AGOSTINHO VITAGLIANO PRIMO, 79
CEVS: 350360401-559-OOOO59-1-6
RUA: ANTONIO RICCI, 195
CEVS: 350360401-559-OOOO60-1-7
RUA: ANTONIO RICCI, 230
CEVS: 350360401-559-OOOO61-1-4
RUA: MARIA ALVES DE MOURA FERREIRA, 245
CEVS: 350360401-559-OOOO62-1-1
RUA: MILTON FERREIRA DE LIMA, 220
CEVS: 350360401-559-OOOO63-1-9
RUA: MILTON FERREIRA DE LIMA, 220 B
CEVS: 350360401-559-OOOO64-1-6
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEANDRO DE CAMPOS
CPF: 373026028-67
DATA DE VALIDADE: 18/05/2021

SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUM-
PRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTI-
CAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTA-
DOS, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO 
CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, 
SUJEITO AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO. 

2 - COMUNICADO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉC-
NICA:

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREI-
ÓPOLIS CONCEDE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
ABAIXO CITADO:

RAZÃO SOCIAL: NEIDE APARECIDA DE SOUZA AREIOPOLIS ME
END: RUA JOSE GIORGETTO, 175
CEVS: 350360401-477-000003-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: WELITON ASCIELLO DOS SANTOS
DATA: 27/04/2020

RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS - DISPENSÁRIO DE ME-
DICAMENTOS

END: RUA VEREADOR IGNÁCIO LEITE, 800
CEVS: 350360401-863-000044-1-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HENRIQUE VITAGLIANO PEDROSO
DATA: 04/05/2020

3 - COMUNICADO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA:

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREI-
ÓPOLIS CONCEDE A ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉC-
NICA ABAIXO CITADO:

RAZÃO SOCIAL: NEIDE APARECIDA DE SOUZA AREIOPOLIS ME
END: RUA JOSE GIORGETTO, 175
CEVS: 350360401-477-000003-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONARDO MATHEUS QUINZOTE 

AUGUSTO
DATA: 27/04/2020

SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUM-
PRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTI-
CAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTA-
DOS, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO 
CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, 
SUJEITO AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO. 

AREIÓPOLIS, 02 DE JUNHO DE 2020

VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE AREIÓPOLIS

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

HOMICÍDIO

ESTUPRO

DENÚNCIA

MANDADO

Homem de 37 anos é 
assassinado em Lençóis

Padrasto é acusado de estuprar enteada

Polícia Ambiental localiza ave 
silvestre em residência de Lençóis

Jovens são presos no Maria Luiza I

Crime aconteceu na noite do último sábado (30)

Homem foi detido em flagrante e levado à Delegacia, mas foi liberado após prestar depoimento

Na operação também foi apreendido carne de cotias fruto da caça predatória

Casal de 29 e 22 anos era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas

Flávia Placideli

A Polícia Militar de Len-
çóis Paulista registrou 
uma ocorrência de homi-

cídio na manhã do último sába-
do (30). Um homem de 37 anos 
foi assassinado dentro de uma 

Flávia Placideli

Na noite dessa quinta-feira 
(4), uma adolescente de 
13 anos denunciou que 

havia sido estuprada no Con-
junto Habitacional Maestro Jú-
lio Ferrari. O acusado é um ho-
mem de 39 anos, que é padrasto 
da vítima. Uma equipe da Po-
lícia Militar deteve o suspeito 
pelo abuso próximo ao Termi-
nal Rodoviário a espera de uma 
carona para fugir da cidade. Ele 
foi encaminhado à Delegacia da 
Polícia Civil, porém após pres-

tar depoimento, foi liberado.
Segundo informações obti-

das pela reportagem do Jornal 
O ECO junto à 5ª Cia da Polícia 
Militar, que registrou a ocorrên-
cia, uma equipe foi acionada 
por volta das 22h para compare-
cer à Avenida Maestro Alfredo 
de Oliveira Capucho, no Júlio 
Ferrari, pois havia uma menina 
de 13 anos alegando que havia 
sido estuprada pelo padrasto. 

No local, I.K.L., represen-
tante legal da adolescente, de-
clarou que na noite da quarta-
-feira (3) foi procurada por sua 

sobrinha que relatou ter sido 
abusada sexualmente duas vezes 
pelo seu padrasto, uma em 2017 
e outra há cerca de três meses e 
que havia decidido contar à tia.

As equipes da PM foram 
informadas que o autor, S.A.F., 
de 39 anos, estaria próximo ao 
Terminal Rodoviário a espera 
de uma carona para fugir da ci-
dade por conta do ocorrido. Em 
diligência até o local, policiais 
encontraram o suposto autor do 
crime, e após revista pessoal, 
nada de ilícito foi encontrado.

O indivíduo foi algemado 

e encaminhado à Delegacia da 
Polícia Civil, onde após prestar 
depoimento, o mesmo alegou 
que em momento nenhum abu-
sou da enteada e que não sabe o 
motivo de estar sendo acusado 
pelo crime. 

Diante da situação, o de-
legado de plantão determinou 
que fosse lavrado um registro 
por estupro, liberando as par-
tes em seguida. Uma equipe do 
Conselho Tutelar do município 
também foi acionada para dar 
todo o respaldo legal e suporte 
para os responsáveis e a vítima.

Flávia Placideli

Em decorrência do Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, ce-
lebrado ontem (5), a Polícia 

Ambiental de todo o estado de 
São Paulo está realizando ao 
longo desta semana a Operação 
Meio Ambiente Mais Seguro. 
Em uma ação desencadeada na 
quinta-feira (4), o Policiamento 
Ambiental de Barra Bonita apre-
endeu carne de animal silvestre 
proveniente de caça predatória e 
uma ave silvestre em uma casa 
de Lençóis Paulista.

A diligência foi feita após 
uma denúncia anônima que acu-
sava um morador do Jardim do 
Caju II, que não teve a identida-

Flávia Placideli

Um casal de jovens, de 29 
e 22 anos, foi preso na 
noite da quinta-feira (4) 

acusados de tráfico de entor-
pecentes. Segundo as informa-
ções obtidas pela reportagem 
do Jornal O ECO, o homem foi 
detido na própria residência e 
encaminhado à Delegacia da 
Polícia Civil. Após visita de sua 
esposa, foi constatado que ela 

também possuía mandado de 
prisão pelo mesmo crime. Am-
bos ficaram presos.

Segundo as informações 
do Boletim de Ocorrência re-
gistrado pela 5ª Cia da Polícia 
Militar, uma equipe após tomar 
ciência do mandado de prisão 
contra M.F.F., de 29 anos, se 
deslocou até a residência de 
sua genitora, que informou a 
equipe que o mesmo não resi-
dia mais no local, informando 

outro endereço.
Em diligência até a Rua 

Presbítero Carlos Gomes, no 
Jardim Maria Luiza I, os poli-
ciais encontraram M.F.F. que 
foi informado sobre o mandado 
de prisão pelo crime de tráfico 
de drogas, sendo encaminhado 
à Delegacia da Polícia Civil. No 
distrito, após visitar o marido, 
a esposa A.C.G., de 22 anos, 
também foi presa. Segundo os 
policiais, uma nova consulta 

verificou a expedição de um 
mandado de prisão pelo mesmo 
crime contra ela.

Diante disso, ambos fica-
ram recolhidos aos cárceres, e 
passaram por atendimento mé-
dico para realização de exame 
de corpo delito. Por fim, foram 
lavrados os respectivos registros 
referentes aos cumprimentos 
dos mandados de prisão, fican-
do ambos detidos, à disposição 
da Justiça.

VIOLÊNCIA - Na foto, Wilsimar Egito dos Santos, de 37 
anos, assassinado no Jardim da Prata, em Lençóis Paulista

APREENSÃO - Pássaro silvestre e carne de cotias 
estavam em uma residência no Jardim do Caju II

de divulgada, de caçar capivaras 
na região para vender a carne no 
comércio de forma clandestina. 

Na residência, a equipe fez 
contato com o proprietário do 
imóvel, um homem de 38 anos, 
que, após tomar ciência do teor 

da vistoria, autorizou a entrada 
dos policiais para os procedi-
mentos de fiscalização. Foram 
localizadas, enroladas em um 
cobertor sobre uma cama, duas 
cotias congeladas.

O infrator, segundo os poli-

ciais, estaria tentando esconder 
a carne no momento em que a 
equipe chegou. Ainda no inte-
rior da casa foi localizado um 
pássaro silvestre em cativeiro 
sem autorização ambiental. O 
proprietário negou participação 
na caça e não informou aos poli-
ciais a procedência dos animais 
congelados. Não foram localiza-
das armas e armadilhas. 

Diante dos fatos, foi elabo-
rado um Auto de Infração no 
valor de R$ 1 mil por ter em 
depósito carne de animal silves-
tre e outro de advertência pelo 
pássaro. A Delegacia da Polícia 
Civil abriu inquérito de crime 
ambiental. A carne foi incinera-
da e o pássaro apreendido.

residência no Jardim da Prata. 
A vítima, que apresentava di-
versos ferimentos na cabeça e 
na face, foi encontrada já sem 
vida pelo dono da residência, 

que havia alugado a casa para 
três homens. Até o fechamento 
desta edição, não havia infor-
mação sobre os motivos do cri-
me e o paradeiro do autor.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal 
O ECO, a ocorrência foi regis-
trada na manhã do sábado (30), 
por volta das 9h30, na Rua José 
Luiz Veloso. A testemunha, 
H.B.S., de 67 anos, que era lo-
cador da residência, informou 

que chegou no local para fazer 
pinturas nas paredes e que, ao 
entrar na sala, viu um corpo 
caído no chão com vários feri-
mentos na cabeça e face e com 
uma ferramenta de picareta 
sob o corpo.

A equipe da Polícia Militar 
que atendeu a ocorrência con-
firmou a morte de Wilsimar 
Egito dos Santos, de 37 anos, 
natural da cidade de Santo 
Amaro. Ainda de acordo com o 
proprietário do imóvel, a vítima 

teria vindo à cidade à trabalho.
O local do crime foi isolado 

e passado o fato ao delegado de 
plantão para realização de pe-
rícia. Após o procedimento foi 
constatado que a vítima sofreu 
golpes de picareta na cabeça. 
Na Delegacia da Polícia Civil 
foi registrado um Boletim de 
Ocorrência de homicídio do-
loso. As causas do crime, bem 
como o autor não haviam sido 
identificados até o fechamento 
desta edição.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: POLICIAMENTO AMBIENTAL/DIVULGAÇÃO
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QUEDA LIVRE
O impacto da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) fez com que a atividade 
econômica brasileira tivesse uma retração de 7% em abril, segundo estimativa do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). A queda recorde na série 
histórica é em relação ao resultado de março, mês que já havia sofrido de forma menos 
intensa os reflexos da paralisação econômica, com um recuo de 4,6% ante fevereiro.
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Economia

FLEXIBILIZAÇÃO

Comércio local comemora 
retomada das atividades
Depois de dois meses de quarentena, lojas reabriram com restrições e barreiras sanitárias

Angelo Franchini Neto

Começou na segunda-
-feira (1) a flexibilização 
dos serviços considera-

dos não essenciais, suspensos 
desde março devido à pande-
mia do novo coronavírus (Co-
vid-19). A medida segue o Pac-
to Regional assinado por 38 
municípios da Região Admi-
nistrativa de Bauru, que versa 
sobre a implantação de proto-
colos que permitem a criação 
de cenários para a retomada 
das atividades econômicas. O 
documento segue o Plano São 
Paulo, criado pelo Governo do 
Estado. De acordo com diver-
sos critérios, as regiões foram 
classificadas em cinco Fases 
que vão do lockdown ao re-
torno à normalidade. A região 
de Bauru está inicialmente na 
Fase 3, que permite a reaber-
tura com restrições.

Muito afetados pela qua-
rentena, os comerciantes 
lençoenses comemoram a fle-
xibilização. Márcia Mariana 
Lopes, proprietária da Melo-
mania Presentes, faz um ba-
lanço da primeira semana de 
atividades. “Percebemos que 
já houve uma boa procura por 
parte da população, que de-
monstra estar preparada. Nós, 
na loja, não permitimos que 
ninguém entre sem máscara. 
Também fazemos questão de 
oferecer o álcool em gel, prin-
cipalmente após o manuseio 
do dinheiro. É uma maneira 
de proteger nossos clientes e 
colaboradores”, comenta.

Após dias de angústia, Re-
nata de Oliveira Lima Placca, 
da Donna Calçados, analisa 
positivamente o retorno do 
‘novo normal’. “Foi muito di-
fícil para todos esse tempo. 
Nosso produto não é de pri-
meira necessidade. Muitas fa-
mílias reduziram suas rendas 

RETOMADA - Com regras estabelecidas pelo Pacto Regional, comércio local reabriu as portas nesta semana

A segunda etapa da 
flexibilização, que inclui 
restaurantes, lanchonetes, 
bares e similares de médio 
e grande porte, começa na 
segunda-feira (8). Os es-
tabelecimentos poderão 
funcionar com restrições 
de horário e fluxo de clien-
tes, seguindo as barreiras 
sanitárias (distanciamen-
to social, higiene pessoal, 
sanitização de ambientes 
e monitoramento das con-
dições de saúde). Todas as 
regras podem ser consulta-
das no Decreto 288/2020, 
disponível no site da Pre-
feitura Municipal de Len-
çóis Paulista: www.lencois-

Segunda etapa da flexibilização começa segunda-feira

O presidente da Acilpa 
aproveita a oportunidade 
para dar algumas dicas aos 
lojistas. “A primeira delas 
é siga as normas de higiene 
para evitar que Lençóis Pau-
lista regrida na classificação 
do Plano São Paulo. A segun-
da, e não menos importante, 
é se reinvente. Use a plata-
forma Compre em Lençóis, 

DIA DOS NAMORADOS

Após reabertura, 
clima é de otimismo 
entre lojistas
Mesmo com previsão de queda feita pela FecomercioSP, 
setor espera boas vendas em Lençóis Paulista

Angelo Franchini Neto

O Dia dos Namorados prome-
te ser de retomada financei-
ra em Lençóis Paulista. Pelo 

menos essa é a expectativa dos 
comerciantes entrevistados pelo 
Jornal O ECO. Apesar da crise 
econômica causada pela pande-
mia do novo coronavírus (Co-
vid-19), as estratégias traçadas pe-
los municípios e pelo estado para 
a reabertura gradativa de serviços 
não essenciais tem sido bem rece-
bidas pela categoria neste mês tão 
importante para o setor.

Mesmo com a reabertura de 
parte das atividades considera-
das não essenciais em algumas 
regiões de São Paulo, a Fecomer-
cio/SP (Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo) estima que-
da de 33% no comércio varejista 

para o mês de junho. Número 
este que deve respingar nas ven-
das de Dia dos Namorados, se-
gundo a própria Federação. No 
entanto, em Lençóis Paulista, o 
clima é de otimismo geral.

“Talvez os números, devido 
à pandemia, não sejam tão bons 
como em outros anos. Porém, 
acreditamos que será um perío-
do positivo. Um exemplo foi no 
próprio Dia das Mães, quando, 
mesmo com o comércio atenden-
do somente no delivery e no dri-
ve-thru, o resultado foi bastante 
satisfatório”, analisa José Anto-
nio Silva, o Neno, presidente da 
Acilpa (Associação Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista).

Confiante, Maria José do 
Amaral, proprietária da loja Mar-
ry Vest, espera até aumento nas 
vendas. “Essa é uma das datas 
mais importantes para impulsio-

narmos às vendas e acredito que a 
pandemia não vai atrapalhar, pois 
a flexibilização ajudou e ajudará 
muito”, diz a proprietária, que 
também ressalta que a loja conti-
nua com as vendas on-line, pelas 
redes sociais e também na plata-
forma de vendas da Acilpa (www.
compreemlencois.com.br).

Quem também espera an-
siosamente pela data é Rosân-
gela Cristina Andreotti Panico, 
proprietária da Iracema Flores. 
“Estamos esperando um au-
mento nas vendas mesmo com 
a Covid-19, algo que ocorreu no 
Dia das Mães e que nos surpre-
endeu. O Dia dos Namorados é 
uma data em que a procura por 
flores é muito grande, pois além 
do presente, os namorados nor-
malmente mandam uma rosa 
vermelha, o símbolo do amor”, 
frisa a comerciante.

O AMOR ESTÁ NO AR - Lojistas se preparam para o Dia dos Namorados; expectativa é 
de bons resultados nas vendas mesmo diante da crise econômica causada pela pandemia

e as pessoas não podiam sair 
de casa. Minha venda caiu 
praticamente a zero em abril e 
ficou difícil honrar os compro-
missos. Mas em maio tivemos 
um fôlego novo. O Dia das 
Mães é a segunda melhor data 
para nós e tivemos uma venda 
15% maior que em 2019, mes-
mo com a pandemia e com es-
toque reduzido”, pontua.

O setor de vestuário tem 
ainda mais restrições, já que 
a prova de roupas não está 
autorizada, mas Adriana Mala-
vasi, proprietária da Sedução 
Modas, garante que os clientes 
têm sido compreensíveis e se 
mostra otimista com o futu-
ro, mesmo com o aumento no 
número de casos de Covid-19. 
“É pouco tempo para fazer 
um balanço, mas já deu para 
sentir uma boa melhora nas 
vendas. Essa parada prejudi-
cou muito a saúde financeira 
de todos, mas também nos 
fortaleceu. O comerciante já 
passou por várias crises e esta 
não será a última. Como bra-
sileiros, não devemos desistir 
nunca”, ressalta.

A Acilpa (Associação Co-
mercial e Industrial de Len-
çóis Paulista) recebeu com 
bastante entusiasmo a notícia 
da retomada gradativa das 
atividades econômicas não 
essenciais. O presidente José 
Antonio Silva, o Neno, diz 
que o retorno tem sido bom. 
“Mantemos contato com a ad-
ministração municipal desde o 
começo da pandemia, sempre 
sugerindo ações e buscando 
alternativas que ajudassem o 
empresariado lençoense. O re-
sultado tem sido positivo. As 
lojas, seguindo as orientações 
sanitárias, estão com um bom 
movimento e as vendas aconte-
cendo de maneira satisfatória, 
considerando o momento que 
estamos passando”, destaca.

paulista.sp.gov.br.
A retomada gradativa se-

gue uma série de restrições 
que podem ser enrijecidas ou 
abrandadas conforme enqua-
dramento dos municípios em 
um dos cinco cenários previs-
tos: Fases 1 (somente ativida-
des essenciais), Fase 2 (aber-
tura com restrições), Fase 3 
(ampliação das atividades), 
Fase 4 (diminuição das restri-
ções) e Fase 5 (funcionamento 
total). A Região Administrati-
va de Bauru, a qual pertencem 
Lençóis Paulista, Macatuba 
e Borebi foi incluída na Fase 
3. Areiópolis, que pertence à 
Região Administrativa de So-
rocaba, está na Fase 2.

PIORA NOS ÍNDICES
Os indicadores considera-

dos para a classificação são o 
número de leitos UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) para trata-
mento de Covid-19 por 100 mil 
habitantes; índice de ocupação 
de leitos; taxas de acréscimo 
ou decréscimo de casos, inter-
nações e mortes pela doença 
na comparação com a semana 
anterior, além do índice de iso-
lamento social. Nesta semana, 
o primeiro balanço divulgado 
pelo Governo do Estado mos-
trou que a região de Bauru teve 
piora. Na próxima quarta-feira 
(10) os indicadores serão atuali-
zados, com possibilidade de re-
classificação a partir do dia 15.

Segundo o prefeito Ander-
son Prado de Lima (DEM), a 
situação foi ocasionada por 
uma mudança que ampliou a 
área de abrangência do Pacto 
Regional, que antes se limita-
va aos 38 municípios da Re-
gião Administrativa, mas pas-
sou a considerar as quase 70 
cidades cobertas pela Direto-
ria Regional de Saúde de Bau-
ru. Como a mudança ainda 
não foi oficializada, prefeitos 
da região pretendem reverter 
a decisão. O assunto deve ser 
debatido nos próximos dias 
com a Secretaria de Desenvol-
vimento Regional do Governo 
do Estado, comandada pelo 
secretário Marco Vinholi.

Acilpa dá dicas aos 
comerciantes e consumidores

envie fotos de seus produtos aos 
seus clientes pelo WhatsApp e 
Facebook, mantenha sua loja 
organizada, bonita e atrativa”, 
orienta Neno.

Para os consumidores, o 
conselho é não deixar para a 
última hora. “Nesse momento, 
é preciso planejar um pouco 
melhor a ida ao comércio para 
evitar aglomerações nas lojas e 

também garantir o melhor 
presente para seu compa-
nheiro. Também faço um 
pedido especial: comprem 
em Lençóis Paulista, para 
que possamos manter os em-
pregos dos nossos familiares 
e amigos. Precisamos deixar 
nossas riquezas em nossa ci-
dade. Fazer nosso dinheiro 
circular aqui”, finaliza.

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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DISTRIBUIÇÃO
Os agasalhos arrecadados durante a campanha deste ano serão disponibilizados para a população 
em geral nos dias 9 e 10. As peças estarão disponíveis para retirada no Ginásio Tonicão, das 8h 
às 12h. Para evitar aglomerações e o contágio da Covid-19, serão atendidas dez pessoas por hora 
com implementação das barreiras sanitárias. Para as famílias de Alfredo Guedes a entrega será 
realizada na segunda-feira (8), no Salão da Igreja do Senhor Bom Jesus, das 8h30 às 12h.
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Cotidiano

DATA: 29/5/2020 a 4/6/2020

Obituário
DANILO DE LIMA faleceu na quinta-feira (4) aos 24 anos em Lençóis Paulista
JAIME FRANCISCO ALVES faleceu na quinta-feira (4) aos 89 anos em Lençóis Paulista
ERNESTO ALEIXO DO PRADO faleceu na quarta-feira (3) aos 85 anos em Macatuba
JOÃO GOMES DE OLIVEIRA faleceu na quarta-feira (3) aos 76 anos em Lençóis Paulista
MARIA DA PENHA DE LIMA BISPO faleceu na quarta-feira (3) aos 63 anos em 

Lençóis Paulista
FÁTIMA MARIA TOMÉ faleceu na terça-feira (2) aos 66 anos em Borebi
ISALTINO HONORATO faleceu na terça-feira (2) aos 72 anos em Lençóis Paulista
SEBASTIÃO DOS REIS faleceu na terça-feira (2) aos 77 anos em Lençóis Paulista
ALIPIO APARECIDO BOTARO faleceu na segunda-feira (1) aos 65 anos em Lençóis Paulista
ALBINA FALADA VERTUNA faleceu no domingo (31) aos 98 anos em Ribeirão Preto
IRMA MORETTO ZAFANI faleceu no sábado (30) aos 81 anos em Lençóis Paulista
NEIVA APARECIDA DA SILVA SANTOS faleceu no sábado (30) aos 56 anos em Macatuba
TIAGO LUIZ DE ALMEIDA faleceu no sábado (30) aos 30 anos em Macatuba
APARECIDA FERREIRA faleceu na sexta-feira (29) aos 65 anos em Lençóis Paulista
NELSON DOMINGUES faleceu na sexta-feira (29) aos 94 anos em Bauru

ADMINISTRAÇÃO FRAUDE

Bolsonaro obriga prefeitos a 
suspenderem progressões e 
contratações de servidores

Lençoenses sofrem com 
golpe do Auxílio Emergencial

Imposições são condições para recebimento de auxílio financeiro em meio à crise da Covid-19

Alguns moradores registraram Boletins de 
Ocorrência na Delegacia da Polícia Civil

Elton Laud

No último dia 27 de maio, 
o presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro (sem 

partido), sancionou a Lei Com-
plementar 173/2020, que esta-
belece o Programa Federativo 
de Enfrentamento ao Corona-
vírus, que dispõe sobre auxílio 
aos municípios de todo país, 
que já começam a enfrentar 
graves crises financeiras em vir-
tude da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19). Além de 
queda na arrecadação, as pre-
feituras têm recebido repasses 
menores do Governo Federal, 
referentes ao FPM (Fundo de 
Participação dos Municípios), 
e do Governo Estadual, refe-
rentes à arrecadação do ICMS 
(Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços).

A Lei Complementar, san-
cionada por Bolsonaro, prevê 
um auxílio financeiro propor-
cional à população de cada 
município. No caso de Lençóis 
Paulista, esse valor ficará em 
torno de R$ 7,6 milhões, o que 
equivale a menos de um terço 
da queda de receita prevista 
para este ano, já que, segundo 
o secretário de Finanças, Júlio 
Gonçalves., em virtude da cri-
se provocada pela pandemia, o 
município deixará de arrecadar 
até R$ 24 milhões. Esse repasse 
será feito em quatro vezes.

Contudo, o Governo Fede-
ral exige contrapartidas para 
que os municípios recebam o 
auxílio financeiro, algumas des-
sas exigências aos municípios 
estão previstas no artigo 8º da 
Lei Complementar 173/2020. 
Os mais atingidos pelas medi-
das exigidas no dispositivo são 
os servidores públicos, ou os 
que almejavam a contratação 
no serviço público.

De maneira geral, como 
condição para recebimento 
das verbas, por exemplo, está 

Flávia Placideli

Golpes envolvendo o Auxí-
lio Emergencial pago pela 
Caixa Econômica Federal 

estão ocorrendo em todo o país. 
Nesta semana foram notificados 
alguns casos de estelionato entre 
os moradores de Lençóis Paulista 
envolvendo o saque dos R$ 600. 
Segundo levantamento realiza-
do pela reportagem do Jornal O 
ECO junto ao Setor de Investiga-
ção da Polícia Civil, só nesta se-
mana foram registrados cinco Bo-
letins de Ocorrências de fraudes 
relacionadas ao benefício pago 
pelo Governo Federal a trabalha-
dores afetados pela pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

Dentre os registros, estão 
relatos de vítimas que revela-
ram que, ao chegarem no caixa 
eletrônico para fazer o saque do 
benefício, constataram que o di-
nheiro havia sumido. A vítima 
puxou um extrato da conta e, 
para sua surpresa, o dinheiro já 
estava como sacado. Após con-
feccionado o Boletim de Ocor-
rência, a Polícia Civil abriu três 
hipóteses de investigação: este-
lionato, fraude ou furto.

De acordo com outros regis-
tros, vítimas relataram que ao so-
licitar o Auxílio Emergencial pelo 
aplicativo do banco foram sur-
preendidas com a informação de 
que o número do CPF (Cadastro 
de Pessoa Física) já havia sido uti-
lizado em uma conta desconheci-
da a qual nunca tiveram acesso.

“É preciso sempre ficar alerta. 
Estelionatos pela internet temos 
em alta escala. Com mais pessoas 
em casa, tem diminuído os furtos 
e roubos, então os criminosos tem 

recorrido a essas ações pela inter-
net ou pelo telefone. Tem pessoas 
que recebem ligações ou mesmo 
passam seus dados em sites não 
confiáveis e depois têm dificul-
dades para acessar o benefício”, 
explica José Augusto Oller, o in-
vestigador da Polícia Civil.

Ele pede para que as pessoas 
façam o registro do Boletim de 
Ocorrência na Delegacia caso 
sejam lesadas, mas afirma que 
é difícil identificar os supostos 
autores desses crimes. “É difícil 
identificar essas pessoas que bur-
lam o sistema por muitas vezes 
serem considerados ‘hackers’ que 
acabam conseguindo acessar da-
dos pessoais sigilosos e sacar o va-
lor antes mesmo do beneficiário. 
Acompanhando as notícias, esse 
tipo de golpe está acontecendo no 
Brasil todo, então, essa parcela da 
população beneficiária precisa fi-
car alerta”, acrescenta Oller.

A lei 13.982, de 2 de abril de 
2020, criou o Auxílio Emergen-
cial de R$ 600 mensais, destinado 
a pessoas que tiveram decrésci-
mo significativo da renda familiar 
em virtude dos efeitos econômi-
cos da pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), no entanto, 
muitos golpistas se aproveitam 
do momento para aplicar fraudes 
pela internet solicitando dados de 
documentos em sites não confiá-
veis. Quem suspeita de fraudes 
no pedido de Auxílio Emergen-
cial com o uso dos seus dados 
pode consultar a situação no site: 
https://consultaauxilio.dataprev.
gov.br/consulta/#/. Nessa página, 
o cidadão deve informar CPF, 
nome completo, nome da mãe e 
data de nascimento e conferir a 
situação através das respostas.

AFETADOS - Servidores públicos são os mais prejudicados por imposições do Governo Federal

CRIME - Estelionatários estão cometendo fraudes com auxílio 
emergencial do Governo Federal; Polícia Civil de Lençóis 
Paulista registrou cinco ocorrências apenas nesta semana

a proibição expressa da conces-
são de qualquer vantagem, au-
mento, reajuste ou adequação 
de remuneração a servidores e 
empregados públicos. A criação 
de cargo, emprego ou função 
que implique aumento de des-
pesa também está vetada.

A principal medida que afe-
ta os servidores é a proibição 
de alteração na estrutura de 
carreira que implique aumento 
de despesa, o que, na prática, 
significa que as progressões 
funcionais e salariais dentro da 
Administração Pública estão 
temporariamente suspensas.

Também é impedida a cria-
ção ou aumentos de auxílios, 
vantagens, bônus, abonos, ou 
benefícios de qualquer natureza 
aos servidores públicos munici-
pais. Outra condicionante para 
recebimento da ajuda do Go-
verno Federal está na proibição 
de novos concursos e de novas 
contratações de pessoal, ressal-
vadas reposições pontuais.

As imposições para con-
cessão do auxílio não são a 
única mudança imposta aos 

municípios. Recentemente os 
servidores públicos municipais 
tiveram a alteração na alíquota 
de contribuição previdenciária, 
que passou de 12% para 14%, e 
passará a ser descontada no sa-
lário referente ao mês de junho.

A medida foi exigência 
expressa pela Reforma da Pre-
vidência, que deu aos muni-
cípios um prazo de 180 dias 
para adequação da alíquota. 
Caso não fosse cumprido o 
prazo, o município deixaria de 
receber repasses e teria outras 
sanções, principalmente de 
cunho financeiro.

Questionado pela reporta-
gem do Jornal O ECO, o pre-
feito Anderson Prado de Lima 
(DEM) lamenta a medida e 
critica a imposição feita pelo 
presidente Bolsonaro. “Fazer 
sangrar quem presta serviço 
essencial à comunidade, que 
são os servidores públicos mu-
nicipais, é uma medida con-
troversa do Governo Federal, 
e as prefeituras são obrigadas 
a cumprir por força maior. Ao 
longo do mandato, procurei 

valorizar o servidor dobrando 
o valor da cesta básica, repon-
do a inflação perdida em ges-
tões anteriores e devolvendo 
premiações. É triste ver isso 
acontecer pelo maior poder da 
república, que é o Governo Fe-
deral”, desabafa o prefeito.

O corte de vantagens e be-
nefícios, bem como de contra-
tações e o aumento da alíquota 
de contribuição previdenciária 
aos servidores públicos são 
impostos pela presidência 
da república aos municípios 
brasileiros em pleno ano elei-
toral para cargos municipais, 
e obrigam prefeitos a tomar 
medidas impopulares imedia-
tamente, deixando um tempo 
relativamente alto até o pleito 
de cargos eletivos federais, de 
onde partem as determinações 
e sanções, sendo que as proi-
bições mencionadas deverão 
perdurar até 31 de dezembro 
de 2021, portanto, retomando 
a possibilidade de concessão 
de benefícios e progressões aos 
servidores apenas no ano de 
eleições para cargos federais.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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DÁ E TIRA - Para destinar 
auxílio financeiro aos 
municípios, presidente Jair 
Bolsonaro exigiu contrapartidas 
que afetam diretamente os 
servidores públicos
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REFORMA
A Prefeitura Municipal de Areiópolis iniciou a reforma da ESF 
(Estratégia Saúde da Família) do Bairro Nosso Teto. A obra será feita 
em duas etapas, ambas com duração prevista de 30 dias. O valor 
investido será de R$ 174,4 mil, proveniente de emenda destinada pelo 
deputado federal Luiz Lauro Filho (PSDB), que faleceu no mês passado.
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Regional

Aviso de Licitação Pregão Presencial n.º 10/2.020. Processo n.º 
597/2.020. Tipo: Menor Preço Unitário do Item. Critério de julgamento: Uni-
tário. Objeto: Registro de preços para possível contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de concreto usinado (exclusiva para ME e EPP), 
conforme especificações constantes do Anexo I do presente edital. Data e 
hora da realização: Dia: 22 de Junho de 2020 às 09:30h. Credenciamento: 
Dia 22 de Junho de 2020: a) Das 08:30h às 09:00h apenas para ME, EPP 
ou equiparadas; b) Das 09:05h às 09:15 para as demais empresas (ampla 
participação, caso não existam pelo menos 03 (três) empresas aptas na forma 
descrita no item a acima). O Pregão será realizado na sede da Prefeitura Mu-
nicipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, bairro 
Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital: os documentos 
integrantes do edital, encontra-se disponíveis aos interessados no endereço 
eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima mencionado e atra-
vés do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se. Areiópolis, 
05/06/2020. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Publicado no jornal O Eco, no dia 06 de junho de 2020. Na página A6.
Valor da publicação R$ 44,83.

Prefeitura Municipal
de Borebi
PREGÃO Nº 10/2020

Objeto: Registro de preços para aquisição de óleo automotivo. Entrega 
dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 29 de 
junho de 2020, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

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

Borebi, 04 de junho de 2.020.

Pedro Miguel de Araujo
Prefeito Municipal Interino

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 02/2020,
POR ANÁLISE DE CURRÍCULO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS,  no uso de suas atribui-
ções legais, resolve  HOMOLOGAR resultado final do Processo Seletivo 
02/2020 Por Análise De Currículo, para Contratação Temporária De Profis-
sionais Da Área Da Saúde,  de acordo com a decisão da Comissão Técnica 
Avaliadora, nomeada pela Portaria Municipal nº 036/2020, conforme segue:

Cargo - Cirurgião Dentista

Nome Documento 
identidade Pontuação Classificação 

Final
EDUARA AP. PORTES CAVALLERO 43.127.901-9 55 Pontos 1º Colocado
CARLA MARIA DE SOUZA 
ROSSO 32.558.467-9 38,5 Pontos 2º Colocado
MARIANA ESDRAS DOS SANTOS 49.765.637-1 25,5 Pontos 3º Colocado
BEATRIZ RIQUETTI RIZZATO 48.826.382-7 23 Pontos 4º Colocado
CAMILA COSTA MARTINS DE 
OLIVEIRA 36.024.354-x 10 Pontos 5º Colocado
ANNA CAROLINA CREPALDI 
BETONI 43.089.629-3 02 Pontos 6º Colocado
ADRIANO SOUZA VIANA 27.467.302 00 Pontos 7º Colocado
ANA NATÁLIA DE OLIVEIRA 48.661.842 00 Pontos 8º Colocado
FERNANDO BONARA 44.454.342-9 00 Pontos 9º Colocado
GIOVANNI GARCIA LEME 46.898.841-5 00 Pontos 10º Colocado

Cargo  - Enfermeiro Padrão

Nome Documento 
identidade Pontuação Classificação 

Final
TATIANE APARECIDA DOSWALDO 34.037.347-7 91,00 Pontos 1º Colocado
FRANCINE RUBIN GONÇALVES 33.158.610-1 82,50 Pontos 2º Colocado
RENIZE APARECIDA RIOS 
SINIBALDI 34.464.100-4 60,50Pontos 3º Colocado
ANDRÉ LUÍZ DE OLIVEIRA DA 
SILVA 29.489.369-6 48,50Pontos 4º Colocado
JULIANA MARIA SCARABELO 22.009.359-3 46,50Pontos 5º Colocado
KARINA DE CASSIA LOPES 29.489.942-2 40,50Pontos 6º Colocado
FABIANE CRISTINA C. DOS 
SANTOS 33.523.565-7 30,50Pontos 7º Colocado
LILLIAN APARECIDA DA SILVA 34.881.119-6 12,50Pontos 8º Colocado
FERNANDA CRISTINA DA SILVA 26.177.182-6 11,50Pontos 9º Colocado
ANA PAULA DE SOUZA MAGOLBO 49.752.931-2 11,00 Pontos 10º Colocado
RENATA DUARTE 40.897.884-3 3,50 Pontos 11º Colocado
RAQUEL DE ASSIS B. DA SILVA 48.140.002-3 1,50 Pontos 12º Colocado
SIMONE AP. DE SOUZA VICENTE 33.914.502-6 0,00 Pontos 13º Colocado
ROSEMEIRE CAMARGO DA SILVA 42.163.313-3 0,00 Pontos 14º Colocado
FERNANDA CRISTINE N. DE 
SOUZA 40.176.263-3 0,00 Pontos 15º Colocado
JULIANA MENOZZI PAGAN 45.541.945-0 0,00 Pontos 16º Colocado
ANA BEATRIZ TRAVESSA LOPES 56.367.702-8 0,00 Pontos 17º Colocado

Cargo -  Enfermeiro Padrão

Nome Documento 
identidade Pontuação Classificação 

Final
ELISÂNGELA AP. DA SILVA 
GUIMARÃES 34.658.521-1 69,00 Pontos 1º Colocado

JULIANE MARIA C. DE OLIVEIRA 44.500.600-6 34,50 Pontos 2º Colocado
ALINE CARVALHO DOS S. 
NASCIMENTO 49.351.960-9 32,00 Pontos 3º Colocado

MARIA DE FATIMA RODA 23.558.501 21,00 Pontos 4º Colocado
GABRIELA ROMÃO 33.374.131-6 18,00 Pontos 5º Colocado
ALEX MEDEIROS DOS SANTOS 47.972.738-7 18,00 Pontos 6º Colocado
ELAINE CRISTINA DE PAULA 
RAMOS 33.159.256-3 15,50 Pontos 7º Colocado

RENATA DE LURDES DO CARMO 34.187.697-5 14,50 Pontos 8º Colocado
ANA PAULA BARBOSA 44.500.560-9 10,50 Pontos 9º Colocado
GABRIELA ROBERTA R. 
ZAMBALAM 35.356.043 9,00 Pontos 10º Colocado

VALDETE COSTA 25.846.772 9,00 Pontos 11º Colocado
EVA CRISTINA MARTINS 
LOURENÇO 33.412.865-1 8,50 Pontos 12º Colocado

MARINALVA C. DOS S. PINHEIRO 33.429.925-1 6,50 Pontos 13º Colocado
KAREM PRISCILA VICENTE 42.778.170-x 5,00 Pontos 14º Colocado
FLAVIA STEFANI C. DOS SANTOS 45.307.765-1 1,50 Pontos 15º Colocado
MARCELA DE FATIMA 
DOMINGUES 34.881.503-7 0,00 Pontos 16º Colocado

CAROLINA SILVA DOS SANTOS 357.742.788-40 0,00 Pontos 17º Colocado
VIVIANE ROBERTA S. MORAES 32.877.272-6 0,00 Pontos 18º Colocado

OBSERVAÇÕES
- O critério utilizado para desclassificação dos candidatos foram o item 

I do edital.
- O critério utilizado de pontuação e desempate dos candidatos foram o 

item II do edital.

Areiópolis, 05 de junho de 2020.

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Do Município de Areiópolis

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

O ECO NOTÍCIAS
Boletim Coronavírus

facebook.com/jornaloeco

RELIGIÃO

SERVIÇO

Padres se reúnem hoje para definir 
celebração de Corpus Christi

Feriados alteram cronograma de 
serviços nas cidades da região

Data comemorada na próxima quinta-feira (11) poderá ter procissões motorizadas e missas on-line

Em Macatuba, além de Corpus Christi na quinta-feira (11), tem aniversário da cidade no sábado (13)

Priscila Pegatin

Com as missas presen-
ciais suspensas desde o 
avanço do novo corona-

vírus (Covid-19) no Brasil, a 
Arquidiocese de Sant’Ana, de 
Botucatu, que contempla as 
cidades da microrregião de 
Lençóis Paulista, deve reunir 
seu Conselho de Presbíteros 
neste sábado (6) para definir 
os detalhes da celebração de 
Corpus Christi, comemorada 
na próxima quinta-feira (11).

Considerada uma das da-
tas mais importantes dentro 
da doutrina católica, o Corpus 
Christi, como lembra padre 
Adauto José Martins, pároco 
do Santuário Nossa Senhora da 
Piedade, em Lençóis Paulista, é 
a festa que celebra a presença 
de Jesus na eucaristia. “É o dia 
em que nós, cristãos católicos, 
devemos dar nosso testemunho 
de fé”, revela o sacerdote.

Tradicionalmente, os fiéis 
celebram o Corpus Christi 
saindo em procissão com o 
Santíssimo, pelas ruas das ci-
dades, enfeitadas com tapetes 
feitos a partir de serragem e 
outros materiais. Porém, neste 
ano, apesar da flexibilização 

Priscila Pegatin

Por conta das celebrações 
católicas da próxima quin-
ta-feira (11), em que é ce-

lebrado o Corpus Christi, diver-
sos serviços públicos e privados 
sofrem alteração em Lençóis 
Paulista e demais cidades da 
microrregião, como Macatuba e 
Areiópolis. Os três municípios 
adotaram ponto facultativo fe-
chando as repartições internas e 
mantendo somente os serviços 
essenciais na quinta e na sexta-
-feira (12). Em Borebi, a Pre-
feitura Municipal deve definir 
sobre os atendimentos públicos 
na próxima segunda-feira (8).

Em Lençóis Paulista, segun-
do a Acilpa (Associação Comer-
cial e Industrial de Lençóis Pau-
lista) o comércio segue fechado 
na quinta-feira e reabre na sex-
ta-feira, Dia dos Namorados. 
Por conta do Pacto Regional de 
flexibilização do atendimento 
para combater o novo corona-
vírus, as lojas só poderão ser 
abertas ao público das 10h às 
16h, horário que também será 
mantido no sábado (13). 

Macatuba mantém o comér-
cio fechado na quinta-feira, mas 
abre na sexta-feira em horário 
normal, das 9h às 18h, segundo 
a ACE (Associação Comercial 
e Empresarial de Macatuba). 
Quanto ao sábado a definição 
do expediente fica a critério de 

NOVOS RITUAIS - Em decorrência da pandemia, tradicionais 
procissões com ruas enfeitadas não serão realizadas neste ano

NORMAL - Comércio local funciona normalmente na próxima sexta (12)

cada estabelecimento, já que o 
município comemora 120 anos 
na data.

Areiópolis também fecha o 
comércio na quinta-feira e rea-
bre na sexta-feira e no sábado, 
das 9h às 18h, de acordo com 
a ACE (Associação Comercial e 
Empresarial - que contempla as 
cidades de São Manuel, Pratâ-
nia e Areiópolis).

DEMAIS SERVIÇOS
A coleta de lixo será manti-

da pelos municípios. Em Len-
çóis Paulista o recolhimento de 
material reciclável pelas equi-
pes da Cooprelp (Cooperativa 
de Reciclagem de Lençóis Pau-

lista) também será feito.
Na quinta-feira, as equipes 

percorrem as ruas do Jardim 
das Nações, Nova Lençóis, Nú-
cleo Luiz Zillo, Jardim Améri-
ca, Parque Rondon, Conjunto 
Habitacional Maestro Júlio Fer-
rari e Maria Luíza 4.

Na sexta-feira, a coleta será 
realizada no Jardim Itamaraty, 
Jardim do Caju, Jardim Gra-
jaú, Jardim Ibaté, Vila Irerê, 
Jardim Ubirama, Distrito In-
dustrial I, Jardim Humaitá, 
Parque Antártica, Jardim Bela 
Vista e Jardim Village.

Haverá mudança no atendi-
mento à saúde. Em Macatuba as 
Unidades de Saúde não abrem 

na quinta e na sexta-feira. Em 
caso de urgência ou emergência 
o paciente deve ser encaminha-
do para a Santa Casa. A farmá-
cia municipal segue fechada no 
feriado e na sexta-feira fica de 
plantão das 9h às 11h.

Já em Lençóis Paulista o 
agendamento de viagens para a 
realização de procedimentos mé-
dicos fora do município (consul-
tas, exames), no período de 11 a 
15 de junho, foi antecipado e será 
realizado na quarta-feira (10), das 
7h às 10h, pelo Setor de Agenda-
mento de Transporte da Saúde.

Para evitar aglomerações 
por conta da Covid-19, o setor 
orienta os pacientes a efetuar o 
agendamento pelo telefone (14) 
3264 3881. No ato do agenda-
mento, informar o número do 
Cartão Cidadão.

O atendimento será mantido 
na Central de Atendimento à 
Saúde, das 7h às 20h. Os telefo-
nes para contato são: (14) 9 9820-
2378 / 9 9651-9016 / 9 9748-4918 
/ 9 9771-7365 / 9 9756-2403 / 9 
9756-6177 e 9 9821-1649.

Além da Central, na quinta-
-feira as ESF (Estratégias de Saú-
de da Família) do Núcleo Luiz 
Zillo e do Jardim Monte Azul 
funcionam das 8h às 17h. Na sex-
ta-feira somente o Pronto Atendi-
mento atende normalmente.

Bancos e correios fecham na 
quinta-feira e trabalham normal-
mente na sexta-feira.

quanto a realização das mis-
sas, que ainda não voltaram a 
ser presenciais, a Arquidiocese 
deve definir hoje os novos ritu-
ais para a celebração.

“Talvez aconteça uma car-
reata com o Santíssimo pelas 
ruas”, sugere padre Adauto, 
que diz que a missa poderá ser 
transmitida on-line, como vem 
sendo feito com as demais ce-
lebrações do Santuário Pieda-
de e da maioria das igrejas da 
cidade e região, ou presencial, 
mas com limite de fiéis. “Só de-
pois dessa reunião poderemos 
dar uma posição sobre Corpus 

Christi”, completa o pároco.
Quanto às fraldas geriátricas 

que sempre são arrecadadas 
junto à comunidade como ges-
to concreto, para depois serem 
destinadas a quem precisa, pa-
dre Adauto explica que o San-
tuário Piedade continua rece-
bendo as doações. “Tem muitas 
pessoas que vem mensalmente 
buscar as fraldas aqui no Santu-
ário e contamos com a colabo-
ração de todos”, finaliza.

A FÉ EM TEMPOS
DE PANDEMIA

Até que seja definido os 

novos rituais da Igreja Católi-
ca frente ao novo coronavírus, 
os fiéis têm acompanhado as 
celebrações pela internet. No 
Santuário Piedade, as missas 
são realizadas de segunda a 
sexta-feira, às 15h, aos sábados, 
às 16h30, e aos domingos, às 
9h30, sempre com transmissão 
ao vivo pela página da paróquia 
no Facebook.

As eventuais mudanças refe-
rentes às flexibilizações libera-
das pelo Governo do Estado de 
São Paulo a partir desta semana 
também serão definidas na reu-
nião de hoje, entre os represen-
tantes do Conselho de Presbíte-
ros, que discutem sobre a volta 
ou não das missas presenciais, 
o número de fiéis que poderão 
frequentar as celebrações e a 
própria frequência das missas.

A Arquidiocese de Sant’Ana 
contempla cerca de 50 paró-
quias da região, incluindo as 
seis de Lençóis Paulista (Nossa 
Senhora da Piedade, São José, 
Nossa Senhora Aparecida, São 
Pedro e São Paulo, Cristo Res-
suscitado e Sant’Ana e São Joa-
quim), e as paróquias de Santo 
Antônio, de Macatuba, Santa 
Cruz, de Areiópolis, e Nossa 
Senhora das Graças, de Borebi.

FOTO: ARQUIVO/O ECO
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ENTREGUE
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista inaugurou na quarta-feira (3) a Fonte Álvaro Ludovico, 
localizada na Avenida Nações Unidas, próximo ao reservatório do SAAE (Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos), no Núcleo Habitacional Luiz Zillo. Além do prefeito Anderson Prado de Lima 
(DEM) e outras autoridades, participaram familiares do patrono. Essa é a primeira fonte de um 
projeto que prevê a implantação de mais duas no Jardim Príncipe e Jardim Itamaraty.
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Cidade

PARCERIA

MÚSICA

Tecnologia é uma das armas contra 
a Covid-19 em Lençóis Paulista

Acústico Two Brothers 
faz live beneficente

Aplicativo criado pela startup DoQR reúne informações que ajudam a Secretaria de 
Saúde a monitorar pacientes e a analisar a disseminação do vírus no município

Ação visa arrecadar alimentos e doações para ajudar famílias carentes

Priscila Pegatin

No intuito de agilizar o 
atendimento, evitar aglo-
merações, acompanhar 

o estado de saúde de pacien-
tes com o novo coronavírus e 
possibilitar que a Secretaria de 
Saúde de Lençóis Paulista tenha 
atitudes certeiras no combate à 
Covid-19, a startup DoQR vem 
trabalhando em parceria com o 
município no projeto de controle 
e mapeamento da doença.

A iniciativa surgiu logo após a 
inauguração da Central de Aten-
dimento da Saúde de Lençóis 
Paulista. Funcionando desde o 
dia 23 de março, o serviço tem 
como objetivo fazer uma triagem 
das pessoas que buscam a rede 
pública de saúde e encaminhá-
-las, quando necessário, para 
uma unidade específica. No 
entanto, apesar da facilidade do 
primeiro contato entre o paciente 
e um profissional de saúde, por 
telefone, havia uma dificuldade: 
todas as informações eram ano-
tadas em prontuários de papel, 
impedindo uma análise ágil do 
panorama da doença na cidade. 

Diante desta informação a 
startup DoQR, que já trabalha-
va para desburocratizar dados 
empresariais, viu a possibilidade 
de ajustar o seu aplicativo para 
atender a nova demanda da Saú-
de frente à pandemia. Do contato 
com a Secretaria até o sistema ser 

Flávia Placideli

O Acústico Two Brothers, de 
Lençóis Paulista, realiza 
neste sábado (6), a partir 

das 19h, uma live beneficente 
em prol das pessoas carentes do 
município. A ação, organizada 
pelo grupo de amigos Patente 
Alta, visa arrecadar alimentos 
e doações em dinheiro para a 
confecção de cestas básicas que 
serão entregues às famílias mais 
necessitadas. A transmissão 
acontece pelo Youtube.

Formado por 10 amigos 
de Lençóis Paulista, o grupo 
Patente Alta também está co-
mercializando comidas típicas 

juninas, como sopa de mandio-
ca (mandioca, calabresa, carne 
e bacon - serve duas pessoas), 
vendida a R$ 15, e cachorro 
quente (salsicha, molho espe-
cial, vinagrete e batata palha), 
vendido a R$ 10, a fim de an-
gariar fundos para as doações.

Quem tiver interesse pode 
entrar em contato pelas páginas 
do Instagram (@patentealp; @
twobrothersacustico) ou com 
membros do grupo. A retirada 
dos pedidos acontece hoje (6), 
das 17h às 19h, na Rua Tupi-
nambás, 710, no Jardim Itama-
raty. Além de contribuir com a 
causa, quem adquirir as adesões 
concorre a diversos prêmios, 

como roteador, peça de picanha, 
kit limpeza, entre outros, que 
serão sorteados durante a live.

A doação do público pode 
ser realizada de duas maneiras: 
em dinheiro, por um número 
de telefone que será disponibi-
lizado na hora do show, ou com 
doações de alimentos. Formado 
pelos músicos Eduardo Prandi-
ni, Márcio Twin e Tiago Blanco, 
o Acústico Two Brothers apre-
senta um repertório repleto de 
sucessos do pop/rock e promete 
animar a noite, inclusive aten-
dendo aos pedidos de todos que 
acompanharem a transmissão, 
que acontece no site https://you-
tu.be/6R7IdcOV0Fw.

HOJE - Acústico Two Brothers faz live solidária em prol das famílias carentes de Lençóis Paulista

IMPACTO NA SOCIEDADE

Jardim Primavera é 
destaque em congresso
Projeto que teve apoio da Frigol ficou em quinto lugar no 5º Congerhi

Priscila Pegatin

O Jardim Primavera ficou 
conhecido em todo o inte-
rior paulista após concor-

rer e ficar em quinto lugar na 
categoria “Impacto na Socieda-
de” no 5º Congerhi (Congresso 
de Gestão e Recursos Humanos 
do Interior). O congresso é ide-
alizado para propor reflexões 
sobre o papel da Gestão de Pes-
soas dentro das Organizações, e 
a Frigol, uma das empresas par-
ticipantes do evento, foi a res-
ponsável pela inscrição da Asso-
ciação Comunidade Primavera. 

A associação atua sem fins lu-
crativos para educar e desenvolver 
socialmente crianças e adolescen-

tes em situação de vulnerabilidade 
social. “Ficamos muito honrados 
em saber que essa grande empre-
sa (Frigol) acredita no nosso traba-
lho”, diz Wagner Flausino Lopes, 
o Coco, presidente da entidade.

Débora Bento de Oliveira, 
gerente corporativa de Recursos 
Humanos da Frigol, avalia de for-
ma positiva os investimentos feitos 
pela empresa na associação, assim 
como o destaque no Congresso. 
“Fizemos a parceria com uma co-
munidade responsável e que está 
empregando muito bem todos os 
recursos. A importância do prê-
mio tem como maior objetivo dar 
mais visibilidade ao projeto e, com 
isso, atrair novos voluntários, pes-
soas para ajudar financeiramente 

e também inspirar outras empre-
sas a fazer o mesmo que a Frigol, 
que é adotar um projeto”, ressalta.

Para Coco, a Comunidade Pri-
mavera e o vereador Manoel dos 
Santos Silva, o Manezinho (PSL), 
responsável por apresentar o pro-
jeto para a Frigol, há muito o que 
comemorar. “Esse tempo de parti-
cipação no Congresso nos fez for-
talecer ainda mais a esperança que 
habita em nós. Este é um trabalho 
feito por pessoas comuns para 
melhorar a vida de outras pesso-
as e acreditamos que estamos no 
caminho”, diz Coco. A associação 
foi premiada com uma placa de 
participação e recebeu a doação 
de livros feita através de Tatiana 
Souza, idealizadora do Congerhi.

RECONHECIMENTO - Na foto, Tatiana Souza, idealizadora do Congerhi, Débora Bento, da Frigol, Wagner Lopes 
(Coco), presidente da associação, o vereador Manezinho, Viviane Witzel e Willian Picali, membros da entidade

colocado em prática foram cerca 
de sete dias de trabalho. Hoje, o 
software já é referência estadual 
no monitoramento da Covid-19.

“Com o aplicativo a gente 
consegue ter um controle das 
pessoas que estão em isolamento 
social e a evolução clínica. Com 
essa evolução vamos medindo a 
situação diária dessas pessoas e 
encaminhamos elas para alguma 
unidade se for necessário. Com 
informações de forma ágil, con-
seguimos tomar decisões rápidas 
e certeiras tanto pela Secretaria 

quanto pelo Comitê de Enfren-
tamento à Covid-19”, explica Ri-
cardo Conti, Secretário da Saúde.

ACESSANDO O APP
Ana Paula Valdevino, CEO 

da DoQR, explica que o sistema 
é acessado pelos profissionais de 
Saúde da Central Covid-19 assim 
que um paciente entra em conta-
to. Logo ao ser atendido o muníci-
pe tem seus dados cadastrados no 
sistema. Por isso, é de praxe que 
a pessoa tenha sempre que pas-
sar informações pessoais, como 

nome completo, número do Car-
tão Cidadão e data de nascimen-
to; informações de contato, como 
endereço e telefone, além de falar 
sobre suas queixas de saúde.

Pacientes com sintomas gri-
pais devem responder a pergun-
tas específicas baseadas em um 
questionário da OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde), que 
classifica, após análise médica, 
o caso como síndrome gripal 
leve, moderada ou grave. Se 
necessário, a pessoa é encami-
nhada para uma Unidade Básica 

de Saúde específica ou recebe, 
via WhatsApp, um formulário 
no qual tem que informar seu 
estado de saúde pelos próximos 
14 dias. A ideia é que o médico 
acompanhe se há melhora ou 
agravamento dos sintomas.

A partir de todas essas in-
formações, Ana Paula explica 
que o município fica munido de 
conteúdo para saber qual a faixa 
etária mais atingida com o novo 
coronavírus, se esse paciente 
está em isolamento social ou não 
e qual o bairro mais afetado pela 

doença, sendo que os relatórios 
são atualizados e podem ser 
acessados em tempo real.

Desde a adaptação do sof-
tware, a Central já atendeu mais 
de 8 mil ligações. A maioria das 
queixas registradas são referen-
tes a questões gerais de saúde e 
não a sintomas gripais. Entre os 
pacientes infectados com o novo 
coronavírus, o relatório mais re-
cente divulgado antes do fecha-
mento desta matéria, na quinta-
-feira (28), indicava que o bairro 
com mais casos era a Cecap (14). 
Em seguida apareciam o Centro 
(12) e o Jardim do Caju (12).

UM LEQUE DE 
POSSIBILIDADES

Diante da divulgação da for-
ma de atendimento à Covid-19 
no município outras cidades 
já entraram em contato com a 
startup para saber informações 
sobre o aplicativo. “É de nosso 
interesse expandir o projeto para 
auxiliar outras gestões, cidades e 
ajudar a população do nosso país 
neste momento tão difícil”, pon-
tua Ana Paula, que acrescenta 
que o mesmo sistema pode ser 
adaptado e usado para monitorar 
casos de dengue, pacientes hi-
pertensos, diabéticos e gestantes. 
“Existe uma série de coisas que 
é possível aplicar na adminis-
tração pública e vão contribuir 
para reduzir a burocracia do dia 
a dia”, finaliza a CEO.

MODELO - Secretaria de Saúde e startup lençoense criam trabalho de referência no estado; na foto, o 
secretário Ricardo Conti (ao centro) ao lado de Ana Paula Valdevino e Agnaldo Paixão de Oliveira, da DoQR

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Saúde BUSCA PELA VACINA
2 mil brasileiros participarão dos testes para vacina contra a Covid-19 
desenvolvida pela Universidade de Oxford. A estratégia faz parte de um 
plano de desenvolvimento global, e o Brasil será o primeiro país fora do 
Reino Unido a começar a testar a efi cácia da imunização contra o novo 
coronavírus. Os testes serão conduzidos no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A UNIMED AGRADECE
SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO NO

ENFRENTAMENTO À COVID-19.

PROFISSIONAL
     DA SAÚDE,Obrigado! GRATIDÃO.

ESSE É O PLANO.

CORONAVÍRUS

Censo Covid deve testar pelo menos 6 
mil assintomáticos em Lençóis Paulista

Objetivo é coletar dados mais precisos sobre o avanço da curva de contágio, 
possibilitando a defi nição de estratégias mais efi cientes de enfrentamento

Elton Laud

A Secretaria de Saúde de 
Lençóis Paulista iniciou 
na última sexta-feira 

(29) a primeira etapa do Cen-
so Covid, que está realizando 
a testagem em massa de assin-
tomáticos para a detecção de 
infecções pelo novo coronaví-
rus (Covid-19). O objetivo da 
ação é medir a evolução do 
contágio na cidade e possibili-
tar que as autoridades tenham 
um panorama mais próximo 
da realidade para a definição 
de estratégias mais eficientes 
no enfrentamento à pandemia.

De acordo com a pasta, 
inicialmente está prevista a 
aplicação de 2.994 testes rápi-
dos do tipo IgM/IgG, 998 em 
cada uma das três etapas pro-
gramadas. A primeira, inicia-
da na última sexta-feira (29), 
deveria ter sido concluída on-
tem (5), porém, por conta de 
dificuldades encontradas na 
coleta de material biológico, 
o trabalho deve se estender 
por mais alguns dias. As de-
mais etapas acontecem entre 
os dias 19 e 26 deste mês e 10 
e 17 de julho.

A seleção da amostragem 
ocorre com base em diversos 
critérios que visam dar um 
caráter mais heterogêneo ao 
levantamento, como sexo, ida-
de e localização geográfica, de 
acordo com as informações 
do banco de dados do Car-
tão Cidadão do município. 
A aplicação dos testes está 
sendo feita pelas equipes de 
atenção básica nas próprias 
Unidades de Saúde ou nas 
residências, por duas equipes 
volantes que cobrem diferen-
tes regiões da cidade.

O secretário de Saúde, Ri-
cardo Conti Barbeiro, explica 
que o Censo Covid é de ex-
trema importância para sub-
sidiar as próximas ações de 
enfrentamento. “Precisamos 
acompanhar a evolução da 
curva de contágio para utili-
zar da melhor forma as ferra-
mentas que temos. Diminuir 
o problema da subnotificação 
nos possibilita quantificar 

SIMPLES E RÁPIDO - Para a 
realização do teste basta coletar 

algumas gotas de sangue da 
ponta do dedo; resultado sai em 

apenas 15 minutos

A testagem em massa fei-
ta em Lençóis Paulista utiliza 
testes rápidos do tipo IgM/
IgG, que identifica a presen-
ça de anticorpos (imunoglo-
bulinas), que são os mecanis-
mos de defesa do organismo. 
Os testes são capazes de 
constatar diferentes estágios, 
desde uma fase aguda de in-
fecção, na qual o vírus está 
ativo e há possibilidade de 
transmissão, até uma fase 

tudo de maneira mais preci-
sa. Este trabalho nos ajuda a 
fortalecer a parte preventiva, 
mas também a assistencial do 
combate”, destaca.

Barbeiro também pede 
para que as pessoas selecio-
nadas aceitem fazer a coleta, 
pois muitos estão se recusan-
do a participar da testagem. 
O procedimento é rápido - o 
resultado sai em cerca de 15 
minutos - e simples, bastando 
apenas algumas gotas de san-
gue coletadas por um pequeno 
furo na ponta do dedo, como 
em um teste de diabetes. Os 
dados estão sendo compilados 
pelas equipes da Vigilância 
Epidemiológica e da Central 
Covid. Após a finalização da 
primeira etapa será divulgado 
um relatório geral.

AMPLIAÇÃO
A Prefeitura Municipal pre-

tende dar sequência à testagem 
em massa com uma segunda 
fase do Censo Covid. Para isso, 
um processo de licitação que 
visa a compra de mais 3 mil 
testes rápidos deve ser aberto 
na próxima semana. Como na 
aquisição dos primeiros lo-
tes, serão utilizados recursos 
provenientes de emendas par-
lamentares destinadas ao mu-
nicípio para o enfrentamento 
à pandemia. Com a medida, 
a cidade deve atingir 10% de 
cobertura da população, com 
cerca de 7 mil testes aplicados.

“Lençóis Paulista não mede 
esforços no combate ao coro-
navírus. Continuaremos inves-
tindo na testagem em massa, 
seguindo o exemplo dos pa-
íses que tiveram mais êxito e 
conseguiram frear o avanço 
da pandemia. Testando assin-
tomáticos podemos identificar 
mais focos de transmissão e 
evitar a disseminação do vírus 
por meio do isolamento. São 
medidas que ajudam a assegu-
rar a integridade e eficiência 
de nosso sistema de saúde”, 
finaliza o secretário.

Diferenças entre os testes rápidos e RT-PCR
tardia, na qual o sistema imu-
nológico já teve tempo para 
combater o vírus e não há mais 
possibilidade de transm0issão.

Os testes rápidos são soro-
lógicos, feitos a partir da coleta 
de sangue, diferentemente dos 
exames do tipo RT-PCR, que 
são moleculares e utilizam ma-
terial biológico proveniente de 
secreção coletada nas narinas 
e na faringe por meio de Swab. 
Outra diferença é que o RT-

-PCR identifica a presença de 
material genético do vírus no 
organismo, o que indica que o 
paciente está no período de in-
cubação, em que ainda há pos-
sibilidade de transmissão.

Por conta das particularida-
des, cada tipo de exame é indi-
cado para situações específicas. 
Como identifica a presença 
de anticorpos, os testes rápi-
dos devem ser feitos a partir 
do oitavo dia do surgimento 

dos primeiros sintomas, pois 
antes disso a baixa quantida-
de de imunoglobulinas pode 
dificultar a detecção. Já o 
RT-PCR tem maior eficiên-
cia se realizado do terceiro 
ao sétimo dia, período em 
que a carga viral está mais 
acentuada no organismo.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Caderno B
Lixo que vira renda
Na semana do Dia Nacional da Reciclagem, presidente da Adefilp 
reforça que lençoense ainda precisa criar a cultura da coleta seletiva

Priscila Pegatin

Além do Dia Mundial do 
Meio Ambiente, essa 
sexta-feira (5) foi marca-

da pela comemoração do Dia 
Nacional da Reciclagem, funda-
mental para a preservação dos 
recursos naturais. Em Lençóis 
Paulista, esse importante traba-
lho é realizado pela Cooprelp 
(Cooperativa de Reciclagem de 
Lençóis Paulista) e pela Adefilp 
(Associação dos Deficientes Fí-
sicos de Lençóis Paulista), que 
se dividem entre a coleta e a 
triagem dos materiais reciclá-
veis separados pela população e 
pelas empresas locais.

Recolhendo uma média de 
100 toneladas de materiais por 
mês, principalmente papel e 
plástico, a Adefilp iniciou o 
ano batendo recordes. Segun-
do o presidente Edson Santiago 
dos Santos, os picos de produ-
ção foram em janeiro e março, 
com 187 e 195 toneladas pro-
cessadas, respectivamente. A 
meta era atingir um volume de 
200 toneladas mensais, porém, 
como na maioria das ativida-
des, o cenário mudou em de-
corrência da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

Nos últimos dois meses 
houve uma queda considerável 
na produção, que não passou de 
140 toneladas. De acordo com 
Santos, a baixa tem relação di-
reta com redução do quadro de 
colaboradores da entidade, que 
empregava 54 pessoas e prestava 

DEMANDA - Adefilp precisou reduzir quadro de colaboradores por conta 
da pandemia, mas aponta aumento na quantidade de materiais recicláveis

auxílio a cerca de 200 famílias, 
mas teve que reduzir a equipe 
para apenas 17 pessoas, já que 
muitos que integram o grupo de 
risco, como idosos e portado-
res de comorbidades, estão em 
casa, recebendo o auxílio emer-
gencial do Governo Federal.

Em contrapartida, a deman-
da pela reciclagem não parou 
nesse período. Como a Ade-
filp é responsável pela coleta, 
triagem e destinação adequada 
dos materiais produzidos pelas 
empresas, enquanto que a Co-
oprelp faz a coleta seletiva nas 
residências, houve aumento 
significativo, principalmente 
na rede de supermercados. “O 
caminhão ia recolher o material 
uma vez por dia, agora vai duas. 
Um aumento de 150% a 170%”, 
comemora o presidente.

Atento às orientações para 
evitar o contágio dos colabora-
dores que continuam em ser-
viço, Santos revela que tanto a 
coleta quanto as atividades in-
ternas da Adefilp têm sido feitas 
de acordo com as recomenda-
ções das autoridades sanitárias, 
como uso de máscara de prote-
ção e álcool em gel, distancia-
mento mínimo de dois metros 
entre os trabalhadores que 
ficam na esteira, além de mu-
danças no horário de almoço, 
com divisão da equipe em dois 
turnos para evitar aglomeração. 

Para o presidente, todos os 
cuidados visam garantir a se-
gurança e a saúde de todos os 
colaboradores, para, assim que 

possível, não apenas retomar o 
ritmo, mas seguir com os pla-
nos de crescimento de acordo 
com o planejado. “Temos o de-
sejo de até o meio do ano que 
vem trabalhar com 80 pessoas. 
Aumentar o barracão e a produ-
ção”, pontua Santos, que expli-
ca que a Adefilp prioriza asso-
ciar pessoas com algum tipo de 
deficiência ou baixa renda.

UMA DATA A REFLETIR
Apesar dos bons números, 

Santos reforça que todos podem 
contribuir muito entendendo a 
importância da separação do 
lixo reciclável. “A Cooprelp e a 
Adefilp recolhem cerca de 20% 
de todo o material reciclável de 
Lençóis Paulista. Tem muito 
mais material que poderia ser 
reciclado, mas acaba indo para 
o aterro sanitário”, diz.

Para o presidente, a origem 
do problema é cultural e, por 
isso, a esperança de dias me-
lhores vem das crianças. “Ainda 
não há a cultura da separação, 
de entender que o lixo é fonte 
de renda de outras pessoas. O 
trabalho nas escolas é muito 
importante para mudar essa 
questão”, completa.

Antes da pandemia, os cola-
boradores da Adefilp recebiam 
cerca de R$ 850 por mês, além 
de um bônus quando a associa-
ção conseguia bater suas metas. 
Outras famílias se beneficiavam 
recebendo remédios, cadeiras 
de rodas ou consultas particula-
res, quando necessário.

FOTOS: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL
NOSSA SENHORA DA PIEDADE

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, considerando que em razão da pandemia da CO-
VID-19, a Assembleia Geral Ordinária convocada para o dia 26 de março 
de 2020 não pode ser realizada, fi cam convocados os associados da Asso-
ciação Benefi cente Hospital Nossa Senhora da Piedade para se reunirem em 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, de acordo com Estatuto Social, no 
próximo dia 25 de junho de 2020, em sua sede, na Rua Geraldo Pereira de 
Barros, n°. 461, em Lençóis Paulista – SP, as 18:00 hrs, em primeira con-
vocação, com a presença de metade mais um dos associados, às 18:30 hrs, 
em segunda convocação, com a presença de qualquer número de associados, 
para tratar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Deliberar sobre as contas da 
Associação, o Balanço Geral e o Relatório de atividades desenvolvidas no 
exercício de 2019, Prestação de contas relativa ao exercício de 2019; 2) Ou-
tros assuntos de interesse da Associação. Os associados fi cam cientes que, 
em razão da pandemia da COVID-19 e da importância de ser observado o 
distanciamento social, poderão participar presencialmente da Assembleia, 
até no máximo vinte e duas (22) pessoas, garantida a distância de dois (2) 
metros entre os presentes. Os demais associados poderão participar de forma 
remota, na modalidade de videoconferência, quando poderão se manifestar 
e votar via aparelho celular ou computador conectado à internet, através 
de link que será disponibilizado, horas antes do início da assembleia, pela 
administração do hospital aos associados.

Lençóis Paulista, 6 de junho de 2020.

JOÃO JOSÉ DUTRA - PROVEDOR

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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO MULHER UNIMED LENÇÓIS PAULISTA, con-
voca todas às Sócias Voluntárias, para se reunir em Assembléia Geral Ordi-
nária, de acordo com o Estatuto Social, no dia 16 junho de 2.020, às 19:00 
horas em primeira convocação; e às 19:30 horas em segunda convocação, 
em sua sede á Rua Sete de setembro, nº. 556, centro Lençóis Paulista - S. 
Paulo; para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia;

ORDEM DO DIA

Aprovação das Contas da Associação exercício de 2.019; Leitura do 
Relatório da Administração acompanhado do respectivo Parecer do Con-
selho Fiscal;

Aprovação do Planejamento Exercício 2.020/2.021;

Alteração do Endereço da nova Sede Social da entidade, em conformi-
dade ao artigo 1º do Estatuto Social vigente;

Outros assuntos de interesse dos Associados.

Lençóis Paulista, 02 de junho de 2.020.

VANIA HELENA BERNARDES BIANCHINI CARRARO
PRESIDENTE

EXTRAVIO

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL STAN SOCIEDADE SIMPLES 
LTDA, R. José do Patrocinio, 871 – Centro – Lençóis Paulista/SP, CNPJ n.º 
10.317.628/0001-79 e IM n.º 13568-2, Comunica o extravio do talonário Pres-
tação de Serviços Série G do n.º  051 ao 100 , em utilização. Não nos respon-
sabilizamos pelo uso indevido do mesmo.

CASA ABRIGO NOSSO LAR

PERÍODO: 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA:
• Plano de Atendimento individual, elaborado após o acolhimento constando objetivos, es-

tratégias e ações a serem desenvolvidas;
• Acompanhamento a família de origem iniciando imediatamente após o acolhimento: Es-

tudo de Caso, Entrevista Individual e familiar, Grupo Familiar, Orientação Individual e 
Familiar, encaminhamento e acompanhamento de integrantes da família a rede local, de 
acordo com as demandas identifi cadas;

• Capacitação inicial e continuada para os cuidadores;
• Reuniões periódicas de equipe (discussão e fechamento do caso, reavaliação do P.I.A., 

construção de consensos, revisão e melhoria da metodologia);
• Estudo de caso;
• Supervisão mensal com a equipe da Proteção Social Especial;
• Relatórios para a justiça da Infância e da juventude;
• Articulação com os demais serviços da rede e inserção das crianças e adolescentes aco-

lhidos em atividades socioeducativas e programas de inclusão produtiva (Legião Mirim);
• Viabilização, no menor tempo possível, para o retorno seguro prioritariamente ao conví-

vio com a família biológica ou família extensa. (não houve encaminhamentos para ter-
ceiros ou adoção);

• Encaminhamento das crianças/adolescentes a rede de serviços que prestam atendimentos 
aos mesmos;

• Preservação e fortalecimento dos vínculos familiares, garantia e defesa de seus direitos;
• Atendimento profi ssional especializado, com articulação com a política de saúde, educa-

ção, esporte e cultura e o atendimento na rede local (serviços especializados, tratamento 
e medicamentos, dentre outros);

• Passeios na comunidade de acordo com o cronograma do Município e do Serviço de 
Acolhimento;

• Cronograma diário: escola, serviço de convivência, projetos, atividades esportivas, refor-
ço escolar, tarefa e auxílio nas atividades da casa;

• Cronograma de férias: no mês de outubro realizaram passeio no Shopping Bulevar na 
cidade de Bauru, SP e no mês de dezembro passeio no zoológico e Mcdonalds, também 
na cidade de Bauru - SP. Também no mês de dezembro foi realizado confraternização 
na pizzaria Prâmio com as crianças/adolescentes e funcionários, na cidade de Lençóis 
Paulista - SP.

• Organização para o favorecimento da formação e identidade, preservando a intimidade e 
a privacidade e o fortalecimento da autonomia;

• Flexibilidade no horário de visitas; saídas gradativas aos fi nais de semana;
• Preparação para o desacolhimento;
• Acompanhamento semestral após o desacolhimento.

2 - METODOLOGIA:
As crianças/adolescentes com ameaça ou violação de direitos   que são encaminhadas ao 

Serviço de Acolhimento Casa Abrigo Nosso Lar apresentam um quadro de fragilidade física e/ou 
emocional, confi gurando a necessidade de um acolhimento que não se limite aos procedimentos 
administrativos, mas acima de tudo com atenção e cuidados para que não sejam revitimizadas.

 A equipe técnica está atenta ao cumprimento dos Arts. 92-94 que prevê o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, elaboração de estudo social, acompanhamento da situação até o desliga-
mento da criança.

O serviço de acolhimento tem funcionamento ininterrupto, estando apto a receber crianças 
durante as 24 horas do dia, os doze meses do ano.

3 - OBJETIVOS:
Atender crianças e adolescentes do Município de Macatuba, encaminhados pelo Juizado da 

Infância e da Juventude ou Conselho Tutelar, na faixa etária de 0 a 18 anos, que tenham recebido 
da Autoridade Judiciária a medida protetiva de Acolhimento Institucional.

4 - RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DAS ATIVIDADES REALIZADAS:
Articulação com serviços que compõem a rede de serviços de direitos
Construção, manutenção e fortalecimento de vínculos de afi nidade e afetividade.
Fortalecimento da autonomia da criança/adolescente.
Restabelecimento do convívio familiar;

5 - NÚMERO DE ATENDIDOS:
09 Crianças/Adolescentes

6 - RECURSOS HUMANOS
01 assistente social
01 Psicóloga
01 coordenadora
09 educadoras sociais;

7 - CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO ONDE A ATIVIDADE É DESENVOLVIDA:
O Serviço está inserido na comunidade em áreas residenciais, oferecendo ambiente acolhe-

dor e condições institucionais com aspecto semelhante ao de uma residência.

Macatuba, 31 de Dezembro de 2.019.

Luciana Manfi o Passini Cruzeiro
Assistente Social

 RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL

PROJETO ARTE E VIDA

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2.019

1 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:
Violão: exercícios teóricos e práticos: (técnica de tablatura, ritmos, melodia, coordenação 

motora, concentração e disciplina); identifi cação dos aspectos da função e dos resultados do 
trabalho; Apreciação e refl exão sobre músicas da produção regional, nacional e internacional 
consideradas do ponto de vista da diversidade.

Teatro: contribuir para a aulas de expressão corporal, expressão vocal, exercícios de leitura 
e compreensão de texto. Elaboração de adereços e cenário.

Artesanato: Aplicação e elaboração de várias técnicas e materiais, tais como: vidros, fel-
tros, tecidos, linhas, madeiras, plásticos, dentre outros. Permite a criatividade, exercita a mente 
e aprimora as habilidades manuais.

Teclado: fase inicial, intermediária e avançada; postura; repertórios.
Pintura em tecido: Iniciação e aprimoramento da variedade de técnicas para pintura em 

tecidos.
Pintura em Tela: Desenvolver a sensibilidade a autoconfi ança, aprimorar a sensibilidade e 

conhecimento das linhas didáticas: pintura acadêmica, paisagens, natureza morta, fl ores, animais 
e pintura contemporânea. 

Dança/Ballet: Desenvolver atividades relacionadas a aumentar a percepção e a sensibilida-
de de habilidades; movimentação do corpo, peso e leveza; impulsos de concentração; contração 
e expansão; ritmo; velocidade; técnicas de respiração; tempo de realizações dos movimentos; 
alongamento; fortalecimento; resistência e concentração, ênfase nos movimentos de ballet como: 
plié, sauté, releve, e as posições de ballet 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª posições.

2 - METODOLOGIA UTILIZADA:
Desenvolvimento de técnicas artesanais, musicais e composições de coreografi as.
3 - OBJETIVO:
Geral:
Realizar cursos, ofi cinas e atividades nas áreas culturais, artísticas, de forma ordenada e 

regular, voltadas ao desenvolvimento dos participantes além de melhorar as possibilidades de 
aumento de renda familiar.

4 - RESULTADOS OBTIDOS:
Aplicação das técnicas musicais trabalhadas durante o decorrer do curso e posteriormente 

apresentadas ao público; Exposição anual dos trabalhos artesanais; Festival de dança anual.
5 - FORMA DE ACESSO: Gratuita
6 - NÚMERO DE ATENDIDOS: 300 alunos.
7 - RECURSOS HUMANOS:
01 Monitor de violão/teclado. 01 monitor de dança, 01 artesanato/pintura em tela e tecido, 

01 monitor de teatro e 01 auxiliar administrativo.
8 - CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO ONDE A ATIVIDADE É DESENVOLVIDA: 

O Centro Cultural localiza-se em área residencial de fácil acesso a população.

Macatuba, 31 de dezembro de 2.019

Luciana Manfi o Passini Cruzeiro 
Assistente Social - CRESS: 29.812

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

PROJETO ATIVIDADE

Período: 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 
Profi ssionais: César, Maria e Roberto. 
Nº de atendidos: 800 alunos

MARIA - BASQUETE 
Treinamento para as categorias visando competições;
Amistoso realizado contra a equipe da cidade de Pederneiras.
MARIA - GINÁSTICA LOCALIZADA
Aulas de Ginástica realizadas para melhora na qualidade de vida da população.
MARIA - INICIAÇÃO ESPORTIVA
Aulas de recreação para crianças de 05 anos.
CÉSAR E ROBERTO - FUTSAL
Treinamentos para o campeonato Inter Regional nas categorias 08, 10, 12, 14 e 16;
Treinamentos de iniciação para crianças de 5 a 9 anos.
CÉSAR - FUTEBOL SOCIETY
Treinamentos para as categorias de iniciação (CART);
Treinamentos para competições;
1º Festival da Amizade (Lençóis Paulista).
ROBERTO E MARIA - VÔLEI ADAPTADO
Treinamento para as equipes masculina e feminina.
EVENTOS REALIZADOS:
Festival de futsal categoria sub 06.
FORMA DE ACESSO:
Todas as atividades desenvolvidas pelo projeto são totalmente gratuitas.
LOCAL DE AULAS:
Ginásio de Esporte - Centro
Centro esportivo “Celso Monteiro”
CART - Altos da Cidade

Macatuba, 31 de dezembro  de 2019

Roberto Chiaratto Neto
CREF.: 025904-G/SP

Coordenador

PROJETO NOVOS HORIZONTES

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2.019

1 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA:
Monitor de música - ensaio do coral, aulas de violão, brincadeiras cantadas, expressão corporal
Recreação - futebol, queimada e diversos jogos educativos
Monitor de artes - desenho com formato das mãos, costuras diversas, confecção de bijute-

rias, jogos, pinturas com tinta
Orientação pedagógica - leitura individual e coletiva, jogos educativos, brincadeiras para a 

socialização, produção de textos e diversas atividades.
2 - METODOLOGIA:
As ofi cinas são oferecidas de segunda à sexta-feira na Secretaria de Assistência Social e no 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); de segunda à sexta-feira na Secretaria de 
Assistência Social, no SCFV Transformação; as modalidades são oferecidas de segunda à sexta-
-feira no SCFV Transformação, no CART e no Centro de Lazer do Trabalhador.

3 - OBJETIVO:
Desenvolver ações da Assistência Social através de atividades socioeducativas, culturais e 

cursos de geração de renda ao público-alvo visando minimizar os riscos pessoais sociais, bem 
como oportunizar a inclusão social dos mesmos.

4 - RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DAS ATIVIDADES REALIZADAS:
Atendimento a crianças, adolescentes e idosos nas aulas de canto e coral, violão e teclado. E 

no período extraescolar, ofi cinas esportiva, cultural e socioeducativas refl exivas.
5 - FORMA DE ACESSO: gratuita
6 - NÚMERO DE ATENDIDOS: 100 (crianças/adolescentes/idosos)
7 - CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO ONDE A ATIVIDADE É DESENVOLVIDA: 
As atividades são desenvolvidas em bairros residenciais de fácil acesso a população.

Macatuba, 31 de Dezembro de 2.019.

Maria Rosa de Oliveira Quinto
Coordenadora de Projeto Social

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Projeto: EDUCARTES
N ° de atendidos: 173 crianças de 6 a 11 anos
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Justifi cativa
“Educar é uma ciência e uma arte; uma arte porque não tem regras fi xas, ou seja, cada caso 

é diferente, cada circunstância é única.”
As magias do ensinar e do aprender, presentes particularmente nas dinâmicas das Ofi -

cinas Educacionais, somar-se-ão ao aspecto cognitivo, e as dimensões sociais e emocionais. 
Ela transformará o caminho que leva ao saber considerando as múltiplas inteligências. Além 
disso, tecerá correlação entre as disciplinas e a realidade vivida por eles, trabalhando com te-
mas transversais em propostas signifi cativas. Essa caminhada será prazerosa, acolhedora e não 
excludente, formará crianças mais confi antes e autônomas, preparadas para viver a intensidade 
do milênio que se inicia.

Por fi m, ressaltamos que a frequência do aluno nas ofi cinas estará integrada ao seu currículo 
de formação, compondo o total de horas letivas usadas para o controle de frequência. O Projeto 
Educartes é um projeto que tem como meta atender as 180 (cento e oitenta) crianças da Escola 
Municipal CAIC Cristo Rei em período integral.

 Objetivo Geral 
Desenvolver um trabalho que irá proporcionar ao aluno possibilidades de enriquecimento 

de seu universo de referências, aprofundar conhecimentos, vivenciar novas experiências, es-
clarecer dúvidas e desenvolver atividades artísticas, esportivas e formar-se enquanto cidadão.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
1 - OFICINA DE TAREFA.
Atividades Realizadas: Reforço na realização das tarefas escolares e difi culdades incluin-

do jogos pedagógicos para melhor desempenho em desenvolvimento, Roda da Conversa sobre 
regras de convivência, deveres e datas comemorativas no decorrer do ano letivo.

Metodologia: Auxilio nas tarefas, dúvidas e difi culdades, leitura de diferentes gêneros e 
jogos pedagógicos a fi m de desenvolver maior autonomia na tarefa.

Resultados Obtidos: Avanço de alguns alunos em seu processo de aprendizagem e na in-
dependência na realização das tarefas propostas.

2 - OFICINA DE DANÇA.
Atividades Realizadas: Desenvolve jogos e danças que envolvam coordenação motora, 

agilidade e movimentos, expressão corporal, exercícios de aquecimento e alongamento, constru-
ção do movimento expressivo e rítmico, relaxamento envolvendo vários ritmos; Reconhecimen-
to de diversas modalidades de movimentos, ritmos e estilos de dança; Ensaios de danças para 
diversas apresentações, Dia de Quem Cuida de Mim, Festa Junina, Dia das Crianças e Natal.

Metodologia: Alongamento e coreografi as envolvendo vários estilos de dança.
Resultados Obtidos: Desenvolvimento das habilidades corporais, respeitando seu Ritmo.
3 - OFICINA DE ESPORTES.
Atividades Realizadas: Vôlei adaptado, Queima Ameba, Twister, basquete com brinca-

deiras lúdicas, torre copos, caminhadas e jogos educativos, atividades que despertem o espírito 
desportivo, coordenação motora global, saltos, corridas com obstáculos e com revezamento, ar-
remesso, recreações, gincanas, lateralidades, basquetebol, voleibol, pingue-pongue e futebol e 
torneios de futebol.

Metodologia: Estimulação das ações corporais com alongamentos, jogos, brincadeiras e 
outras atividades para seu desenvolvimento motor e cognitivo, respeitando seus limites e de 
seus colegas.

Resultados Obtidos: Desenvolvimento das habilidades corporais.
4 - XADREZ.
Atividades Realizadas: Apresentação do tabuleiro e suas peças, posição das peças e suas 

jogadas, jogos e competições.
Metodologia: Roda da conversa para obter conhecimento das peças de tabuleiro e como 

usá-las; exercícios contínuos de observações e refl exão.
Resultados Obtidos: Desenvolvimento do raciocínio lógico, concentração e atenção atra-

vés de observações e refl exão. 
5 - OFICINA DE INFORMÁTICA.
Atividades Realizadas: Noções básicas de computação, slides, desenho no Paint sobre da-

tas comemorativas, digitação e formatação de textos no Word, pesquisa na internet de trabalhos 
escolares, jogos de raciocínio lógico e estratégia.

Metodologia: Interação entre os alunos, com o uso do computador, através de trabalhos em 
grupos promovendo sua autonomia para pesquisas e atividades de forma lúdica e interdisciplinar 
e a fi m de ampliar seu conhecimento no mundo digital como estudante e cidadão através dos 
meios tecnológicos.

Resultados Obtidos: Desenvolvimento da autonomia para o uso do computador em seu 
cotidiano.

6 - BRINQUEDOTECA.
Atividades Realizadas: Jogos diversos e brinquedos obedecendo a faixa etária de cada turma. 

Um espaço lúdico, preparado para estimular o desenvolvimento da criança, sua concentração, aten-
ção e também aspectos emocionais.

Metodologia: Desenvolvimento pessoal através de jogos e brincadeiras lúdicas, aprimoran-
do também o relacionamento em grupo.

Resultados Obtidos: Desenvolvimento de suas expressões individuais e coletivas.
FORMA DE ACESSO: As crianças que frequentam o Projeto, devem estar regularmente 

matriculadas na Escola Municipal Caic Cristo Rei. O Projeto é totalmente gratuito, com a fi nali-
dade de atender todas as necessidades (Educacional, social, moral e emocional).

PÚBLICO ALVO: Crianças com a idade de 6 a 11 anos matriculadas na Escola Municipal 
do Caic “Cristo Rei”, que apresentam índice de nível socioeconômico baixo ou muito baixo se-
gundo a classifi cação do INEP e que, cumulativamente, apresentam desempenho inferior à meta 
projetada pelo Índice de Desenvolvimento de Educação Básica- IDEB.

NÚMEROS DE ATENDIDOS: O Projeto Educartes atende 173 crianças, entre 6 a 11 anos 
de idade, em contra turno escolar, divididos em turmas e dois períodos (manhã e tarde), da Escola 
Municipal Caic Cristo Rei e o horário de funcionamento é de segunda à sexta das 7h30 às 16h30.

RECURSOS HUMANOS: Monitores (OSAAS), Professores da Rede Municipal de Ensino 
que atendem as crianças pela: Mesa Pedagógicas, Atendimento Mesa Educacional, Reforço Esco-
lar, AEE- Atendimento Educacional Especializado, APEM - Atendimento Pedagógico Especiali-
zado de Macatuba; Assistente Social e Psicóloga.

N° Nome completo
do Funcionário Função Escolaridade/ Formação

Carga Horária 
e Regime 

Trabalhista
1 Joceli Ap. Momesso 

Sbaraglini Coordenadora Ensino Superior - 
Pedagogia

40 horas 
semanais/ CLT

2 Ariane Ferreira 
Pedroso Monitora Ensino Superior - 

Pedagogia
40 horas 
semanais/ CLT

3 Elisângela Cristina 
Pereira Monitora Ensino Superior - 

Educação Física
40 horas 
semanais/ CLT

4 Alessandra Ap. da 
Silva Farão Monitora Ensino Superior - 

Educação Física
40 horas 
semanais/ CLT

5 Gessica Larissa de 
Castro Monitora Ensino Superior - 

Pedagogia
40 horas 
semanais/ CLT

6 Sirlei Birochi Vanni de 
Carvalho Monitora Ensino Superior 

-Matemática
40 horas 
semanais/ CLT

7 Matheus Raimundo 
Martins

Monitor de 
menor

Ensino Superior 
Tecnólogo Naval

40 horas 
semanais/ CLT

8 Gabriela de Souza 
Vilas Boas

Monitor de 
menor

Ensino Superior 
Geografi a

40 horas 
semanais/ CLT

9 Regina de Castro Cozinheira Ensino Fundamental 
Completo

40 horas 
semanais/ CLT

Abrangência Territorial:
O Projeto Educartes localiza-se na Escola Caic Cristo Rei, está inserido em um bairro 

de maior vulnerabilidade do município, são os altos da cidade, apresentam maiores números 
em tráfico, desemprego ou emprego informal, bem como a maior parte de famílias atendidas 
no Cras e Proteção Social. Exatamente pela carência dos bairros, o projeto tem o intuito de 
desenvolver um trabalho que irá proporcionar ao aluno possibilidades de enriquecimento e 
do seu universo de referências, aprofundar seus conhecimentos, vivenciar novas experiên-
cias, esclarecer dúvidas e desenvolver atividades artísticas, esportivas e formar-se enquanto 
cidadão.

Fonte de Pesquisa
SÃO PAULO (Estado), Secretaria de Educação. Diretrizes da Escola de Tempo Integral - 

Tempo e Qualidade. São Paulo, CTP, 2006.
Ferramenta de busca na internet: http://www.google.com.br

Macatuba, 31 de Dezembro de 2019

Joceli Aparecida Momesso Sbaraglini
Coordenadora do Projeto

ORGANIZAÇÃO SANTO ANTÔNIO AÇÃO SOCIAL
Rua Lucillo Delamura, 1-50 - Jardim Capri - CEP: 17.290-000 - Macatuba - SP

Fone: (14) 3268-1293 - (14)3268-1207
CNPJ 54.724.083/0001-90

PROJETOS VIVENDO E APRENDENDO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Forma de acesso: Gratuita

Entidades: Projeto Vivendo e Aprendendo Cristo Rei (Rua: Lourenço Bento, 397 -  Jardim 
Bocayuva)

Projeto Vivendo e Aprendendo Desidério Minetto (Av. Coronel Vergílio Rocha, 17036 – Centro)
Projeto Vivendo e Aprendendo Santo Antônio (Rua: Lucillo Delamura, 150 – Jardim Capri)
Creche Escola Rosângela Zampieri Fonseca (Av. José Alves Nunes, 1010 – Jardim América)

JUSTIFICATIVA
Os projetos Vivendo e Aprendendo cumprindo com sua missão de cuidar e educar junto 

a equipe escolar, concretiza o seu plano de ação pedagógica. Por considerar que este permite 
traçar caminhos para a prática educativa, no qual podemos defi nir objetivos e propor meios 
para que estes possam ser atingidos e assim concretizar um trabalho de qualidade para o pleno 
desenvolvimento da criança.

OBJETIVO
As entidades têm por objetivo proporcionar à criança proteção, segurança, educação e saú-

de, favorecendo seu desenvolvimento físico, intelectual, psicossocial e educacional, em um am-
biente estimulante e afetivo para que a criança possa interagir, dialogar e compreender a realida-
de, valorizando suas possibilidades de expressão e criação, sempre respeitando seu próprio ritmo.

ATIVIDADES REALIZADAS
As atividades da instituição são defi nidas a partir de ações em torno de projetos didático-

-pedagógicos, contribuindo para o desenvolvimento das potencialidades afetivas, corporais, 
emocionais e cognitivas. O sentido maior de cada iniciativa é possibilitar uma prática pedagógica 
criativa e motriz, impactando positivamente a comunidade que atendemos.

METODOLOGIA
Na perspectiva de que a criança visa sua realidade para construírem seus conhecimentos, 

encontrando a maturidade e passando para outra fase do desenvolvimento.
A metodologia utilizada é concreta e diversifi cada, como a seguir:
• Possibilitar que a criança construa a sua identidade e autonomia, por meio das brincadei-

ras, das interações sociocultural e de vivência de diferentes situações.
• Estabelecer aproximações e algumas noções matemáticas presentes no seu cotidiano, uti-

lizando a linguagem corporal e oral.
• Permitir que as crianças atuem sobre o meio físico, social e cultural, expressando seus 

sentimentos, emoções e pensamentos, conhecendo gradativamente os limites e potencialidades 
de seu corpo.

• Desenvolvimento da autonomia e a interação com o meio ambiente.
• Garantia de oportunidades para que as crianças desenvolvam a imaginação criadora, a 

expressão, a sensibilidade e a comunicação
• Explorar a linguagem musical atendendo as necessidades de expressão da criança em sua 

esfera afetiva, estética e cognitiva.
• Oferecer manipulação e exploração de objetos e brinquedos, em situações organizadas e 

livres, em várias situações do dia-a-dia, fazendo uso da linguagem oral.
• Utilização verbal de noções de tempo e de espaço na rotina diária.
RESULTADOS
A avaliação consiste em acompanhar o trabalho progressivo e cooperativo entre os envolvi-

dos, de forma integrada para resolver as difi culdades que interfere no processo ensino aprendiza-
gem. A avaliação se processará de forma continua e progressiva.

Os trabalhos desenvolvidos visam o pleno desenvolvimento da criança, o planejamento 
contém as estratégias, situações e as atividades que serão feitas dia-a-dia, discriminando seus 
objetivos, materiais didáticos e os recursos utilizados fora do ambiente (visitas, passeios, etc), e 
os conhecimentos das diversas áreas que o plano possibilita trabalhar, a criança nessa fase apren-
de com facilidade , em processo de formação , quanto mais for instigado e estimulado, melhor 
ocorrerá o desenvolvimento e aprendizado 
Projeto Número de Atendidos Recursos Humanos
Projeto Vivendo e Aprendendo Cristo Rei 157 alunos 23 funcionários
Projeto Vivendo e Aprendendo 
Desidério Minet to 141 alunos 21 funcionários

Projeto Vivendo e Aprendendo Santo 
Antônio 82 alunos 14 funcionários

Creche Escola Rosângela Zampieri 
Fonseca 62 alunos 14 funcionários

Adenis Aparecida Bernardes da Silva 
Diretora Creche Escola   

Maria Aparecida Leda   
Diretora Cristo Rei

Regina Páscoa Nogueira
Diretora Desidério Minetto

Roselene Vieira Angélico
Diretora Santo Antônio

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:

JOSÉ WILLY ABREU SOUSA e YASMIN ALVES DE ABREU, sen-
do o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em 
Saboeiro - CE, aos 15/07/1996, residente e domiciliado em Lençóis Pau-
lista - SP, fi lho de JOSÉ FERREIRA DE SOUSA e de OZIMAR ABREU 
DE SOUSA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, telefonista, 
nascida em Assaré - CE, aos 09/11/2001, residente e domiciliada em Lençóis 
Paulista - SP, fi lha de JOSÉ ALVES DE ABREU e de ANTONIA ROZINE-
TE ALVES SIQUEIRA.

 
JOÃO PEDRO MARIANO MOTA e VICTÓRIA CAROLINNE 

PEREIRA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteiro, convive em união estável, funileiro, nascido em Lençóis Paulista - 
SP, aos 25/05/1999, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho 
de ANTONIO FRANCISCO MOTA, falecido e de HELENA MARIANO; e 
a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convive em união estável, 
babá, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 27/06/2001, residente e domici-
liada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de SEBASTIÃO BENEDITO PEREIRA 
DE OLIVEIRA e de HEBE GARCIA.(pretendem converter união estável 
em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro:

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

prensa Local.

Lençóis Paulista, 04 de junho de 2020.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

Processo 1001945-91.2018.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Cerealista Safrasul Ltda - Edital De 
Intimação Da Penhora - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1001945-91.2018.8.26.0319 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, 
do Foro de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Natasha Gabriella Azevedo Motta, na forma da Lei, etc. Faz Saber 
a(o) Evelyn Martin Rocha dos Santos Alimentos Me CNPJ 20.749.762/000-00, na pessoa de sua sócia, Evelyn Martin Rocha 
dos Santos CPF 322.394.578-49 e a Matheus Jose Pereira dos Santos CPF 310.036.938-65 que nos autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Cerealista Safrasul Ltda foram penhorados os imóveis de propriedade dos 
executados Evelyn e Matheus, casados sob o regime da comunhão parcial, objeto das matrículas nºs 10.784 (fls. 79/81) e 
26.280 (fls. 82/83), ambas do 1º CRI local. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se o edital para que no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo de 20 dias do presente edital, ofereçam impugnação, sob pena de 
prosseguimento dos atos expropriatórios. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de Lençóis Paulista, aos 06 de maio de 2020. K-06e13/06
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Classificados

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

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

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 

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

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

CONSULTÓRIO ODONTO-
LÓGICO - Cirurgiã Dentista 
Dra. Maraísa - Rua Geraldo 
Pereira de Barros, 1.133, 
Centro - Atende convênios 
AESP odonto, ASP - aceita 
também cartões de crédito e 
débito. Tratar (14) 3263-0730 
/ 99115-6306. Email: marai-
-sama@hotmail.com 

GRÁFICA LENÇÓIS Comu-
nicação Visual e impressos. 
Av. Jácomo Nicolau Paccola 
no 412. Tratar (14) 3264-
4200 / (14) 98153-2890 ou 
por e-mail graficalencois@ 
globomail.com 

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

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

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

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. 

GALERIA MARIA “Mistura 
do Brasil”. A loja que faltava 
em Lençóis Paulista, conta 
espaço natura, moda india-
na, decorações de várias 
regiões do brasil, acessórios 
com muito requinte e bom 
gosto, além de vinhos, doces 
finos em cachepôs de ma-
deira 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. 

VEÍCULOS
VENDA

DIVERSOS

VENDE-SE CELTA Flex, 
1.0, 4 portas, cor azul, único 
dono, baixa km. Tratar (14) 
99714-6772

VENDE-SE COROLLA XEI, 
2018, cor prata, 41 mil km, 
revisões na Toyota, valor 
R$ 83 mil (FIPE). Tratar (14) 
99714-4007. 

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

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

VENDE-SE SAVEIRO 
ano 1990, 1.6 CHT, branca, 
ótimo estado. Tratar (14) 
99786-4342 

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, úni-
co dono - 11 mil km. Tratar: 
(14) 99709-5659 com Lima. 

VENDE OU troca S10, 2011, 
4x4 Diesel, Rodeio, comple-
ta. 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 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

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

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

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

VENDE-SE FIESTA, ano 
2015, cor branco, automá-
tico, 4 pneus novos. Toda 
documentação em dia. 
Impecável e completo. 
Tratar (14) 99785-7828

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTO ELÉTRICA Zamboni 
está trabalhando com 
serviços em bombas 
injetoras, bicos injetores e 
injeção eletrônica diesel, 
para maiores 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. Cru-
zeiro ou no telefone (14) 
3263-5428 / 99724-0188 
com João Sérgio Rocha. 

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

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

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

FAÇO PULVERIZAÇÃO no 
combate de doenças e pra-
gas, 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 Fre-
tes e Mudanças - Cobrimos 
qualquer oferta. Tratar 
com Anderson Silva (14) 
99664-4648 

GEOVANE ELÉTRICA 
Residencial: Serviços Insta-
lações e reparos elétricos, 
faça um orçamento 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. 

FISIOTERAPIA ATEN-
DIMENTO domiciliar e 
consultório, Rua Cap. João 
Antônio, 12-70, Bauru. 
Tratar (14) 99665-6449. 
Email: je_ quadrado1500@
hotmail. com. Com 
Jéssica Quadrado - Crefito 
56758-LTF 

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, interfo-
nes, alarmes, manutenção 
em todas as marcas. Tratar 
com Admilson - Técnico 
Autorizado. (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 

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

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 
Fundamental) Tratar Valério 
cel: 99715 2968

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
novidades quentíssimas 
para esse verão, sempre 
com 

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

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

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

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

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

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.

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

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

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 na 
Rua Santo Antônio, nº 
533 - Jardim Bela Vista, 02 
dormitórios, 03 salas (de 
visitas, jantar e escritório) 
cozinha, banheiro, área de 
serviço, garagem para 02 
carros e área de lazer com, 
churrasqueira, quarto e 
banheiro, com 148,36 m2 
de construção. Tratar: (14) 
99616-6780. 

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.

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.

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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.

EMPREGOS

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

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 
Ranzani, 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 

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 

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 

ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS

APLICAM-SE HERBI-
CIDAS mata-mato em 
terrenos e quintais. Tratar 
(14) 99127-0004

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. 

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

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

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

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

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

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

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

VENDO VESTIDO de noi-
va novo, valor a combinar. 
Tratar (14) 3264-7658 / 
99748-6872 

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.

RESIDÊNCIAS
VENDA

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. 

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

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

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

EXCURSÕES

FESTAS

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

ASSINE O ECO
A partir de R$ 5 ao mês você tem 
acesso a conteúdos exclusivos 

e várias recompensas. 

ACESSE
www.apoia.se/

jornaloeco
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Classificados

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

CENTRO - Casa/Comércio 
- CASA: 2 quartos, 1 sala, 1 
cozinha, 1 banheiro; LOJA: 
1 sala 228M², 1 banheiro 
masculino e 1 banheiro 
feminino. R$ 4.000,00. 
Código 02564. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CENTRO - Casa - 3 quartos, 
1 sala, 1 cozinha, 1 banhei-
ro, 1 suíte, 1 lavanderia, 
5 garagens. R$ 4.500,00. 
Código 02741. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

MACATUBA - Edicula - 1 
quarto, 1 banheiro, cozinha 
americana ampla, piscina e 
garagem coberta. R$ 990,00. 
Código 02894. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CENTRO - Quitinete - 1 
sala ampla, cozinha, 
banheiro social. R$ 400,00. 
Código 02891. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

ALUGA-SE CASA, com 
3 quartos, 3 banheiros, 
sala, cozinha, mobiliada, ar 
condicionado, no centro da 
cidade, mais detalhes. Tratar 
cel (14) 99632-3811 valor R$ 
2.700 centro da cidade.

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

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

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

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

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. 

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

CENTRO - Sala Comercial 
- Salão amplo com 70m², 
com 1 sala para recepção, 
1 sala para escritório e 
1 hall de entrada para o 
escritório. R$ 1.100,00. 
Código 02421. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CENTRO - Sala Comercial 
- Sala ampla com um 
banheiro. R$ 500,00. 
Código 02887. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CENTRO - Sala Comercial 
- sala grande c/ banheiro 
e depósito. R$ 700,00. 
Código 02883. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

UBIRAMA - Sala Co-
mercial - Salão de 42 M², 
cozinha (pia, coifa, banhei-
ro social,tela na janela, 
quintal, 2 portas de ferro 
com vidro). R$ 1.700,00. 
Código 02881. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

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

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 

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

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 Branco e Agudos) 
a negociar. Tratar: (14) 
99665-5755 ou (14) 
99648-6977.

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

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 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 

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

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

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

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.

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

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

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.

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

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

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.

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

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.

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

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

ALUGO SALA 
COMERCIAL 
para área mé-

dica. CLINCOR 
Rua Anita 

Garibaldi, 701 - 
Centro - Lençóis 
Paulista. Telefo-
nes: 3263-0801 / 

99735-4017.

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. 

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.

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

CHÁCARA VIRGÍLIO 
Rocha - 1500 metros, 
excelente localização, (600 
metros da Rod. Marechal 
Rondon. Km. 307) topografia 
plana, toda cercada, arbo-
rizada 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.

SÍTIO VARGEM Limpa: 
2 Alqueires, Casa com 
varanda, 03 Quartos, 
Suíte com Ar Condicionado, 
Cozinha, Banheiro Social, 
Poço Artesiano, Mangueira, 
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, arbo-
rizada 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, arbo-
rizada R$ 245.000 Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

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

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

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

MACATUBA - Sala Co-
mercial - 1 Sala comercial 
com 2 banheiros sendo um 
adaptado, porta blindex. R$ 
660,00. Código 02785. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CENTRO - Sala Comercial 
- 1 sala 5m x 4 m com 1 
pia, sala recepção , sala 
atendimento, sala espera, 
sanitários adaptados e 
estacionamento. R$ 660,00. 
Código 02420. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CENTRO - Sala Comercial 
- Salão amplo 4x10m², 1 
banheiro, 2 porta de ferro, 
piso frio, forro de laje, te-
lhado brasilite. R$ 1.000,00. 
Código 02552. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CENTRO - Sala Comercial - 
Salão 8x4,1 banheiro, porta 
de entrada de blindex. R$ 
1.100,00. Código 02807. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

JARDIM MORUMBI 
- Sala Comercial - Sala 
Comercial com 250m², 1 
banheiro, 1 cozinha, lavan-
deria coberta. R$ 2.000,00. 
Código 02004. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CENTRO - Sala Comercial 
- Sala ampla com 181m², 
1 banheiro, cozinha, ótima 
localização. R$ 1.800,00. 
Código 02397. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

DISTRITO INDUSTRIAL I - 
Barracão - Barracão grande 
com 400m², 1 cozinha, 3 
salas para escritório, 2 
banheiros masculinos, 
1 banheiro feminino. R$ 
4.000,00. Código 02386. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

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

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

VENDE-SE CHÁCARA 
com 28.500 m2 no centro da 
cidade de Lençóis Paulista. 
Tratar (14) 98118-8850.
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André Diegoli, segunda-feira (8)

Joice Souza Lopes, domingo (7)

Marina Coneglian, sexta-feira (5)

Ricardo dos Santos, domingo (7)

Isa Correa, quinta-feira (11)

Lucas Moreira Bonifácio, quarta-feira (10)

Nelson Faillace, sábado (6)

Silvio Medeiros, quarta-feira (6)

Ana Lúcia Ranzani - segunda-feira (8)

DOS  E TRIPLA - A família Basques está comemorando em dose tripla 
os aniversários de Maria (9), André (4) e Olindo (7), que recebem os 
votos de saúde, paz e realizações. Muitos anos de vida!

FESTA - O mês também é de festa para a família Souza, que celebra 
o aniversário de Francisco e sua filha, Cecília, comemorados na 
quarta-feira (3) e a na segunda-feira (8). Tudo de bom aos dois!

João Paulo Molinar, quarta-feira (10)

Maiara Morelli, segunda-feira (8)

Priscila Pegatin, sexta-feira (5)

O mês de junho começa repleto de aniversariantes celebrando o início de novos ciclos. Felicidades a todos!
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#ETANOL,ENERGIALIMPAPARAOMUNDORESPIRARMELHOR!  

A cultura da cana-de-açúcar, realizada de forma sustentável, contribui para um 
ar mais limpo e para a qualidade de vida de milhares de pessoas no Brasil e no 
Mundo, com a produção e energia limpa e renovável.  

ESSA É NOSSA MISSÃO E NOSSO LEGADO PARA AS FUTURAS GERAÇÕES!

05 JUNHO
DIA DO MEIO AMBIENTE 

O ETANOL É O COMBUSTÍVEL 
MAIS LIMPO DO MUNDO.

Abastecendo com Etanol você 
pode contribuir para melhorar a 
qualidade do ar da sua cidade.
O Etanol é um combustível limpo 
e renovável capaz de reduzir as 
emissões de CO2 em até 90% 
quando comparado à gasolina.

#AbasteçaComEtanol 
#RenoveSuaEscolha  
#MenosPoluição 
#MaisSaúde

EM 2020 CONQUISTAMOS A 
CERTIFICAÇÃO RENOVABIO PARA 
100% DE NOSSAS UNIDADES.
O RenovaBio é o maior programa de 
descarbonização do planeta e demonstra a 
importância do Etanol para a matriz energética.
Em 10 anos serão mais de 700 milhões de 
toneladas de Dióxido de Carbono – CO2 
evitadas na matriz de transporte brasileira.
Essa compensação nas emissões de Gases 
de Efeito Estufa - GEE equivalem ao plantio 
de 5 bilhões de árvores.

#AbasteçaComEtanol 
#RenoveSuaEscolha  
#MenosPoluição 
#MaisSaúde

Meio Ambiente
ESPECIAL

Preservar é preciso
Celebrado desde 1972, o Dia Mundial 

do Meio Ambiente, comemorado nessa 
sexta-feira (5), foi instituído pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) durante a 1ª 
Conferência Mundial do Meio Ambiente, 
realizada em Estocolmo, na Suécia. O obje-
tivo é alertar o mundo sobre os perigos da 
degradação ambiental. A cada ano que pas-

sa, a preocupação com o futuro do planeta 
ganha mais força. Porém, ainda há um ca-
minho muito longo a ser percorrido. Nesta 
edição, destacamos algumas iniciativas do 
Poder Público e da iniciativa privada que 
re� etem o compromisso com a preservação 
dos recursos naturais. Toda ação é importan-
te, mas é preciso que todos façam sua parte.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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SUSTENTABILIDADE

Bracell alia preservação ambiental e produtividade
Compromisso da empresa é atuar de forma responsável e sustentável, preservando o meio ambiente em suas operações industriais e florestais

Da Redação

Na semana em que se co-
memora o Dia Mundial 
do Meio Ambiente (5 de 

junho), a Bracell, consciente de 
seu compromisso de estar pre-
sente nas comunidades onde 
suas operações estão inseridas, 
tem muito a compartilhar, uma 
vez que suas atividades estão 
diretamente conectadas com 
as florestas plantadas. Falar 
em conservação e respeito ao 
meio ambiente faz parte da 
política de sustentabilidade da 
Bracell e de seus pilares, que 
têm como princípio que ‘tudo 
o que a empresa faz deve ser 
bom para a comunidade, para 
o país, para o clima e para os 
clientes e só então será bom 
para a companhia’.

Segundo dados do IBA (In-
dústria Brasileira de Árvores), 
no Brasil existem 6,3 milhões 
de hectares de árvores planta-
das certificadas na modalidade 
manejo florestal, garantindo a 
sustentabilidade e as boas prá-
ticas do setor. A Bracell tem 
mais de 83 mil hectares de flo-
restas nativas preservadas e, em 
suas operações florestais e em 
todo processo de produção da 
celulose, a empresa segue um 
rigoroso protocolo de respeito 
ao meio ambiente, que inclui a 

COMPROMISSO - Bracell tem mais de 83 mil hectares de florestas nativas preservadas e segue rigoroso protocolo de respeito ao meio ambiente

proteção de áreas verdes, man-
tendo a biodiversidade, a ma-
nutenção de florestas plantadas 
e as matas nativas.

Na questão de conservação 
do solo, as florestas plantadas, 
assim como ocorre com as ma-
tas nativas, as copas das árvores 
ajudam a reduzir a incidência 
dos raios solares e a temperatu-
ra na superfície do solo. Além 
disso, reduzem o impacto das 

gotas da chuva sobre o solo, 
prevenindo processos erosivos. 
Outra vantagem é que, após a 
colheita, as cascas, folhas e ga-
lhos de eucalipto deixados no 
campo - que representam até 
70% dos nutrientes da plan-
ta - permitem a reposição da 
matéria orgânica nas camadas 
superficiais do solo.

“As florestas plantadas pro-
tegem o solo, proporcionando 

uma cadeia sustentável”, co-
menta Mauro Quirino, diretor 
Florestal da Bracell. Estudos 
apontam que as florestas plan-
tadas contribuem também com 
a biodiversidade. Quirino cita 
como exemplo o cultivo de eu-
calipto que, quando realizado 
com o manejo correto, permite 
áreas de conexão entre as flo-
restas plantadas e a mata nati-
va, formando corredores eco-

lógicos, usados pelos animais 
para transitarem com segurança 
entre as áreas.

Em 2019, por meio dos le-
vantamentos dos mamíferos de 
pequeno, médio e grande por-
tes e também de aves, foram 
encontradas nas florestas plan-
tadas da Bracell 39 espécies de 
mamíferos e 302 espécies de 
aves, sendo várias espécies en-
dêmicas, ameaçadas de extin-

ção ou em perigo de extinção, 
entre elas: onça parda, raposi-
nha do campo, jaguatirica, sol-
dadinho, azulão, dentre outras.

Além dos monitoramentos, 
a Bracell protege também Áreas 
de Alto Valor de Conservação 
(AAVC) devido à diversidade 
de espécies, ecossistemas e 
habitats naturais, necessidades 
das comunidades locais e va-
lores culturais. No estado de 
São Paulo a empresa tem duas 
AAVC, nos municípios de Ca-
brália Paulista (117,74 hectares) 
e Bauru (190,40 hectares).

“Conhecer quais organis-
mos estão presentes nas áreas, 
espécies e grau de preservação, 
auxiliam no desenvolvimento 
de estratégias para minimizar 
possíveis impactos relacionados 
às atividades de manejo. A Bra-
cell está investindo em um pro-
jeto de expansão ambicioso, o 
qual demanda ampliar sua base 
florestal para abastecer a futura 
produção da fábrica que está 
sendo construída em Lençóis 
Paulista. A expansão das áreas 
de florestas plantadas de euca-
lipto também está inteiramente 
comprometida com o desenvol-
vimento sustentável, com total 
compromisso em operar nos 
mais altos padrões de respon-
sabilidade social e ambiental”, 
ressalta o diretor Florestal.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Elton Laud

Como parte das ações do 
Dia Mundial do Meio Am-
biente, comemorado nesta 

sexta-feira (5), as cidades da ba-
cia hidrográfica do Rio Lençóis 
(Lençóis Paulista, Agudos, Arei-
ópolis, Borebi, Igaraçu do Tietê, 
Macatuba e São Manuel) lança-
ram, na última segunda-feira 

(1), um concurso de fotografia 
com o tema “Um Mergulho na 
Sub-Bacia do Rio Lençóis”.

Os interessados em parti-
cipar devem abordar um dos 
temas propostos com base nos 
valores culturais e históricos, 
como ruínas, capelas, casas, ro-

das d’água e outros, como bele-
zas naturais e degradação rural. 
Cada participante pode enviar 
até três fotos digitais, coloridas 
ou em preto e branco. As ins-
crições, que foram abertas na 
própria segunda-feira, seguem 
até o dia 30 de setembro.

De acordo com o regula-
mento, podem participar todos 
os apaixonados por fotografia, 
desde os amadores até os pro-
fissionais. A exigência é que os 
inscritos residam em uma das 
seis cidades da que compõem a 
sub-bacia do Rio Lençóis, cita-

das acima. Os interessados em 
participar devem preencher o 
formulário disponível no blog 
do Instituto Pró Terra: www.ins-
titutoproterra.org.br/mergulho. 

Segundo os organizadores, 
o concurso é dividido em ca-
tegorias, divididas de acordo 

com a temática escolhida pe-
los participantes. Os vence-
dores de cada categoria, que 
serão escolhidos por um grupo 
de jurados, recebem um cer-
tificado, além de um kit de 
livros da Sala Verde Instituto 
Pró-Terra. As melhores fotos 
ainda serão publicadas em um 
e-book que será disponibiliza-
do no site da entidade.
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RIO LENÇÓIS

FOTOGRAFIA

Comitê eleva capacidade de contenção 
de cheias na bacia hidrográfica

Concurso vai premiar melhores imagens sobre Rio Lençóis

Sistema de amortecimento agora conta com 11 reservatórios 
que podem receber até 1,2 milhão de metros cúbicos de água

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 de setembro pelo site do Instituto Pró Terra

Elton Laud

Implementar ações de preven-
ção a desastres e catástrofes 
naturais também faz parte 

da consciência ambiental. Isso 
tem sido levado muito a sério 
em Lençóis Paulista, que desde 
a pior enchente de sua história, 
em janeiro de 2016, quando um 
rastro de destruição mudou o 
cenário da cidade ao longo do 
curso do Rio Lençóis, tem de-
senvolvido diversos projetos 
por meio do Comitê Gestor da 
Bacia Hidrográfica do Rio Len-
çóis (CGBH-RL).

Nesta semana, inclusive, o 
Conselho Técnico do órgão in-
formou que a primeira fase de 
expansão do sistema de amor-
tecimento de cheias, que faz 
a contenção de drenagens em 
microbacias hidrográficas, foi 
concluído com a finalização do 
décimo primeiro reservatório 
de contenção, localizado na vi-
zinha cidade de Borebi. O dé-
cimo reservatório de amorteci-
mento foi habilitado no final do 
ano passado para se juntar aos 
demais, que estão em operação 
desde 2017.

Segundo nota emitida pelo 
Conselho Técnico, com o novo 
reservatório de contenção 
a capacidade do sistema de 
amortecimento de cheias deve 
passar de 1,1 milhão para 1,2 
milhão de metros cúbicos na 

área da bacia hidrográfica do 
Rio Lençóis, que contempla os 
municípios de Lençóis Paulis-
ta, Agudos, Areiópolis, Borebi, 
Igaraçu do Tietê, Macatuba e 
São Manuel.

De acordo com o órgão, o 
dispositivo foi o único recons-
truído a partir de uma barra-
gem rompida na enchente de 
2016 e está licenciado, outorga-
do e equipado com sistemas de 
segurança contra rompimentos 
em situações de alta drenagem. 
A adequação e reconstrução 
dos reservatórios foram inves-
timentos feitos por empresas 
privadas, que são signatárias do 
CGBH-RL.

Na nota, o especialista 
em recursos hídricos, Sidnei 
Aguiar, que é presidente do 
Conselho Técnico do Comitê e 
também responde, desde abril 
deste ano, pela Coordenadoria 
Adjunta Regional de Proteção 
e Defesa Civil do Interior, com 
sede em Bauru, revela que “O 
sistema de amortecimento de 
cheias por reservatórios de 
contenção em microbacias hi-
drográficas está aferido nume-
ricamente por meio da curva 
de permanência hidráulica da 
bacia hidrográfica”, diz.

Já Sérgio Luiz Peres, vice-
-presidente do Conselho Téc-
nico, explica que a viabilidade 
do dispositivo foi comprovada 
através da eficácia durante as 

chuvas de fevereiro desse ano, 
que resultou no controle efi-
ciente de inundações em Len-
çóis Paulista e São Manuel. 
“Quando operado com o siste-
ma de transposição de volumes 
obtém boa eficiência na gestão 
de riscos contra enchentes e 
inundações”, revela.

Ainda de acordo com a 
nota, a expectativa é de que, 
ainda neste ano, uma delibera-
ção do órgão resulte na incor-
poração de outros três ou cinco 
barramentos ativos na região da 
bacia hidrográfica, que devem 
passar a ser utilizados como 
reservatórios de amortecimen-
tos de cheias. Caso a medida 
se concretize, a capacidade de 
contenção será elevada para 
1,5 milhão de metros cúbicos 
em toda a área, que compreen-
de o Rio Lençóis e seus mais de 
50 afluentes.

SISTEMA EFICIENTE
O início de 2020 foi de 

chuvas intensas em Lençóis 
Paulista, principalmente nos 
primeiros dias de fevereiro que, 
segundo o CGBH-RL, acumula-
ram um volume equivalente a 
80% do esperado para todo o 
mês. Para o Conselho Técnico 
do órgão, a situação poderia ter 
resultado em uma nova enchen-
te se não tivessem sido coloca-
das em prática as medidas de 
segurança adotadas desde 2016.

PREVENÇÃO - Novo reservatório 
foi reconstruído após ter se 

rompido na enchente de 2016

FOTO: DIVULGAÇÃO

A afirmação se baseia no 
sistema de telemetria em tem-
po real, que monitora a situa-
ção antes e depois do períme-
tro urbano. Com o sistema de 

transposição implantado em 
2017 foi possível transferir um 
volume de 130 mil metros cú-
bicos de água para evitar pos-
síveis eventos de enchentes. 

Com o sistema de segurança 
acionado, foi possível absorver 
1,8 metro de águas e evitar uma 
cheia no Rio Lençóis, na região 
central da cidade.
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Meio Ambiente

No segundo semestre 
de 2020 o canteiro central 
da Avenida Jácomo Augus-
to Paccola, localizada na 
Zona Leste da cidade, rece-
berá uma atenção especial 
por parte das equipes da 
Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Lençóis 
Paulista, que pretende, já a 
partir de agosto, revitalizar 
a avenida com o plantio de 
450 Ipês Amarelos, dando 
uma cara nova à via.

“O Ipê amarelo se adé-
qua mais a canteiros de 
avenidas por não crescer 
tanto como os demais. Os 
estudos foram no sentido 
de dar um novo visual à 

ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL

CONQUISTA

Lençóis Paulista comemora o Dia do Meio 
Ambiente mantendo ações importantes

Prefeitura de Areiópolis 
reforça ações ambientais

Entre os destaques dos programas mantidos 
na cidade está o programa Coleta Certa

Desde o início do ano município passou a contar com novo aterro sanitário para descarte do lixo

Da Redação

Ontem (5) foi celebrado 
o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, data definida 

em 1972 quando ocorreu a 1ª 
Conferência Mundial do Meio 
Ambiente em Estocolmo, na 
Suécia. Em Lençóis Paulista a 
data é definida pela Lei Mu-
nicipal 3976/2009, que estabe-
lece as datas comemorativas 
ambientais. A Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente 
aproveita a data para contar um 
pouco de suas ações do dia a 
dia em suas diversas áreas.

Para a secretária Edéria 
Pereira Gomes Azevedo o Dia 
Mundial do Meio Ambien-
te serve para alertar sobre 
a importância da realização 
de tarefas que visem cuidar 
do mundo em que vivemos. 
Neste sentido, a Secretaria 
tem um histórico promissor e 
elogiável no desempenho de 
suas funções e ações de gestão 
ambiental, sendo destaque no 
Programa Município Verde 
Azul (PMVA), tendo recebido 
o Prêmio Franco Montoro por 
ser o primeiro da Bacia Hidro-
gráfica Tietê-Jacaré.

Lençóis Paulista encontra-
-se entre os primeiros classifi-
cados entre os 645 municípios 
paulistas no desenvolvimento 
das dez diretivas do PMVA 
(Município Sustentável; Es-
trutura e Educação Ambien-
tal; Conselho Ambiental; 
Biodiversidade; Gestão das 
Águas; Qualidade do Ar; Uso 
do Solo; Arborização Urbana; 
Esgoto Tratado e Resíduos 
Sólidos) junto à comunidade, 
com olhos para melhorias da 
conservação e preservação do 
meio ambiente, e promoção 
da sustentabilidade.

Da Redação

O Dia Mundial do Meio 
Ambiente, comemorado 
ontem (5), tem como 

principal objetivo fazer um 
alerta para os cuidados com os 
recursos naturais e como co-
laborar para sua preservação. 
Os problemas são muitos, des-
de as queimadas até o mal uso 
da água. Entre os principais 
problemas que afetam o meio 
ambiente, principalmente na 
extensão da área urbana dos 
municípios, é o descarte ina-
dequado de lixo.

Em comemoração à data e 
todas suas conquistas até aqui, 

Areiópolis conseguiu no início 
deste ano a liberação de seu 
aterro sanitário, que estava in-
terditado desde 2017, após vá-
rias irregularidades terem sido 
apontadas durante anos. Desde 
2012 o aterro não tinha licença 
para operação e a Prefeitura 
Municipal levava pesadas mul-
tas da Cetesb (Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo).

Através de um plano de 
recuperação da área e, após 
diversas reuniões e contatos po-
líticos, a administração munici-
pal finalmente obteve a Licença 
Ambiental para operação. O 
aterro sanitário de Areiópolis, 
com 48,9 mil metros quadra-

dos, recebe 7,7 toneladas de 
lixo por dia e tem estimativa de 
vida útil de 15 anos. O empre-
endimento é uma ampliação do 
aterro antigo que vinha funcio-
nando desde 2000.

“Além da colaboração em 
preservar o meio ambiente e 
garantir mais segurança à po-
pulação, a Prefeitura Munici-
pal, dessa forma, gera econo-
mia aos cofres públicos, já que, 
além das multas, tinha todo o 
gasto com combustível e trans-
porte do lixo até outra cidade”, 
explica o prefeito de Areiópolis, 
Antonio Marcos dos Santos, o 
Toni Cadete (PL). 

Além do aterro sanitário, o 

município conta desde o ano 
passado com a Coleta Seletiva, 
viabilizada após várias reuniões 
envolvendo diversos setores da 
Prefeitura Municipal. Com a 
implantação da coleta seletiva, 
os materiais são destinados a 
um barracão da própria Pre-
feitura Municipal. A triagem 
dos materiais é feita pela Ade-
fia (Associação dos Deficientes 
Físicos de Areiópolis), com a 
ideia de que as pessoas que rea-
lizam a coleta por conta própria 
também participem.

Para Toni Cadete, que for-
neceu uma entrevista para a 
reportagem do Jornal O ECO 
para falar mais sobre o assun-

COLETA CERTA - Programa lançado no ano passado já atende sete bairros e deve ser ampliado para toda a cidade

RESOLVIDO - Novo aterro sanitário de Areiópolis 
obteve licença de operação no início deste ano

to, a Coleta Seletiva representa 
um grande avanço para Areió-
polis. “Várias pessoas realizam 
a coleta de materiais reciclá-
veis e os acondicionam dentro 
de seus quintais, prática que 
prejudica a saúde pública e di-
ficulta o trabalho dos agentes 
de saúde. Com a coleta seletiva 
tem mais qualidade ambien-
tal”, ressalta o prefeito.

Sempre preocupado com o 
meio ambiente, o loteamento 
que viabilizou a construção de 
100 novas unidades de mora-
dia, contemplou o plantio de 
1.176 mudas de árvores. Fo-
ram plantadas mudas nas cal-
çadas, na área verde e na área 
de sistema de lazer, colaboran-
do com a preservação da área 
verde do município.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Secretaria revitalizará Av. Jácomo Augusto Paccola

CARA NOVA - Avenida Jácomo Augusto Paccola 
será revitalizada com o plantio de 450 Ipês Amarelos

Um dos programas de 
maior destaque mantidos pela 
Secretaria é o Coleta Certa, lan-
çado em abril do ano passado. 
A mecanização do sistema de 
coleta de lixo orgânico e reci-
clável por meio da utilização de 
contentores teve início no Jar-
dim Ubirama, Jardim Humaitá 
e Parque Antártica. No início 
deste ano o projeto foi amplia-
do e passou a atender os mora-
dores do Núcleo Habitacional 
Luiz Zillo, Jardim América, 
Parque Rondon e toda a região 
da Cecap.

Pelo programa Coleta Cer-
ta, o material reciclável deve 
ser depositado nos contentores 
verdes e o lixo orgânico no con-
tentor azul, tudo devidamente 
separado pela população. O 
programa deve ser expandido 
gradativamente para outros 
bairros e o objetivo é o de 
abranger toda a área urbana. 
Além de contribuir para a lim-
peza urbana, o programa trouxe 
outro ponto positivo: a melho-
ria das condições de trabalho 
dos profissionais coletores.

No mês passado também 
teve início a operação do novo 
aterro sanitário, que passou 
a receber todo o lixo coletado 
na cidade. A área, devidamen-
te licenciada, atende todas as 
exigências da legislação am-
biental e conta com portaria, 
isolamento físico, drenagem de 
chorume, drenagem de águas 
pluviais, drenagem de gases 
e controle de recebimento de 
cargas. Com possibilidade de 
ampliação, o local tem capaci-
dade para atender a demanda 
pelos próximos 20 anos.

Entre as principais ações 
da Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de Lençóis 
Paulista estão a arborização 

urbana; a manutenção da 
usina de reciclagem, a fisca-
lização ambiental; a limpeza 

urbana, a patrulha agrícola, 
hortas e pomares comunitá-
rios; trabalho de educação 

ambiental, serviço de coleta 
de resíduos sólidos e serviço 
de poda de árvores em vias 

públicas. Para informações, 
basta entrar em contato pelo 
telefone (14) 3269-7054.

avenida, sempre preservando 
a segurança dos condutores”, 
comenta a secretária Edéria 
Pereira Gomes, que explica 
que os cerca de 450 ipês serão 
plantados em toda extensão 
da avenida, que liga o Jardim 
do Caju aos altos da Cecap.

Enquanto realiza todo trâ-
mite para compra das mudas, 
a Secretaria segue com suas 
equipes realizando o trabalho 
de rotina, com manutenção 
de áreas públicas e concluin-
do as obras nas praças do Jar-
dim Santa Terezinha, Parque 
Elisabete, Jardim Village e o 
trabalho de revitalização da 
praça localizada no Jardim 
Nova Lençóis. Outro trabalho 

que vem sendo desenvolvido 
é o de revitalização da área 
verde do Jardim Carolina, 

um bosque entre as ruas 
Regina Rissato Paccola e 
Armando Veronesi.
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