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UM SENHOR JORNAL

R$ 2,00

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

DOMINGO, 15/03

33ºC UR 89%
46%21ºC
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2020 é ano de  
redescobrir o Brasil

Nelson Faillace: 
Mulheres em alta

EDITORIAL ARTIGOA3 A3TEMPO

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

SÁBADO, 14/03

33ºC UR 86%
37%20ºC
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Prado propõe aumento 
de 6,05% aos servidores

Marca Melhores do Ano é usada 
indevidamente em pesquisa on-line

Caso Projeto de Lei enviado à Câmara Municipal seja aprovado pelos vereadores, 
prefeito cumpre promessa de reposição de perdas salariais feitas na campanha

O ECO alerta que não aplica questionários pela internet; Jurídico vai cuidar do caso

O Prefeito Anderson Prado de 
Lima protocolou na Câmara de 
Lençóis Paulista um Projeto de Lei 
propondo aumento de 6,05% aos 
servidores da Prefeitura. O reajuste 
representa ganho real de 2,04%, já 
que a in� ação dos últimos 12 meses, 

medida pelo IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo) foi de 4,01%. 
Caso o projeto seja aprovado pelo Le-
gislativo, a reposição salarial de 2020, 
somada aos reajustes dos últimos 
três anos, representará ganho real de 
8,05% aos servidores, o que cumpre 

promessa de campanha do prefeito, 
que pretendia compensar a perda sa-
larial que os servidores tiveram em 
gestões anteriores. Além do aumen-
to, servidores também receberão, a 
partir de abril, vale-alimentação de 
R$ 200, R$ 10 a mais do que o atual.

Desde a última sexta-feira (6) cir-
cula nas redes sociais uma postagem 
convidando a população de Lençóis 
Paulista a participar de uma pesqui-
sa de opinião on-line. Nada de mais, 
se não fosse a mesma uma fraude 
que tenta induzir os lençoenses ao 
erro pela associação ao Prêmio Me-
lhores do Ano, realizado desde 2001, 

primeiro pelo Jornal Folha Popular, 
depois pelo Jornal O ECO, que assu-
miu o prêmio após a fusão dos dois 
periódicos, ocorrida em 2006.

Utilizando indevidamente a mar-
ca que pertence à Editora e Jornal 
Folha Popular LTDA ME, responsá-
vel pela publicação de O ECO, uma 
empresa denominada Rede Jape de 

Comunicação, situada na cidade de 
Conchal, na região de Rio Claro, bus-
ca lucrar às custas de quase 20 anos 
de credibilidade construída pelo Prê-
mio Melhores do Ano. Para tanto, tem 
realizado em diversas localidades pes-
quisas que visam eleger as empresas 
e pro� ssionais que mais se destacam 
em seus respectivos segmentos.

OPERAÇÃO

Dois jovens 
são presos em 
Lençóis Paulista

Na manhã de ontem, a Polícia Mi-
litar de Lençóis Paulista realizou uma 
operação a � m de cumprir um man-
dado de prisão contra um jovem, sus-
peito de cometer um assalto a uma far-
mácia na Cecap. Na ação, o indivíduo 
foi detido e acabou entregando outro 
envolvido. Ambos foram conduzidos 
à Polícia Civil, onde permaneceram à 
disposição da Justiça. A4
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Primeira turma de 
FACILITADORES

Após as etapas de seleção, o programa Formação de Facilitadores iniciou seus encontros na última 
terça-feira (10), contando com 22 adultos selecionados para a capacitação para o trabalho com 
adolescentes. Este programa está sendo oferecido em linha com a expansão das atividades do 

Instituto LideraJovem e conta com a parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. A formação é gratuita e acontece até o final deste mês, no próprio Instituto.

CENSO 2020

IBGE abre inscrições 
para 100 vagas na região

O IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geogra� a e Estatística) realiza nes-
te ano a coleta de dados do Censo 
Demográ� co 2020. Para o recensea-
mento, que visa apresentar um pa-
norama completo da realidade atual 
do país, permitindo o desenvolvi-
mento de políticas públicas mais 
condizentes com a particularidade 
de cada município, serão contrata-
dos mais de 208 mil trabalhadores 
temporários. Nas quatro cidades 
da região de circulação do Jornal O 
ECO a oferta é de 100 vagas.

Os cargos, que serão preenchi-
dos por meio de processo seletivo 
simpli� cado, são de Agente Cen-
sitário Municipal, Agente Censitá-
rio Supervisor e Recenseador. As 

inscrições tiveram início na última 
quinta-feira (5) e seguem até o dia 
24 deste mês. Os interessados de-
vem se cadastrar exclusivamente 
pela internet, através do site www.
cebraspe.org.br. No domínio estão 
disponíveis todas as informações e 
editais relacionados ao concurso.

Para as funções de Agente Cen-
sitário Municipal e Agente Censi-
tário Supervisor, que exigem En-
sino Médio completo, o valor da 
inscrição é R$ 35,80. Para o cargo 
de Recenseador, que pede Ensino 
Fundamental completo, investi-
mento é de R$ 23,61. Pessoas de 
baixa renda inscritas em programas 
sociais do Governo Federal podem 
solicitar isenção. A5

COPA LENÇÓIS

IMPOSTO DE RENDA

Duelo de Grêmios é 
destaque amanhã

Prazo para entrega 
termina em abril

A6

A5

REGIONAL

JOÃO E MARIA

Borebi e Deportivo 
buscam vaga na � nal

Espetáculo infantil 
chega ao Teatro

A6

A7

A Câmara Municipal de Lençóis Paulista realizou na noite de 
ontem (13) uma sessão solene para a entrega do Título de Cidadão 
Lençoense a Pedro Wilson Stefanini, diretor-geral da Bracell. O 
evento, realizado na Sala de Sessões Mário Trecenti, contou com a 
presença do vereador Manoel dos Santos Silva, o Manezinho (PSDB), 
autor do projeto, do presidente Nardeli da Silva (MDB) e outros 
parlamentares, além do prefeito Anderson Prado de Lima (DEM) e 
outros convidados, incluindo outros diretores da multinacional.

CIDADÃO
Lençoense

FOTO: DIVULGAÇÃO
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MARCA REGISTRADA
A imagem ao lado comprova que o Prêmio Melhores do 
Ano é uma marca pertencente à Editora e Jornal Folha 
Popular, devidamente registrada no INPI (Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial), com última prorrogação em 
novembro de 2017 e validade até maio de 2028.
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Mídia

FRAUDE

Marca Melhores do Ano é usada 
indevidamente em pesquisa on-line
O ECO alerta que não aplica questionários pela internet; pesquisa verdadeira vai às ruas em abril

Elton Laud

Desde a última sexta-feira (6) 
circula nas redes sociais 
uma postagem convidando 

a população de Lençóis Paulista 
a participar de uma pesquisa de 
opinião on-line. Nada de mais, se 
não fosse a mesma uma fraude 
que tenta induzir os lençoenses 
ao erro pela associação ao Prê-
mio Melhores do Ano, realizado 
desde 2001, primeiro pelo Jornal 
Folha Popular, depois pelo Jornal 
O ECO, que assumiu o prêmio 
após a fusão dos dois periódicos, 
ocorrida em 2006.

Utilizando indevidamente a 
marca que pertence à Editora e 
Jornal Folha Popular LTDA ME, 
responsável pela publicação de 
O ECO, uma empresa denomina-
da Rede Jape de Comunicação, 
situada na cidade de Conchal, 
na região de Rio Claro, busca 
lucrar às custas de quase 20 anos 
de credibilidade construída pelo 
Prêmio Melhores do Ano. Para 
tanto, tem realizado em diversas 
localidades pesquisas que visam 
eleger as empresas e profissio-
nais que mais se destacam em 
seus respectivos segmentos.

Em Lençóis Paulista, a pri-
meira investida da empresa 
ocorreu em 2018, sendo que 
na ocasião alguns comerciantes 
acabaram sendo enganados, pa-
gando pela obtenção de um cer-
tificado que tem como única fi-
nalidade levar dinheiro à conta 
bancária do indivíduo por traz 
do esquema. Na época, procu-
rada por pessoas que alertaram 
sobre a situação, a direção da 
Editora e Jornal Folha Popular 

acionou o departamento jurídi-
co, que deu andamento ao caso.

No dia 13 de novembro 
daquele ano, uma notificação 
extrajudicial foi encaminhada à 
Rede Jape de Comunicação, que 
por meio do documento, recebi-
do no dia 29 do mesmo mês, foi 
informada do uso indevido e da 
divulgação da marca. Vale citar 
que o Prêmio Melhores do Ano, 
desde abril de 2005, está regis-
trado no INPI (Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial), 
com última prorrogação em 
novembro de 2017 e validade 
até maio de 2028, em nome da 
Editora e Jornal Folha Popular.

Passados menos de dois anos 
do ocorrido, na última sexta-feira 
(6) a Rede Jape de Comunicação 
voltou a agir na região, inclusi-
ve em Lençóis Paulista. Além 
de utilizar novamente a marca 
pertencente a esta empresa para 
a realização de uma pesquisa de 
opinião sem a observância de ne-
nhum critério científico, o indi-
víduo por traz da fraude também 
criou um site que tenta associar-
-se à marca do Jornal O ECO: 
www.melhoresdoano.eco.br.

A direção da Editora e Jornal 
Folha Popular já deu andamento 
aos trâmites legais tanto para ti-
rar o domínio do ar quanto para 

impedir que o Prêmio Melhores 
do Ano tenha sua marca utili-
zada indevidamente, sobretudo 
pelo caráter extremamente du-
vidoso da pesquisa. A medida, 
segundo Breno Corrêa Medola, 
proprietário, visa não apenas a 
preservação da idoneidade do 
prêmio, mas também impedir 
que as empresas de Lençóis Pau-
lista sejam ludibriadas.

“O Melhores do Ano se 
consolidou como uma pesqui-
sa séria que realmente reflete 
a opinião da sociedade em re-
lação às empresas, profissionais 
e personalidades que atuam em 
Lençóis Paulista. Todas as em-

presas, vencedoras ou não, re-
conhecem a importância deste 
levantamento como ferramenta 
de avaliação do trabalho que fa-
zem. É um retorno do público 
que ajuda a melhorar cada vez 
mais os serviços. Por isso, não 
podemos deixar que algo man-
che está marca”, pontua.

PESQUISA SÉRIA
Ainda falando sobre a serie-

dade do Melhores do Ano, Breno 
Medola aproveita para esclarecer 
sobre comentários tendenciosos 
que visam descredibilizar a pes-
quisa de opinião, que é feita anu-
almente de acordo com rigorosos 

critérios seguidos pelos mais re-
nomados institutos de pesquisa 
do país. Sempre que a pesquisa 
se aproxima e fica em evidência, 
algumas pessoas mal intencio-
nadas vão às redes sociais para 
comentar que só ganha o prêmio 
quem paga, o que é mentira.

“Quem acompanha o jornal 
sabe que os vencedores de todas 
as categorias pesquisadas são di-
vulgados antes mesmo do início 
da parte comercial. É importante 
deixar claro que ninguém paga 
para ser eleito como o melhor do 
seu segmento. Organizamos um 
evento para a entrega dos troféus 
aos vencedores, com jantar, bebi-
da, música ao vivo, tudo do bom 
e do melhor. Além disso, ofere-
cemos pacote de mídia para co-
locar essas empresas em evidên-
cia. Tudo isso tem um custo que, 
obviamente, é pago pelas pessoas 
que querem participar”, explica.

NAS RUAS EM ABRIL
Antecipando uma informação 

que só seria divulgada em abril, 
Medola adianta que a equipe do 
Jornal O ECO já iniciou a orga-
nização do Prêmio Melhores do 
Ano 2020, que deve voltar a ser 
realizado no mês de agosto. “Ire-
mos antecipar para agosto para 
ajustar o evento ao nosso calen-
dário de trabalho. Final de ano é 
tudo muito corrido e acreditamos 
que este é realmente o melhor 
mês. Para isso, precisamos alterar 
todo o cronograma de organiza-
ção. Já definimos que a pesquisa 
vai às ruas no mês que vem, para 
que possamos divulgar os vence-
dores em maio. Em breve, divul-
garemos mais detalhes”, conclui.

EVENTO CONSAGRADO
Realizado desde 2001, Melhores 

do Ano já trouxe nomes como 
Daniel, Zezé Di Camargo & 

Luciano e Rick & Renner (foto) 

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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PARA PENSAR
 “O caminho para cima e 

o caminho para baixo são 
um único caminho”,

Heráclito.

FRASE
 “Todas as empresas, vencedoras ou não, reconhecem a importância 

deste levantamento como ferramenta de avaliação do trabalho que 
fazem. Por isso, não podemos deixar que algo manche está marca”,

Breno Corrêa Medola, proprietário do Jornal O ECO.
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l 2020 é ano de  redescobrir o Brasil

O ECO traz nesta edição uma matéria 
com dois impactos positivos no aspec-
to social. O IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) anunciou neste 
mês a abertura de um processo seletivo 

para a realização do Censo Demográ-
fico 2020, que vai resultar na elabo-
ração de um diagnóstico completo e 
atualizado da situação do país.

O primeiro impacto positivo é a 
contratação de mais de 208 mil tra-

balhadores temporários, entre Agen-
tes Censitários e Recenseadores, que 
atuarão na coleta de dados em to-

dos os 5.570 municípios brasileiros. Nas 
quatro cidades da região de circulação 
do Jornal O ECO a oferta é de 100 vagas.

O segundo benefício é a própria re-
alização do recenseamento, que contri-
bui para o desenvolvimento de políticas 
públicas mais condizentes com a particu-
laridade de cada município, visto que o 
levantamento é feito apenas a cada 10 
anos e tende a apresentar distorção em 
relação à realidade, já que a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílio (PNAD), 
mesmo sendo contínua, é menos abran-
gente. É hora de redescobrir o Brasil.
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Mulheres em alta
Nelson Faillace
é escritor

Passou o Dia Internacional da Mulher. 
Elogios, exaltações e outras manifesta-
ções favoráveis. Todas muito merecidas. 
Mesmo assim, vou falar de mulheres, pois 
nunca será demais. Portanto recorro ao 
meu último livro, cujo capítulo terceiro é 
inteiramente dedicado a elas.

As mulheres, nos últimos anos, ga-
nharam um grande espaço nas atividades 
humanas. É a mulher entrando definitiva-
mente na força do trabalho e da produ-
ção, porém, levando ainda consigo muitas 
obrigações caseiras.

As pioneiras foram criticadas, per-
calços próprios de qualquer pioneirismo 
que teime em nadar contra a ordem 
pré-estabelecida.

Grandes pioneiras como Anita Ga-
ribaldi, guerreira e amante, patronesse 
da nobre classe das enfermeiras nacio-
nais. Ela que se enamorou por um gar-
boso oficial que desfilou diante de sua 
janela e que a fez ingressar nesse bata-
lhão e se unir aos soldados comandados 
por Giusepe Garibaldi.

Falar por exemplo de Chiquinha Gon-
zaga que, para desespero dos guardiões 
do tradicionalismo, percorreu os caminhos 
da boemia, dando vazão a sua inspiração 
criadora, gerando eternos clássicos da 
música popular.

Ada Rogato, outra pioneira, batendo 
recordes na especialidade a qual se lan-
çou de corpo e alma, a aviação.

Madame Curie, foi grande exemplo 
de pioneirismo. Só que ao lado do es-
poso, cientista, participando ativamen-
te da separação primeira de um ele-
mento radioativo.

E que dizer de Joana d’Arc, combaten-

te que, liderando seu exército, conseguiu 
libertar sua cidade de Orleans do jugo in-
glês. Porém, fatidicamente, foi queimada 
em praça pública como herege, por força 
da influência política daqueles a quem 
ousou derrotar.

Falemos das mulheres de hoje, em-
presárias, executivas; delegadas, juízas de 
direito, desembargadoras (cala-te, com-
putador). A mulher na política, vereado-
ras, deputadas, senadoras, governadoras. 
Uma grande força no Congresso Nacional. 
A mulher atleta, a triatleta, algumas radi-
cais, em proezas nunca antes imaginadas.

Na ciência, na medicina, na pesquisa 
científica. A mulher na mídia, se apos-
sando de horários nobres. No teatro, com 
performances dignas das grandes divas, 
nesta arte que vem de séculos passa-
dos. Arte essa cada vez mais aperfeiço-
ada, com diversos nomes consagrados, 
mas citemos somente duas delas, como 
exemplo de todas, nada menos que a 
eterna Bibi Ferreira e a inimitável Fernan-
da Montenegro!

A mulher educadora, tão venerada 
em tempos de outrora e tão fustigada, 
cobrada, pressionada, nos tempos atuais, 
transformando esta atividade em um ver-
dadeiro sacerdócio.

E o que dizer da mulher mãe, que tem 
a graça da geração de filhos, de vê-los 
nascer e se desenvolver, em uma quase 
sagrada função, filhos por elas gerados, 
amamentados, amparados, paparicados; 
uma forte presença junto a eles. Lembre-
mos que, aqui mesmo em nosso querido 
Brasil, o direito de ser eleitora, somente 
foi concedido nos anos trinta, por obra e 
graça do populista Getúlio Vargas.

Aqui parabenizo a todas elas, pelo seu 
ingente esforço em se tornarem cidadãs, 
nada menos do que cidadãs.
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Faltam pouco mais de 200 dias 
para as eleições municipais. No dia 
4 de outubro eleitores de 5.570 ci-
dades das 27 unidades federativas 
vão às urnas para escolher os seus 
novos representantes para os po-
deres Executivo e Legislativo. Daqui 
a algumas semanas as movimen-
tações ‘oficiais’ começam a se in-
tensificar, mas a corrida eleitoral já 
começou nos bastidores.

MOVIMENTAÇÕES
Na semana passada, a Terceira 

Coluna repercutiu rumores da mi-
gração de alguns vereadores para 
outros partidos, com a abertura da 
“Janela da Infidelidade”, que per-
mite que políticos no exercício de 
mandatos eletivos no Poder Legis-
lativo, troquem de partido sem o 
risco de perderem suas respectivas 
cadeiras. Nada menos do que seis 
lençoenses podem mudar de sigla.

PLÁGIO?
Enquanto isso não se confirma, o 

que tem movimentado os bastido-
res são as investidas em busca de 
‘material de campanha’, afinal, to-
dos que se elegeram com a propos-
ta de cuidar dos interesses do povo 
precisam prestar contas aos seus 
eleitores. Enquanto alguns utilizam 
seus próprios ‘repertórios’, outros 
estariam tentando seguir para o ca-
minho do ‘plágio’.

CUSPINDO FOGO
Pelo menos é o que revelou na 

tribuna da Casa de Leis, na sessão 
da última segunda-feira (9), a vere-
adora Irani Gorgônio. Visivelmente 
irritada, a nobre parlamentar apro-
veitou o ensejo do Dia Internacio-
nal das Mulheres, comemorado no 
domingo (8), para pedir respeito às 
mulheres que atuam no Legislativo. 
Segundo ela, tem vereador queren-
do mérito por conquistas alheias.

DNA
“Não é porque é ano político 

que todos vão sair querendo ser 
o papai do filho que não fez (sic)”. 
Foi com esta frase que a vereadora 
começou a expor um caso ocorrido 
na semana anterior. Segundo ela, 
depois de ter ido a Brasília para so-
licitar verbas ao deputado federal 
Marcio Alvino (PL), outro vereador 
teria tentado tomar frente do ‘ne-
gócio’ para fazer uso político em 
ano de campanha.

É MEU!
Os recursos teriam sido solicita-

dos para a compra de um aparelho 
respirador para a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento), mas, como 
havia outra disponibilidade, uma 
emenda no valor de R$ 100 mil aca-
bou sendo autorizada para a Apae 
(Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais). Seria este o objeto 
da discórdia implantada nos corre-
dores do Legislativo.

CLARO QUE NÃO
De acordo com Irani, ao saber da 

liberação, um dos vereadores teria 
entrado em contado com o deputa-
do para pedir autorização para di-
vulgar a novidade. Ela própria deu 
a resposta: “Não, claro que não! 
Quem fui lá fui eu. Quem trabalhou 
fui eu. Deixei minha família e fiz o 
meu trabalho. Então se você quer 
se aparecer você faça o seu traba-
lho (sic)”, disse.

METEU O FUMO
Visivelmente brava, a vereado-

ra seguiu com a indireta. “Não vou 
dizer o nome, porque eu quero res-
peitar ele, por enquanto, mas se ele 
fizer isso outra vez eu vou falar pra 
todo mundo quem é esse vereador. 
Se você que subir, meu filho, vai lá 
e trabalha [...] Não estou brincan-
do de vereadora. Não estou aqui 
fazendo graça, eu estou aqui tra-
balhando e quero que me respeita 
(sic)”, disse.

FUI EU
Pouco depois, o presidente Nar-

deli da Silva (MDB) solicitou que a 
vereadora revelasse o nome para 
que as pessoas não ficassem de-
duzindo erroneamente a quem te-
ria sido o recado. Antes que isso 
ocorresse, o vice-presidente Fran-
cisco de Assis Naves, o Chico Naves 
(PDT), usou a tribuna para dizer que 
havia ocorrido um equívoco e assu-
miu a responsabilidade.

NÃO COLOU
Segundo Chico Naves, sua as-

sessora, tentando acompanhar a 
tramitação de um pedido seu, tam-
bém de R$ 100 mil para a Apae, te-
ria ligado ao gabinete do deputado 
Marcio Alvino. A justificativa não 
colou, já que o vereador citou um 
pedido feito ao deputado Marcio 
Nakashima, que é estadual e não 
federal, portanto, tem o gabinete 
em São Paulo e não em Brasília.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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João 3:16

Marcos Toledo
é advogado, empresário e teólogo

Esse versículo bíblico, entre os cristãos, 
creio que seja o mais conhecido, seguido 
de perto pelo versículo 1 do Salmo 23 que 
diz: “O Senhor é o meu pastor, nada me 
faltará”. Em João 3:16, Deus mostra a hu-
manidade o mais puro e desinteressado 
amor, o chamado amor ágape. O amor 
ágape é aquele em que se dá, sem es-
perar nada em troca, sem contrapartida, 
mesmo sabendo que vai receber apenas 
ingratidão. É o amor incondicional.

O texto diz o seguinte: “Porque Deus 
amou o mundo de tal maneira que deu o 
seu filho unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna”. É possível a mente humana con-
ceber, racionalmente, essa ideia, isto é, 
alguém entregar seu único filho à morte, 
e morte de cruz para a salvação de quem, 
ao menos, merecia um olhar desprezível?

É por isso que a Bíblia diz que Deus 
é amor. Para entender um pouco desse 
amor, é preciso entender um pouco do 
plano de salvação, que Deus, em conse-
lho, traçou em meio a Trindade, o cance-

lamento da nossa dívida, que por certo 
nos levaria à morte eterna. Essa entrega 
de seu filho à morte de cruz, faz parte de 
seu plano salvífico. Há uma inexorável 
condenação para aqueles que permane-
cem em pecado.

O salário do pecado é a morte. A alma 
que pecar, essa morrerá. Contudo, quan-
do olhamos para o Jesus ressurreto, e o 
recebemos como nosso único e suficiente 
salvador, essa condenação é cancelada, 
porque o Justo morreu pelo injusto. Como 
nosso substituto, ele recebeu toda a pe-
nalidade que haveria de recair sobre nós. 
E, por ele ter morrido em nosso lugar, es-
tamos livres de condenação.

O texto enfatiza que: “para que todo 
aquele que nele crê, não pereça, mas te-
nha a vida eterna”. De nada valeu essa 
morte expiatória, se eu ou você não acre-
ditar que tudo fora feito para a nossa sal-
vação. Não devemos acreditar que outro, 
além de Jesus, tenha o poder para a salva-
ção da nossa alma. Ele é o nosso único in-
tercessor, mediador e advogado junto ao 
Pai. Fora dele não há salvação. Porque se 
assim não o fosse, o Pai não o entregaria 
para morrer pela humanidade pecadora.
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DESVIO
Na manhã da quarta-feira (11), um caminhão colidiu contra um poste de energia 
elétrica ao desviar de um cachorro. A batida aconteceu na estrada vicinal Edmundo 
Nelli. Com o impacto o veículo ficou com a frente e o teto da cabine totalmente 
destruídos e a fiação do poste caiu sobre o caminhão, sendo necessário reparos da 
CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) no local. Ninguém ficou ferido. FO
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Polícia

DATA: 6/3/2020 a 13/3/2020

Obituário
Benedita Francisca Alves faleceu na sexta-feira (13) aos 85 anos em Lençóis Paulista
Nadir Benedita Pedroso de Oliveira faleceu na sexta-feira (13) aos 73 anos em 

Lençóis Paulista
Valdir Peleteiro faleceu na sexta-feira (13) aos 74 anos em Lençóis Paulista
Ana Rosa de Jesus faleceu na quinta-feira (12) aos 102 anos em Macatuba
José Bergamo faleceu na quinta-feira (12) aos 93 anos em Lençóis Paulista
Mauro Buona faleceu na quinta-feira (12) aos 69 anos em Lençóis Paulista
Nilson Morgado faleceu na quinta-feira (12) aos 75 anos em Lençóis Paulista
Antonio de Morais faleceu na quarta-feira (11) aos 87 anos em Lençóis Paulista
Lauro Donizete Prado faleceu na quarta-feira (11) aos 61 anos em Macatuba
Nelson Theodoro Machado faleceu na quarta-feira (11) aos 70 anos em Lençóis Paulista
Miguel José dos Santos faleceu na terça-feira (10) aos 72 anos em Lençóis Paulista
Idneia Barbosa Gonçalves faleceu na segunda-feira (9) aos 55 anos em Lençóis Paulista
Nair Aparecida Sanches Frezza faleceu na segunda-feira (9) aos 55 anos em 

Lençóis Paulista
Rosana Alves Ferreira faleceu no domingo (8) aos 56 anos em Lençóis Paulista
Izaura Delfino faleceu no sábado (7) aos 78 anos em Macatuba
Pedro Alves de Oliveira faleceu no sábado (7) aos 69 anos em Lençóis Paulista
Sabrina dos Santos Martinucho faleceu no sábado (7) aos 20 anos em Lençóis Paulista
Alcides de Moraes faleceu na sexta-feira (6) aos 58 anos em Lençóis Paulista

ASSOCIAÇÃO PROTETORA AMIGOS DOS
ANIMAIS DE LENÇÓIS PAULISTA

CONVOCAÇÃO

A Associação Protetora Amigos dos Animais de Lençóis Paulista, con-
voca a todos munícipes para a realização da Assembleia Geral para a consti-
tuição da nova diretoria a ser realizada no dia 23 de março de 2020, as 20Hr, 
na Rua Sete de Setembro, n° 1615, Centro. Lençóis Paulista / SP.

 
FABIANE IBARRA NATALI - PRESIDENTE

REDE DO CÂNCER DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados os associados da Rede do Câncer 
de Lençóis Paulista para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA, que será realizada no próximo dia 27 de março de 2020 na 
Rua Carlos Trecenti,300 com a presença de 1/3 (um terço) dos associados, 
às 15:00h, e em segunda convocação, com a presença de qualquer número 
dos associados às 15:30h, para tratar sobre a seguinte ordem do dia:

 1) prestação de contas

Lençóis Paulista, 13 de março 2020 

ELZA MARQUES TRECENTI
DIRETORA PRESIDENTE

Publicado no jornal O Eco, no dia 14 de março de 2020. Na página A4.
Valor da publicação R$ 44,83.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Aviso de licitação - Tomada de Preços nº 04/2020 - Processo nº 24/2020
Objeto:- Prestação de serviços médicos, do projeto Estratégia Saúde da 

Família (ESF), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (sendo 
de segunda a sexta-feira) tendo as atribuições segundo Anexo da Portaria nº 
648/GM. Modalidade de Licitação:- Tomada de Preços - Menor Preço Glo-
bal. Encerramento:- Dia 30/03/2020. Horário- 10:00 horas. O edital encon-
tra-se disponível no site www.borebi.sp.gov.br ou na Prefeitura de Borebi, 
sita à Rua Doze de Outubro, nº 429 - Borebi. Fone (14) 3267-8900.  

Borebi, 11 de Março de 2.020

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 14 de março de 2020. Na página A4.
Valor da publicação R$ 33,62.

Prefeitura Municipal
de Borebi

PREGÃO Nº 20/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2019 
- ADITIVO Nº 08/2020 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bore-
bi; CONTRATADA: POSTO AGUDOS LTDA. OBJETO: Realinhamento 
de Preço: item 01 do edital - Diesel S-10 - Valor Aditado R$3,187, item 04 
do edital - Diesel Comum - Valor Aditado R$3,157; - DATA ASSINATU-
RA: 13/03/2020.

Publicado no jornal O Eco, no dia 14 de março de 2020. Na página A4.
Valor da publicação R$ 44,83.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Pregão nº 03/2020 - Objeto: Registro de preços de próteses dentarias e 
consertos.. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credencia-
mento: Dia 23 de Março, 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, 11 de Março de 2.020.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal.

OPERAÇÃO

ROUBO

TRÂNSITO
RECUPERADA

Dois jovens são presos

Trailer é roubado novamente

Polícia Militar registra 
acidente no Centro

Motocicleta furtada 
no Centro é localizada

Indivíduos são acusados por tráfico e roubo

Em um mês, local foi alvo de bandidos duas vezes; foram subtraídos um notebook e um celular

Um carro e uma motocicleta colidiram 
na Rua Geraldo Pereira de Barros Veículo estava abandonado 

na Vila Maria Cristina

Flávia Placideli

Na manhã desta sexta-
-feira (13), a Polícia Mi-
litar de Lençóis Paulista 

realizou uma operação a fim de 
cumprir um mandado de pri-
são expedido contra um jovem, 
suspeito de cometer um assalto 
a uma farmácia localizada na 
Cecap. Na ação, o indivíduo 
foi detido e acabou entregando 
outro envolvido. Ambos foram 
conduzidos à Delegacia da Po-
lícia Civil, onde permanece-
ram à disposição da Justiça.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal 
O ECO junto ao tenente da 5ª 
Cia da PM, Rodrigo Franco, a 
operação teve início por volta 
das 5h, na Cecap. Um indiví-
duo foi preso em sua residên-
cia e acabou entregando outro 
envolvido, que também foi 

Flávia Placideli

Na madrugada dessa quin-
ta-feira (12), a Polícia Mi-
litar registrou mais um 

roubo a um trailer de massas 
localizado na Rua Goiás, no Jar-
dim Cruzeiro, em Lençóis Paulis-
ta. Dois bandidos armados com 
faca chegaram ao local anun-
ciando o assalto e subtraíram um 
notebook e um aparelho celular. 
Em outro roubo, ocorrido há um 
mês, foram levados cerca de R$ 
800 em dinheiro e um celular.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal 
O ECO junto ao comando da 5ª 
Cia da Polícia Militar, o roubo 
aconteceu por volta da 00h15, 
quando dois indivíduos, um 
de calça vermelha e o outro de 
shorts, ambos com o rosto co-
berto por camisetas, chegaram 

Flávia Placideli

No início da tarde dessa 
quinta-feira (12), a Polícia 
Militar de Lençóis Paulis-

ta registrou um acidente de trân-
sito envolvendo um carro e uma 
motocicleta no Centro. Com o 
impacto, o motociclista precisou 
ser socorrido à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) onde pas-
sou por exames e foi liberado.

De acordo com as informa-
ções do Boletim de Ocorrência, 
a colisão aconteceu por volta das 
12h30, na Rua Geraldo Pereira 
de Barros. Uma motocicleta, mo-
delo Honda/CG 150 Titan, que 
seguia no sentido Centro-bairro, 
colidiu na lateral de um Ford/

KA, que trafegava no mesmo 
sentido e fez uma conversão.

O motociclista alegou em sua 
versão que conduzia pela referi-
da rua, momento em que o carro 
virou repentinamente, causando 
o acidente. Com o impacto, ele 
foi socorrido à UPA, medicado e 
liberado. Já a condutora do carro 
declarou que olhou pelo retrovi-
sor e deu seta antes de iniciar a 
manobra à esquerda.

A Polícia Militar constatou 
que ambos os veículos e con-
dutores estavam com a docu-
mentação em ordem. Eles fo-
ram orientados a comparecer à 
Delegacia de Polícia Civil para 
realização da notificação de aci-
dente de trânsito.

Flávia Placideli

Na manhã dessa quin-
ta-feira (12), uma mo-
tocicleta que havia 

sido furtada foi localizada 
abandonada em uma rua 
na Vila Maria Cristina. O 
furto teria sido praticado 
na quarta-feira, quando o 
veículo estava estacionado 
próximo ao Centro. O pro-
prietário compareceu à De-
legacia de Polícia Civil para 
dar baixa no sistema.

Segundo o Boletim de 
Ocorrência registrado na 

CRIMES - Polícia Militar prende dois jovens de 18 
e 17 anos por envolvimento em roubo à farmácia

REFORÇO - Tenente Rodrigo Franco destaca que para coibir 
roubos, 5ª Cia promoveu reforço no patrulhamento de Força Tática

5º Cia da Polícia Militar, a 
motocicleta, modelo Honda 
CBX Twister, foi localizada 
por volta das 6h50, durante 
um patrulhamento de rotina. 
O veículo estava estacionado 
em frente a uma residência 
na Rua Braz Cubas, na Vila 
Maria Cristina.

A notificação foi feita 
ao proprietário, que, já em 
posse da motocicleta, foi 
orientado a comparecer à 
Delegacia para dar baixa do 
furto no sistema operacional 
da Polícia Civil. Ninguém 
foi preso.

roubo, subtraindo aproxima-
damente R$ 100 em espécie e 
fugindo em seguida”, conta o 
tenente Franco.

Ainda segundo o tenente 
Franco ambos já tinham pas-
sagem pela polícia, um por 
tráfico de drogas e outro por 
furto. Em busca na casa dos 
indivíduos não foram encon-
tradas armas, drogas ou ou-
tros ilícitos.

Eles foram conduzidos à 
Delegacia da Polícia Civil, 
que investiga a participação 
da dupla em outros crimes re-
gistrados nas últimas semanas. 
Ambos prestariam depoimento 
à Polícia Civil e, segundo o te-
nente Franco, o que já estava 
com a prisão decretada deve 
permanecer detido. O segundo 
rapaz deve ter o mandado de 
prisão preventiva expedido em 
alguns dias.

detido. L.H.D.S., de 18 anos, 
e o menor de idade, D.B.L. de 
17 anos, confessaram o envol-
vimento no roubo à farmácia 
localizada na Cecap.

“O roubo à farmácia foi 
na Rua Henrique Losinskas 

Alves, na noite do último dia 
3. A vítima relatou aos poli-
ciais que dois indivíduos, um 
branco e um moreno, trajando 
roupas escuras e portando um 
revólver e uma faca, entraram 
na farmácia e anunciaram o 

no local armados com uma faca 
e anunciaram o assalto, levando 
um notebook e um celular.

“A Polícia Militar vem 
acompanhando de perto a in-
cidência desses roubos desde 
o final do mês passado, que é 

o que mais nos preocupa, pois 
existe a grave ameaça ao cida-
dão por meio de arma de fogo 
ou arma branca, como aconte-
ceu neste caso. Um indivíduo 
que participou de alguns desses 
assaltos já foi preso. Continua-

mos acompanhamento as inves-
tigações”, declara o tenente Ro-
drigo Franco, da 5ª Cia da PM.

A orientação da Polícia 
Militar aos comerciantes para 
esse tipo de crime é ficar sem-
pre atento e entrar em contato 
com a corporação o mais rápido 
possível. “Em caso de perceber 
alguma movimentação estranha 
de moto ou mesmo de cidadãos 
a pé já ligar no 190 que a gente 
faz a averiguação. Melhor che-
garmos e não ser nada, do que 
chegar depois que já ocorreu o 
assalto”, acrescenta.

Ainda segundo o tenente 
Rodrigo Franco, a fim de coibir 
este tipo de crime, que tem cres-
cido no último mês, a 5ª Cia da 
PM promoveu reforço no patru-
lhamento de Força Tática, com a 
vinda de mais uma viatura, que 
foi deslocada de Agudos.

FOTO: BRENO MEDOLA/O ECO

FOTO: BRENO MEDOLA/O ECO
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CRISE
Mesmo com a forte recuperação do Ibovespa nessa sexta-feira (13), a Bolsa brasileira registrou a 
pior semana desde a crise financeira de 2008. Desde segunda (9), o índice se desvalorizou 15,63% 
e terminou cotado a 82.677 pontos, o menor patamar desde as eleições de 2018, que elegeram Jair 
Bolsonaro presidente. Na quinta, a Bolsa despencou 14,8% depois de dois circuit breakers (paralisação 
das negociações em quedas acentuadas), na pior queda diária desde 1998, ano marcado pela crise russa.
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Economia

CENSO 2020

IMPOSTO DE RENDA

IBGE abre 
inscrições para 
concurso com 100 
vagas na região
Cargos são para Agente Censitário Municipal, 
Agente Censitário Supervisor e Recenseador

Elton Laud

O IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e 
Estatística) realiza neste 

ano a coleta de dados do Cen-
so Demográfico 2020. Para o 
recenseamento, que visa apre-
sentar um panorama comple-
to da realidade atual do país, 
permitindo o desenvolvimento 
de políticas públicas mais con-
dizentes com a particularidade 
de cada município, serão con-
tratados mais de 208 mil tra-
balhadores temporários. Nas 
quatro cidades da região de 
circulação do Jornal O ECO a 
oferta é de 100 vagas.

Os cargos, que serão pre-
enchidos por meio de processo 
seletivo simplificado, são de 
Agente Censitário Municipal, 
Agente Censitário Supervisor 
e Recenseador. As inscrições 
tiveram início na última quin-
ta-feira (5) e seguem até o dia 
24 deste mês. Os interessados 

devem se cadastrar exclusiva-
mente pela internet, através 
do site www.cebraspe.org.br. 
No domínio estão disponíveis 
todas as informações e editais 
relacionados ao concurso.

Para as funções de Agente 
Censitário Municipal e Agente 
Censitário Supervisor, que exi-
gem Ensino Médio completo, o 
valor da inscrição é R$ 35,80. 
Para o cargo de Recenseador, 
que pede Ensino Fundamental 
completo, investimento é de 
R$ 23,61. Para a efetivação da 
inscrição, os boletos devem ser 
pagos até o dia 25 nas agências 
e correspondentes bancários, 
casas lotéricas ou pela inter-
net. Pessoas de baixa renda 
inscritas em programas sociais 
do Governo Federal podem so-
licitar isenção.

Quem atuar como Agente 
Censitário Municipal e Agen-
te Censitário Supervisor, com 
jornada de 40 horas semanais, 
terá remuneração fixa de R$ 

COLETA DE DADOS - Mais de 208 mil pessoas serão contratadas para a realização do Censo 2020

VAGAS
Nas quatro cidades da área 

de circulação do Jornal O ECO 
a oferta total é de 100 vagas. 
Em Lençóis Paulista serão con-
tratados um Agente Censitário 
Municipal, sete Agentes Censi-
tários Supervisores e 57 Recen-
seadores. Macatuba terá uma 
vaga para Agente Censitário 
Municipal, duas para Agente 

Censitário Supervisor e 14 para 
Recenseador. Areiópolis con-
tratará uma pessoa para cada 
cargo de Agente Censitário e 10 
para a função de Recenseador.

Por fim, em Borebi, além 
de duas vagas para Recensea-
dor, exclusivas para a cidade, 
serão oferecidas uma vaga para 
Agente Censitário Municipal 
e três para Agente Censitário 

Supervisor, essas, porém, tam-
bém contemplam os municí-
pios de Paulistânia e Agudos. 
Em todas as cidades, os interes-
sados devem observar a políti-
ca de cotas, que destina parte 
das vagas abertas para Pessoas 
Pretas ou Pardas (PPP) e Pesso-
as com Deficiência (PCD). As 
informações podem ser confe-
ridas no edital completo.

2,1 mil e R$ 1,7 mil, respec-
tivamente. Já quem desempe-
nhar a atividade de Recensea-
dor receberá de acordo com a 
produtividade, podendo ultra-
passar os R$ 4,3 mil de salário 
para uma jornada de média de 
50 horas semanais, de acordo 
com a ferramenta de simulação 
de cálculo fornecida pelo pró-
prio IBGE.

As aplicações das provas 
objetivas acontecem no dia 17 
de maio, para os dois cargos de 
Agente Censitário, e no dia 24 
do mesmo mês, para o cargo 
de Recenseador. Os horários 
e locais serão divulgados pos-
teriormente no site citado aci-
ma. A publicação dos resulta-
dos finais está marcada para os 
dias 12 de junho e 3 de julho, 
respectivamente. Segundo o 
IBGE, os candidatos seleciona-
dos terão contrato de trabalho 
de três a cinco meses. O início 
do recenseamento está previs-
to para agosto.

Receita Federal espera receber 32 
milhões de declarações neste ano

Contribuinte tem 
até o dia 30 de 
abril para prestar 
contas ao Fisco

Elton Laud

T eve início neste mês o 
período de entrega da 
declaração do Imposto 

de Renda de Pessoa Física 
(IRPF) 2020, ano-base 2019. 
O prazo se encerra no dia 30 
de abril e quem não prestar 
contas ao Fisco está sujei-
to à multa que vai de R$ 
165,74 até a 20% do impos-
to devido. A Receita Federal 
espera receber 32 milhões 
de declarações.

É obrigado a declarar o 
IR quem, em 2019, recebeu 
rendimentos tributáveis aci-
ma de R$ 28.559,70 ou que 
se enquadre em uma das 
situações descritas ao lado. 
Neste ano é possível obter a 
declaração pré-preenchida 
diretamente no programa do 

IRPF 2020, disponível no 
site (www.receita.economia.
gov.br).

Entre as principais no-
vidades está a liberação de 
doações aos Fundos do Idoso 
diretamente na declaração, 
como já ocorria com as doa-
ções aos Fundos da Criança 
e Adolescente. A partir deste 
ano, não é mais possível dedu-
zir despesas previdenciárias 
com empregados domésticos.

O cronograma de resti-
tuições também foi alterado 
e os pagamentos serão feitos 
em cinco lotes e não mais em 
sete, como em anos anterio-
res. Os pagamentos começam 
em maio e seguem até setem-
bro. Vale lembrar que idosos, 
portadores de doença grave e 
deficientes físicos ou mentais 
têm prioridade.

Para quem está entre os 
32 milhões de contribuintes 
que devem prestar contas 
ao Fisco neste ano, Fabiana 
Matos Ferreira, consultora 
contábil do Grupo Maltez, 
dá preciosas dicas para fugir 
da malha fina e não preci-
sar enviar uma declaração 
retificadora ou até mesmo 
sofrer algum embargo.

“É importante fazer o 
levantamento de todos os 
informes de rendimentos 
e verificar se os bens estão 
cadastrados corretamente. 

Para as despesas dedutíveis, 
é indicado utilizar apenas 
documentos idôneos, con-
tendo nome, CPF ou CNPJ e 
assinatura e registro do pro-
fissional, no caso de recibos 
médicos”, orienta.

Aos contribuintes que 
têm dúvidas em relação ao 
modelo de declaração mais 
adequado, a consultora 
contábil do Grupo Maltez 
diz que na ausência de gas-
tos dedutíveis o caminho é 
a declaração simplificada, 
que aplica sobre o rendi-

mento bruto um desconto 
de 20%, porém, em outras 
situações, é preciso colocar 
tudo na balança.

“Caso haja mais despesas 
e o valor por deduções legais 
seja mais vantajoso, o ideal 
é a declaração completa, já 
que o desconto simplificado 
é limitado a R$ 16.754,34. 
Lembrando que se for pre-
ciso retificar a declaração 
após o prazo da apresenta-
ção (dia 30 de abril), o regi-
me de tributação não poderá 
ser alterado”, explica.

QUEM DEVE 
DECLARAR O IRPF 
2020?
• Quem teve rendimentos 
tributáveis acima de 
R$ 28.559,70
• Quem teve rendimentos 
não-tributáveis acima de 
R$ 40 mil
• Quem teve receita 
superior a R$ 142.798,50 
em atividade rural
• Quem investiu em bolsas 
de valores, mercado de 
capitais, etc.
• Proprietário de imóveis 
ou terrenos de valor 
superior a R$ 300 mil
• Estrangeiros que 
adquiriram condição de 
residentes no Brasil
• Quem isentou o IR na 
venda de imóvel e investiu 
o valor na comprar outro

* A referência é o ano-base 2019

Especialista dá dicas 
preciosas aos contribuintes

RECEITA FEDERAL - Programa do IRPF 2020 está disponível no site www.receita.economia.gov.br

FOTO: ELTON LAUD/JORNAL O ECO
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15 ANOS DE SUCESSO
Em 2020, as Escolinhas de Basquete da Unimed completam 15 anos. 
Durante esse período, o Programa atendeu milhares de meninas e segue 
com os treinos em cinco em Lençóis Paulista. Além da coordenação 
dos trabalhos, a Unimed oferece às alunas uniforme, bolsa e squeeze, 
transporte e alimentação durante as partidas realizadas em outras cidades.
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Esporte

AMADOR

REGIONAL SOCIETY

MACATUBA

Duelo de Grêmios é destaque 
amanhã na Copa Lençóis

Borebi e Deportivo Macatuba 
jogam em busca da final

Ibaté tenta manter os 100%

Amador registra 14 
gols em dois jogos

‘Irmãos’ Cecap e da Vila definem quem avança para as quartas de 
final; no outro jogo da rodada, Unidos da Vila encara o Chape

Jogo acontece às 10h e promessa é de bom público; 
Red Bull e Atleticano Lençoense decidem a outra vaga

Campeonato do Jardim América tem jogos decisivos neste sábado

Goleada pelo mesmo placar de 6 a 1 se repetiu em dois confrontos

Angelo Franchini Neto

Dois jogos fecham neste do-
mingo as oitavas de final da 
Copa Lençóis de Futebol 

Amador, no Estádio Zeferino Ri-
beiro Sobrinho, em Alfredo Gue-
des. Destaque para o duelo entre 
Grêmio Cecap e Grêmio da Vila, 
marcado para as 8h. Quem ven-
cer pega o Açaí (confira mais in-
formações abaixo). No outro jogo, 
às 10h, o Unidos da Vila enfrenta 
a Chape em busca da vaga. Quem 
passar pega o União Primavera.

Considerado favorito o Grê-
mio Cecap adota cautela e prega 
cuidados com o adversário. “Não 
será uma partida fácil. Conhece-
mos o nível técnico do amador 
de nossa cidade, que é altíssimo e 
bastante equilibrado. No caso do 

Angelo Franchini Neto

Quatro cidades da região 
estão representadas nas 
semifinais do Campe-

onato Regional de Futebol 
Amador de Borebi, que acon-
tecem amanhã, no Estádio 
Municipal Antonio Carlos 
Vaca. O Atleticano Lençoense 
enfrenta o Red Bull, da cidade 
de Bauru, às 8h. Em seguida, 
às 10h, é a vez dos donos de 
casa medirem forças com o 
Deportivo Macatuba.

Favorita ao título pelo elen-
co qualificado que conhece 
cada centímetro do campo, a 
equipe de Borebi terá missão 
dura diante dos macatubenses 
do Deportivo. “Conhecemos 
bem o adversário e sabemos 
da dificuldade que vai ser a 
partida, mas dentro de casa 
nós temos que impor o nosso 
jogo”, aponta Elton Bueno, 
centroavante de Borebi, que 

Angelo Franchini Neto

Três jogos fecham hoje (14) 
a primeira fase da 12ª 
Copa Lençóis de Futebol 

Society. A competição, que é 
promovida pela Secretaria de 
Esportes e Recreação de Len-
çóis Paulista, acontece no cam-
po de Futebol Society Armando 
Giacomini, no Jardim América.

Pelo Grupo A, o Borebi faz 
frente ao Mercenários, às 14h45. 
Às 15h30, é a vez do On-Line 
tentar sua primeira vitória na 
competição diante do Atlético 
Paulista, que vem de uma gole-
ada sofrida para o Asa Branca. 
Mais tarde, às 16h30, o Ibaté 
tenta se manter 100% contra o 

Angelo Franchini Neto

A semana foi de bola na 
rede em Macatuba. O 
Campeonato Amador 

de Futebol, realizado no Está-
dio Municipal Amadeu Artioli, 

ENCONTRO MARCADO - Grêmio Cecap enfrenta o xará da Vila em busca de uma vaga nas quartas de final

VALE VAGA NA DECISÃO - Após vencer União Ponte 
Alta, Borebi encara Deportivo Macatuba em busca da final

DUELO - Após estrear com vitória diante do Jardim América, Ibaté 
(calção branco) tenta se manter 100% diante do União Primavera

EMBALADO - Shakhtar goleou o Fortaleza pelo placar de 6 a 1; quarta-feira a equipe enfrenta o Red Bull

Seis equipes já se ga-
rantiram nas quartas de 
final da Copa Lençóis na 
semana passada. No Está-
dio Distrital Eugênio Pac-
cola, o União Primavera, 
com dois gols do artilheiro 
Magno Nunes, venceu o 
Nova Lençóis por 2 a 0. Já 
no clássico bairrista entre 
Açaí e Monte Azul, melhor 
para o Açaí que goleou os 
rivais por 4 a 1. No jogo de 

Goleadas e pênaltis 
marcaram rodada 
da semana passada

registrou as duas maiores gole-
adas até aqui na competição, 
curiosamente pelo mesmo 
placar. Na quarta-feira (11), o 
Deportivo venceu o XX de Ja-
neiro por 6 a 1. Na quinta-feira 
(12), o resultado se repetiu e o 

Shakhtar bateu o Fortaleza.
O campeonato continua na 

quarta-feira (18), com o duelo 
entre Red Bull e Shakhtar, às 
19h15. Na sexta-feira (20), no 
mesmo horário, o Fortaleza ten-
ta se reabilitar diante do Depor-

tivo. O Campeonato é promovi-
do pela Secretaria de Esporte, 
Turismo e Lazer de Macatuba.

FUTSAL
A Copa Patriotismo Regio-

nal de Futsal, realizada no Giná-

sio de Esportes Brasílio Artioli, 
também foi marcada por bola na 
rede nesta semana. Na terça-fei-
ra (10), pelo Grupo B, o Top Fit 
(foto) perdeu para o ACF por 3 a 
2. No outro jogo da rodada, pelo 
Grupo A, a equipe da Imobiliá-

ria Dalvo bateu o Trem pelo pla-
car de 7 a 4. Na próxima terça-
-feira (17), às 19h15, pelo Grupo 
C, Grêmio Cecap e Ponte Alta 
medem forças. Em seguida, às 
20h, tem partida pelo Grupo A 
entre Magnus e Renegados.

se classificou nos pênaltis so-
bre o Unidos Ponte Alta (Barra 
Bonita), após empate em 1 a 1

Para Eduardo Igor Soares, 
meia ofensivo do Deportivo 
Macatuba, depois de avançar 
com goleada de 4 a 0 sobre o 
Unidos da Vila (Lençóis Paulis-
ta), o desafio é mais complica-
do. “Sabemos que eles contam 
com uma equipe qualificada, 
mas nós também temos um 

elenco forte e não é à toa que 
estamos nas semifinais. Com 
pés no chão e respeito ao ad-
versário, vamos atrás dos nos-
sos objetivos”, garante.

De acordo com a Liga Len-
çoense de Futebol Amador, 
que organiza a competição 
em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Borebi, a gran-
de final acontece no próximo 
domingo (22).

União Primavera.
Vale lembrar que, na pri-

meira fase, as nove equipes par-
ticipantes estão divididas em 
três grupos de quatro e todos 
se enfrentam entre si. Apenas 

os dois primeiros de cada cha-
ve seguem para as quartas de 
final, exceção feita ao primeiro 
do Grupo A, que, beneficiado 
pelo sorteio, avança direto para 
as semifinais.

A rodada do sábado (7) 
foi marcada por dois jogos. 
Pelo Grupo C, o On-Line 
conseguiu arrancar um em-

Jardim América amarga segunda derrota
pate por 1 a 1 contra o Asa 
Branca, que havia estreado com 
goleada diante do Atlético Pau-
lista e é o atual campeão. Já pelo 

Grupo B, o Jardim América 
amargou a sua segunda der-
rota, desta vez para o Ibaté, 
pelo placar de 3 a 2.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Grêmio da Vila, por mais que a 
equipe esteja na Série B do Cam-
peonato Amador, o elenco conta 
com uma mescla de jogadores 

experientes e jovens talentos da 
cidade. Por isso, temos que fazer 
valer dentro de campo a nossa 
tradição e buscar o resultado a 

todo momento”, garante Jucimá-
rio Cerqueira dos Santos, o Bi-
baia, zagueiro do Grêmio Cecap.

Lafaiete Pereira Ramos, vo-

fundo, mais uma goleada, 
desta vez de 4 a 0 do Atle-
ticano Lençoense sobre o 
Unidos do Júlio Ferrari.

O Estádio Municipal 
João Roberto Vagula viu 
três decisões nos pênaltis 
após empates em 1 a 1. 
São Cristóvão, Paulista e 
Alfredo Guedes se classifi-
caram em cima de Atlético 
Lençóis, Paulista e Santa 
Luzia, respectivamente.

lante do Grêmio da Vila, desta-
ca que a equipe cresce em jogos 
decisivos e contra adversários 
poderosos. “Não entramos no 
campeonato apenas para fazer 
número, mas para ganhar, sem-
pre com respeito ao adversário. 
Temos peças de qualidade em 
nosso elenco, alguns jogadores 

da nossa equipe, inclusive, foram 
campeões no ano passado. Por 
isso a nossa expectativa diante do 
Grêmio Cecap é sair com a vitó-
ria. O adversário é vitorioso em 
Lençóis Paulista, mas o futebol é 
uma caixinha de surpresas que 
não conseguimos explicar algu-
mas vezes”., comenta.

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO
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LITERATURA
A Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista divulgou nesta semana os 
horários de funcionamento dos Pontos de Leitura, com brincadeiras lúdicas 
e contação de histórias. O do Jardim do Caju abre de segunda-feira, das 14h 
às 16h, e de quarta-feira, das 8h às 10h. O do Núcleo Habitacional Luiz Zillo 
funciona de terça-feira, das 8h às 10h e de quinta-feira, das 14h às 16h.
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Cultura

Agenda cultural
BAR DO PORTUGUÊS

Neste sábado (14), a partir das 20h30, tem som ao vivo no Bar do Portu-
guês, em Lençóis Paulista. A animação fi ca por conta da banda Na Vibe, 
tocando os grandes sucessos do samba, pagode e da música popular bra-
sileira. A entrada é gratuita. Para outras informações o telefone é o (14) 
3264-1219. O Bar do Português fi ca na Rua México, 197, no Jardim Bela Vista.

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

CAMALEÃO AABB

Neste sábado (14), a partir das 22h, o Camaleão, em Macatuba, recebe a 
banda MPop, de Lençóis Paulista, que sobe ao palco tocando os maiores 
clássicos do pop e do rock nacional e internacional. A entrada é gratuita. 
Outras informações sobre promoções e reservas de mesas pela página do 
bar no Facebook. O Camaleão fi ca na Rua Vergílio Enei, 861, no Jardim Capri.

Hoje (14), a partir das 15h, a AABB recebe a festa da União dos Motociclistas 
de LP, o “Beba do Rock”, que conta com expositores e motoclubes de toda 
a região. A entrada é R$ 20 (com direito a uma caneca de chope). Outras 
informações pelos telefones (14) 9 9794-4759, (14) 9 9814-6084 ou (14) 
9 9760-9939. A AABB fi ca no km 108 da Rodovia Osni Matheus (SP-261).

INFANTIL MOMENTO LÚDICO

“A Travessia de Maria e seu 
irmão João” é neste sábado
Espetáculo que acontece no Teatro Municipal é inspirado no clássico infantil “João e Maria”

Flávia Placideli

Neste sábado (14), às 19h30, 
o Teatro Municipal Adé-
lia Lorenzetti, em Len-

çóis Paulista, recebe a fábula “A 
Travessia de Maria e seu irmão 
João”, com a Cia Arthur Arnaldo 
de Teatro, de São Paulo. O espetá-
culo inspirado no clássico infan-
til “João e Maria”, é gratuito. A 
disponibilidade de ingressos deve 
ser consultada no próprio local.

Para não morrerem de 
fome, os pais abandonam seus 
filhos na floresta escura. Essa 
é a premissa do clássico João e 
Maria. Na versão “A Travessia 
de Maria e seu irmão João”, a 
diretora Soledad Yunge, aposta 
na linguagem dos bonecos para 
começar a contar a saga dos ir-
mãos de volta para casa.

Com a atriz
Leda Fernandes, 
sessões 
acontecem às
14h e 15h

Flávia Placideli

Na próxima sexta-feira 
(20), em duas ses-
sões, às 14h e 15h, o 

Teatro Municipal Adélia Lo-
renzetti, em Lençóis Paulis-
ta, recebe mais uma edição 
de “Histórias de Teatro”. A 
contação de histórias, apre-
sentada pela atriz Leda 
Fernandes, tem entrada 
gratuita, mas os lugares são 
limitados. Os agendamentos 
devem ser feitos pelo telefo-
ne (14) 3263-0044.

Em uma viagem pela 
história do teatro desde os 
gregos até os dias atuais, 
com grande apelo lúdico 
e simpatia, a atriz utiliza 
narrações, fatos históricos 
e períodos teatrais, acessó-
rios como máscaras, livros 
e figurinos para conduzir o 
grupo de aproximadamente 
40 espectadores no saguão 
do teatro ao palco.

A apresentação acontece 
em duas sessões gratuitas, às 
14h e 15h. As vagas são limi-
tadas e indicadas para crian-
ças maiores de oito anos. Os 
agendamentos individuais 
ou para grupos devem ser 
feitos com antecedência 
pelo telefone (14) 3263 0044. 
O Teatro Municipal fica na 
Rua Cel. Álvaro Martins, 
790, na Vila Nova Irerê.

Projeto voltado aos 
artesãos locais é 
gratuito e busca 
criar a identidade 
do município

Flávia Placideli

Na próxima semana, nos 
dias 20 e 21, o Espaço 
Cultural Cidade do Li-

vro, em Lençóis Paulista, recebe 
a Oficina Nômade, que consiste 
em trabalhar com os artesãos 
locais para criar a identidade 
do município, contribuindo 
para valorizar os profissionais 
e a cultura local, promovendo a 
disseminação de técnicas arte-
sanais, da economia criativa e 
a aproximação dos jovens para 
induzir novos caminhos.

Com foco na pesquisa, 
criação e desenvolvimento de 
produtos artesanais, ao longo 
do ano serão realizadas ofici-
nas para criação da identidade 
local. Além disso, serão realiza-
dos encontros com a Economia 
Criativa para dar visibilidade 
ao potencial e oportunidades 
da cidade, promovendo o em-
preendimento e incentivando 
o contato entre o produtor e o 
consumidor final.

As oficinas são gratuitas e 
direcionadas aos artesãos, ar-
tistas, produtores, empreende-
dores, alunos e professores de 
Lençóis Paulista. As inscrições 
devem ser feitas por meio do 
e-mail contato@origemprodu-
coes.com.br. O projeto Oficina 
Nômade é patrocinado pela 
Lwart Lubrificantes e realizado 
pela Origem Produções.

Com diversas 
atrações 
culturais, evento 
é destinado para 
toda a família

Flávia Placideli

O projeto Bairro Feliz 
tem várias atrações 
para a comunidade 

do Jardim Primavera nes-
te sábado (14). O evento 
tem início às 14h, na qua-
dra da Escola Ézio Pacco-
la (Rua Arthur Prado de 
Lima, 20). A programação 
conta com diversas atra-
ções culturais e é aberta 
para toda a família.

Com grandes atrações 

culturais, o projeto Bairro 
Feliz tem início às 14h e 
segue até às 17h com apre-
sentações do grupo de Ges-
tos Mãos Ungidas, grupo 
de violões, capoeira, capo-
terapia. Um dos destaques 
das edições é a realização 
do Projeto Criança Feliz e 
a apresentação do grupo de 
dança Street Star, com Agita 
Lençóis sob coordenação do 
coreógrafo e professor Mar-
celo Estrella. 

Para a diversão da crian-
çada, no local haverá brin-
quedos infláveis e cama 
elástica. O projeto é pro-
movido pela Secretaria de 
Cultura, que convida toda a 
comunidade do Primavera e 
bairros adjacente para se di-
vertir durante toda a tarde.

JOÃO E MARIA - Espetáculo inspirado no clássico 
infantil é neste sábado (14) no Teatro Municipal

BAIRRO FELIZ ESPAÇO CULTURAL

Jardim Primavera recebe várias 
atrações na tarde de hoje (14)

Ofi cina Nômade chega a Lençóis 
Paulista nos dias 20 e 21

Teatro Municipal recebe 
contação de histórias na sexta

JARDIM PRIMAVERA - Projeto Bairro Feliz 
acontece na quadra da Escola Ézio Paccola

ECONOMIA CRIATIVA - Oficinas são gratuitas e 
direcionadas a artesãos, artistas, produtores locais

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS - Leda Fernandes 
faz uma viagem pela história do teatro

A trama parte de tempos de 
guerra e fome em que os irmãos 
enfrentam o medo do abandono, 
o escuro da floresta e os terríveis 
planos de uma bruxa. A peça 
é encenada pelas atrizes Júlia 
Novaes e Luísa Taborda, que se 
dividem nos papéis e na mani-
pulação dos objetos de cena.

Indicada para crianças a 
partir de cinco anos, a peça 
tem entrada gratuita. A dispo-
nibilidade de ingressos deve ser 
consultada no Teatro Municipal 
(Rua Cel. Álvaro Martins, 790, 
na Vila Nova Irerê) ou pelo te-
lefone (14) 3263-0044. O espe-
táculo é promovido pela Alic 
(Associação Lençoense de In-
centivo à Cultura) com recursos 
provenientes da Lei Rouanet e 
patrocínio das empresas Bra-
cell, Frigol, Lwart e Zilor. 

SOLIDARIEDADE

A Secretaria de Cultura entregou nesta semana 
cerca de cinco mil itens, entre isotônicos, leite longa 
vida e fraldas geriátricas, ao Lar Nossa Senhora dos 

Desamparados, o Asilo dos Velhinhos, Vicentinos, 
Casa Abrigo Amorada e Rede do Câncer. O material 

foi arrecadado na troca pelos abadás distribuídos 
aos foliões que participaram do Desfile de Blocos 

que abriu o “Carnaval da Alegria na Capital do Livro”.
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BOLETIM
Segundo o boletim atualizado do Ministério da Saúde, divulgado ontem (13), o Brasil tem 98 
casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19): 51 mulheres e 47 homens. Do total, 79 
registros são importados, ou seja, contraídos em outros países. Outros 19 foram contraídos em 
território nacional. 12 pessoas estão hospitalizadas: cinco em São Paulo, duas em Pernambuco, 
e uma no Distrito Federal, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.
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Saúde

Da Redação

O governador João Doria 
(PSDB), o secretário de 
Estado da Saúde, José 

Henrique Germann Ferreira, 
e o coordenador do Centro de 
Contingência do Coronavírus, 
David Uip, anunciaram na 
última quinta-feira (12) sete 
macromedidas para enfren-
tamento completo e eficaz ao 
novo coronavírus.

O plano visa garantir es-
trutura e assistência eficaz nos 
hospitais públicos sob respon-
sabilidade do Estado e aumen-
to da prevenção à doença. “É 
uma nova fase de combate ao 
vírus com decisões deste grupo 
de trabalho que mantém uma 
atividade diária de atenção e 
dedicação. Qualquer alteração 
necessária dos procedimentos 
para o enfrentamento à doença 
será objeto de deliberação deste 
grupo”, afirmou Doria.

A lista inclui criação de no-
vos leitos SUS (Sistema Único 
de Saúde), compra de kits diag-
nósticos, aquisição de respira-
dores, reforço nos estoques de 
insumos hospitalares, esquema 
especial de gestão de leitos, trei-
namento de serviços de saúde 
para ativação de protocolo úni-
co de atendimento, e recomen-
dações específicas para preven-
ção e atendimento aos idosos.

A primeira medida prevê 
a abertura de 441 novos leitos 
hospitalares estaduais para o 
atendimento a casos do co-

São Paulo cria rede de 
enfrentamento e anuncia sete 
medidas contra a doença

vid-19, além de 600 sob res-
ponsabilidade da Prefeitura 
Municipal de São Paulo.

Haverá 208 novos leitos de 
UTI (Unidade de Terapia Inten-
siva) e 233 de clínica médica 
com capacidade de assistência 
intensiva em unidades como 
Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas, Hospital das Clínicas, In-
cor (Instituto do Coração), Con-
junto Hospitalar do Mandaqui, 
Hospital Geral de Vila Penteado 
e Regional Sul, na capital; Padre 
Bento, em Guarulhos; Hospital 
Regional de Piracicaba, no in-
terior, e Guilherme Álvaro, em 
Caraguatatuba, no litoral.

São Paulo também irá soli-
citar ao Ministério da Saúde a 
habilitação de 93 leitos de UTI 
que já estão em funcionamen-

to por meio de custeio integral 
apenas com recursos do Esta-
do e municípios.

O Governo de São Paulo 
também determinou a compra 
de kits com capacidade para 
até 20 mil testes do covid-19, 
aquisição de 200 aparelhos res-
piradores, e compra de insumos 
para profissionais de saúde dos 
hospitais estaduais, incluindo 5 
milhões de máscaras descartá-
veis, 15 milhões de luvas, 48 mil 
litros de higienizadores em gel e 
mil aventais, além de máscaras 
cirúrgicas e óculos descartáveis.

Outra medida é a elabora-
ção de um esquema especial de 
gestão de leitos hospitalares na 
rede pública e, se necessário, 
na rede privada, podendo de-
terminar a eventual suspensão 

de cirurgias eletivas (não urgen-
tes) para priorizar a internação 
de pacientes com quadros res-
piratórios agudos e graves.

Também haverá treinamen-
to para ativação de um proto-
colo único de atendimento em 
100 hospitais estaduais para 
casos suspeitos ou confirmados 
da doença. Pessoas com mais 
de 60 anos de idade terão aten-
ção especial porque estão mais 
vulneráveis a sintomas graves 
do covid-19.

“Como ainda não há vaci-
na contra o novo coronavírus, 
precisamos fortalecer a rede 
para garantir atendimento 
adequado aos casos mais gra-
ves nos períodos de picos de 
transmissão, evitando mortes”, 
alertou David Uip.

CORONAVÍRUS

Plano visa garantir estrutura e assistência eficaz nos hospitais públicos e aumento da 
prevenção à doença; iniciativa inclui mais leitos e compras de kits diagnósticos e respiradores

COLETIVA - Governo de São Paulo anunciou na quinta-feira (12) sete macromedidas para enfrentar novo coronavírus
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CLASSIFICADOS SOCIEDADE

Jardim Primavera será 
destaque em premiação
Projeto desenvolvido no bairro, com apoio da Frigol, é um dos finalistas em concurso do Congerhi

Priscila Pegatin

Bairro conhecido em Len-
çóis Paulista, o Jardim Pri-
mavera por anos foi esque-

cido pelo Poder Público, ficando 
à mercê de inúmeros problemas 
sociais. Mas a realidade da co-
munidade tem mudado a partir 
da intervenção de moradores, 
com apoio da iniciativa privada. 
Tanto que um projeto do bairro 
será destaque no 5º Congerhi 
(Congresso de Gestão e Recur-
sos Humanos do Interior), que 
neste ano acontece em Bauru.

Idealizado para propor re-
flexões sobre o papel da Gestão 
de Pessoas dentro das Organiza-
ções, o congresso é responsável 
pelo “Prêmio Ser Gente”, no 
qual a Associação Comunidade 
Primavera concorre na categoria 
“Impacto na Sociedade”. A apre-
sentação do trabalho desenvol-
vido pela associação acontece 
no próximo sábado (21), último 
dia de evento, quando também 
será revelado o vencedor.

Débora Bento de Oliveira, 
gerente corporativa de Recursos 
Humanos da Frigol, empresa 
que apoia a Associação Comu-
nidade Primavera, ressalta que o 
maior prêmio será a divulgação 
do trabalho. “Vai ter reconheci-
mento de mais pessoas e empre-
sas e toda ajuda é muito bem-
-vinda”, garante ela, que explica 
que a empresa custeia o aluguel 
da sede e as despesas como água 

Rose e Anderson Marsulo, 
pais da Anna Caroline, uma das 
alunas do projeto, falam da evo-
lução da filha. “Faz dois anos 
que minha menina participa das 
atividades. Para ela foi uma gran-
de aprendizagem, ela estava bem 
tímida no começo e agora está 
bem mais desinibida”, diz Rose.

VALORIZAR O AMANHÃ
Além de oferecer as ativida-

des esportivas e culturais, a as-
sociação busca a valorização de 
seus moradores. “As crianças se 
sentem menos do que são. Falar 
que mora no Primavera é se sen-
tir excluído em todos os termos. 
A gente quer tirar isso da mente 
deles e mostrar para os pais que 
o filho pode ter um futuro dife-
rente, que eles podem pensar em 
uma profissão”, ressalta Viviane.

“O Primavera está do nosso 
lado e tem muito funcionário 
que mora no bairro. Ao oferecer 
apoio a gente muda a qualidade 
de vida e a perspectiva de futuro 
das pessoas. É um trabalho volta-
do para a base e nos apaixonamos 
pelo projeto”, diz Débora Bento 
de Oliveira, que completa “Todo 
trabalho e mérito são deles. A co-
munidade se organiza para fazer 
e vender coxinha para comprar 
tênis para as crianças. Na Páscoa, 
eles pedem barra de chocolate, 
que é para fazer os ovos com to-
dos. A associação não depende só 
da Frigol e por essas iniciativas 
faz tanto sucesso”, finaliza.

e energia, além de complemen-
tos com outras necessidades.

TRILHANDO CAMINHOS
O projeto da associação co-

meçou há oito anos com ativida-
des no contraturno escolar para 
apenas três crianças. Hoje, a enti-
dade tem cadastrada 250 pessoas, 

a maioria com idade entre sete e 
16 anos, e funciona especialmen-
te após às 18h. A associação não 
tem fins lucrativos e visa educar 
e desenvolver socialmente crian-
ças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social.

Além da parceria com em-
presas e instituições, voluntários 

de diversas áreas se organizam 
para oferecer aulas de futebol, 
violão, inglês, canto, capoeira, 
karatê, futebol de salão e alfabe-
tização para adultos, realizadas 
na sede que fica na Rua Santo 
Paccola e também na quadra 
da Escola Prefeito Ézio Paccola, 
que também fica no bairro.

“Antes as atividades eram 
muito restritas, acontecia na mi-
nha casa, o espaço era pequeno. 
Hoje, graças ao apoio da Frigol, 
por meio do contato com o ve-
reador Manezinho, as coisas co-
meçaram a fluir”, cita Viviane 
Cristiane Witzel, 1ª secretária 
da associação de moradores.

PARCERIA - Na foto, Débora, da Frigol, Viviane, 
da Associação e Mariana, da Frigol

 COMUNIDADE 
Projeto desenvolve 

atividades para 
dezenas de 

crianças, jovens 
e adultos

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O ECO FOTO: PRISCILA PEGATIN/O ECO
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Classificados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

EMPREGOS

ANIMAIS

ALIMENTAÇÃO

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 Toyo-
ta, valor R$ 83 mil (FIPE). 
Tratar (14) 99714-4007. 

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

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

VENDE-SE AGILE, 
2011, flex, preto. Contato 
(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, bran-
ca, 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, único dono 
- 11 mil km. Tratar: (14) 
99709-5659 com Lima. 

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

PAJERO FULL 2007 3.2 
diesel, automática, 4x4, 
completa, 7 lugares, cou-
ro, 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

VENDE-SE OU troca, 
Palio 2009/2010, cor 
prata, vidro e travas 
elétricas. Tratar (14) 
99769-4064

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

VENDE-SE KOMBI ano 
93, para 9 lugares, valor 
R$ 8.500, aceito troca 
por carro ou moto de 
menor valor. Tratar (14) 
99882-5275

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$ 26.000,00. Falar 
com (14) 99793-7010 
Vivo whats. 

VENDE-SE PRISMA 
LTZ, ano 2015, cor bran-
co, baixa quilometragem. 
Tratar (14) 99732-7713 

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 

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

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

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

SE VOCÊ está buscando 
um cuidador de idoso ou 
cuidadora com experiên-
cia 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.

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

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

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

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

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

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

AUTO ELÉTRICA Zam-
boni 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESTAMOS SER-
VIÇOS de cortes de 
árvores e limpeza de 
quintais em geral. Te-
mos referencias. Tratar: 
(14) 99623-2929 ou (14) 
99864-1088. 

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

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

FERNANDO CABELEI-
REIRO Sorriso. Horário 
de atendimento de se-
gunda 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_ quadra-
do1500@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, 
interfones, alarmes, 
manutenção em todas 
as marcas. Tratar com 
Admilson - Técnico Auto-
rizado. (14) 99773-1547 / 
98128-1597 

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

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

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

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

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

PRECISANDO CALCU-
LAR seu seguro novo 
ou renovação? Faça já 
seu cálculo com a MC 
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 pintu-
ras 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 - Aten-
dimento para toda a 
região!

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

AUTO STILO Lava 
Car - lavagens simples 
a completa, lavagem 
interna e polimento 
Rua Nove de Julho, no 
999 - Centro. E-mail es-
themacedo@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/ANTE-
NISTA - 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 
indiana, decorações 
de várias regiões do 
brasil, acessórios 
com muito requinte e 
bom gosto, além de 
vinhos, doces finos em 
cachepôs de madeira 
e a famosa bagaceira, 
a cachaça. Localiza na 
Rua Raul Gonçalves de 
Oliveira, 113, descendo 
o Banco do Brasil, @
galeriamarialp. Tratar: 
(14) 3264-2645 ou (14) 
99689-3939. 

EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO 
para aposentados e 
pensionista do INSS, 
garantidos pela Caixa 
Federal. JCS Negócios 
Imobiliários - Rua 15 
de Novembro 581 (Edi-
fício 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 facha-
da, pinturas artísticas 
com desenhos para 
fachadas comerciais e 
residências. Studio Pac-
cola (14) 99832-3243. 

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

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

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

VENDE-SE TÍTULO 
familiar do Clube Espor-
tivo Marimbondo. Tratar 
(14) 99648-3239 / (14) 
3263-3849.

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

VENDE-SE TÍTULO 
do Clube Marimbondo. 
Tratar (14) 99793-3252.

VENDE-SE 1 cortador de 
frios Filizola, 1 mala mé-
dia, 1 sofá de 2 lugares, 
3 portas, 4 janelas. Tratar 
(14) 3263-1280 ou (14) 
99113-3070.

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

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

VENDE-SE BEBÊ 
conforto marca Burigotto. 
Tratar (14) 99727-9056 

VENDE-SE CARRI-
NHO de bebê marca 
Galzerano. Tratar (14) 
99727-9056 

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 noiva 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 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 PARTICULA-
RES. Matemática (Ensino 
Fundamental) Tratar 
Valério cel: 99715 2968

CONSÓRCIO CONTEM-
PLADO crédito R$ 302 
mil para comprar imóvel 
constr./ capital giro - que-
ro 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, próximo 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 acon-
tecendo na Cecap em 
frente a creche na Av. 
Orígenes Lessa, todos os 
domingos. 

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

PRATELEIRA SEIS 
módulos 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 cal-
çados 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 

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

28/03 - Monte Sião. 
Tratar (14) 3263-6938, 
(14) 3264-7919, (14) 
99702-7108, (14) 99794-
7639 falar com Arlindo 
ou Eliza.

03/04 - Jacutinga e 
Monte Sião - passeio 
e compras de doce e 
malharias. Tratar (14) 
99724-8206 / (14) 3264-
8558 com Ivani.

09 À 12/04 - (Páscoa) 
Praia de Caraguatatuba 
- hotel + café da manha 
+ transporte concluído. 
Tratar (14) 99724-8206 
/ (14) 3264-8558 com 
Ivani.

24 À 28 - (feriado muni-
cipal) Praia Grande - café 
da manhã + almoço + 
jantar + colônia de férias 
e transporte concluído. 
Tratar (14) 99724-8206 
/ (14) 3264-8558 com 
Ivani.

COMPRAS DE São 
Paulo todas as sexta 
feiras e outros destinos 
e datas consulte as 
programações, Monte 
Sião, Paraty (RJ), Cam-
boriu (SC), Trindade (GO), 
Capitólio (MG). Tratar 
pelos telefones (14) 
99724- 8206 Ivani e (14) 
3264-8558. Aceitamos 
cartões de créditos, 
faça um orçamento sem 
compromisso. 

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

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

VENDE-SE HONDA 
Biz 125, flex, 2015, com 
partida elétrica, único 
dono, com 13mil km. 
Valor R$ 7.900,00. Tratar 
(14) 99752-4898. 

VENDE-SE MOTO 
Honda, CB 300 R, ano 
2015, cor preta. Tratar 
14 99735-1396 falar com 
Elaine. 

VENDE-SE MOTO ML 
85, cor preta, com freio 
a disco, bem conserva-
da, aceito metade do 
valor em material de 
construção. Tratar (14) 
99178-5810. 

MOTO PCX 2016 
- 21.200 km - Cinza 
perolizada - Tratar - Fone 
(14) 98806-7043. 

TWISTER ANO 2006, 
cor prata - vendo ou tro-
co por moto 2011 Titan 
150, Tratar: (14) 99782-
1770 com Mariano. 

VENDE-SE MOTO Ka-
wasaki 250 cilindradas, 
ano 2009, cor verde com 
30 mil km rodado. Tratar 
(14) 3263-7022 ou (14) 
98149-5634 falar com 
Alemão. 

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

PROCURO EMPREGO 
como empregada domés-
tica, 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 Do-
mésticas: (14) 3263-1923 
das 14h às 17h30 

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

FRANGO ASSADO aos 
domingos, venha confe-
rir, é uma delícia! Tratar 
na Rua Luiz Henrique 
de Camargo, 21, Júlio 
Ferrari. Contato (14) 
3263-6502/ 99659-6123 
com Cícero Bearari 

RESTAURANTE VIA-
JANTES - 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 

SERVIÇOS

DOA-SE FILHOTES de 
gatos, já estão comendo. 
Tratar (14) 99743-5826 
com Maura, na Rua Tra-
vessa Inconfidência 85 
(fundo) no Sindicato das 
Empregadas Doméstica 

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.

LANCHE MANIA - Trai-
ler do Gilson Chapeiro 
na rotatória do Posto 
Leão na Cecap (entrega 
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 

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

EXCURSÕES

FESTAS

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

GI BISCUIT - lembran-
cinhas para todas as 
ocasiões, topo de bolo 
e personagens, aceita 
encomendas. Tratar (14) 
99619-1155. 
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CENTRO - Casa - 3 
quartos, 1 sala, 1 cozinha, 
1 banheiro, 1 suíte, 1 la-
vanderia, 5 garagens. R$ 
4.500,00. Código 02741. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - Apartamen-
to - 2 dormitórios com 
armário embutido, 1 suíte 
com armário embutido, 
sala ampla com sacada, 
cozinha com armários 
embutidos e mesa de 
mármore, banheiro social, 
lavanderia, dormitório 
simples com banheiro, 
1 vaga de garagem. R$ 
2.000,00. Código 02830. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - Quitinete - 1 
dormitório, 1 cozinha, 1 
lavanderia e 1 garagem. 
R$ 700,00. Código 02836. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
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 tem-
porada - Praia Pitanguei-
ras - quitinet (4 pessoas), 
apartamento (8 pessoas), 
1 quadra da praia e 2 
quadras dos shopping. 
Ligue (14) 99772-7315 

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

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

CENTRO - Casa - 3 
dormitórios sendo 1 
suíte, 1 sala de visita, 1 
sala de jantar, 1 cozinha 
com balcão e armário 
embutido, 1 banheiro 
social, lavanderia 
coberta, portão de 
entrada de grade. R$ 
1.500,00. Código 02749. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

JD. ITAMARATY - 
Casa - 2 dormitórios 
(armário embutido), 
sendo 1 suíte, 1 sala 
de tv, 1 sala de visita, 
1 cozinha, 1 copa, 1 
lavanderia com armários 
embutidos, 1 banheiro 
interno, 1 banheiro 
externo, garagem para 
5 carros (2 cobertas e 3 
descobertas), edícula:  1 
suíte, 1 salão,1 cozinha. 
R$ 4.000,00. Código 
02834. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CHÁCARA ANA Bara 
- Chácara - 1 quarto, 1 
sala de visita ampla, 1 
sala de jantar, 1 cozinha 
comum com balcão e 
pia, 1 banheiro social 
completo com blindex, 
1 lavanderia coberta, 
garagem coberta, sendo 
laje +/- 150 m² todo 
mobiliado. R$ 2.200,00. 
Código 02802. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

VEÍCULOS
VENDA

RESIDENCIA 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 aquecimen-
to, 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, 
cozinha, lavanderia, 
quarto de empregada 
com banheiro, edícula 
com churrasqueira e 
cozinha, garagem para 
02 carros coberta. Tratar 
(41) 99815-9747 com 
Maristela. 

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

VENDO APARTAMEN-
TO no Edifício Orígenes 
Lessa, último andar, com 
armários embutidos nos 
quartos, nos banheiros 
e na cozinha. Banheiros 
com box de vidros 
temperados. A varanda 
gourmet fechada com 
vidros temperados. Con-
tatos: (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, lavan-
deria coberta, garagem 
para 02 carros. Valor R$ 
270,000.00 (negociável). 
Aceita � nanciamento. 
Tratar: (14) 99821-7389 
ou (14) 99184-2567 

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

VENDE-SE CASA na 
Rua Santo Antônio, 
no533 - Jardim Bela 
Vista, 02 dormitórios, 
03 salas (de visitas, 
jantar e escritório) cozi-
nha, banheiro, área de 
serviço, garagem para 
02 carros e área de 
lazer com, churrasquei-
ra, 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.

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

CASA - Monte Azul - 2 
Dormitório, 1 sala, 1 
cozinha /copa conju-
gada, 1 lavanderia, 2 
banheiros e 5 garagens. 
R$ 268.000,00. Código 
02493. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

EDÍCULA - João Pac-
cola - 1 dormitório, 1 
banheiro, cozinha com 
churrasqueira, piscina, 
garagem descoberta. 
R$ 318.000,00. Código 
02584. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Vila Nossa Se-
nhora Aparecida - 5 Dor-
mitórios, 1 suíte, 1 sala, 
1 cozinha, 1 lavanderia,1 
banheiro, 1 garagem 
coberta. R$ 260.000,00. 
Código 02669. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br. 

CASA - Jd. Itamaraty 
- 3 dormitórios sendo 2 
suítes, 1 cozinha comum 
e 1 cozinha americana, 
1 banheiro social com 
armários sob a pia e a 
parede, 1 lavanderia, 
6 garagens sendo 4 
cobertas e 2 desco-
bertas. R$ 846.940,00. 
Código 02553. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CASA - Jd. Itamaraty - 2 
dormitórios, 2 suítes, 2 
salas de visita e 1 sala 
de jantar, 1 cozinha 
planejada, 1 banheiro, 
1 lavanderia, garagem 
coberta. R$ 848.000,00. 
Código 02577. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CASA - Centro - Casa: 3 
Dormitórios, 1 sala, 1 co-
zinha, 1 lavanderia, 2 ba-
nheiros e duas garagens. 
Sala Comercial: 1 sala 
60 m² com depósito e 1 
banheiro. R$ 265.000,00. 
Código 02446. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CASA - Botucatu - 2 
Quarto, 1 suíte c/ hidro-
massagem, 1 sala de 
visita, 1 sala de jantar, 
cozinha americana, 3 
banheiros, edícula com 
churrasqueira, banheiro.  
R$ 200.000,00. Código 
02774. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CASA - Centro - 4 Dor-
mitórios, 1 suíte, 1 sala, 
1 cozinha, 1 lavanderia. 
EDÍCULA: 1 Quarto, 
1 sala, 1 cozinha e 1 
banheiro. R$ 530.000,00. 
Código 02283. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

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.

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

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 Pe-
reira de Barros, próximo 
à Avenida Ubirama. 
Última localização para 
quem quer montar um 
comércio. Tratar (14) 
99658-4415 com Cláudio.

EDIFÍCIO BETHA - 
vendo apartamento. 
Tratar (14) 99772-7716 
com Cláudio. 

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 

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

VENDE-SE CASA 
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 automatiza-
dos. Valor R$ 585 mil. 
Tratar (14) 99795-2449 
Magno Ferreira Cresci 
194142F 

JD. EUROPA. Vende-
-se casa, sobrado com 
215 m2 de construção, 
3 quartos sendo uma 
suíte, 3 banheiros, 
escritórios, cozinhas 
com armários planeja-
dos, sala, copa, área 
gourmet, sacada com 
visão ampla da cidade, 
garagem coberta para 
2 carros com portão 
automatizado. Valor R$ 
530 mil, aceita finan-
ciamento, aceito como 
parte do pagamento 
carro, terreno e casa. 
Tratar (14) 99795-2449 
Magno Ferreira Cresci 
194142F 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL
Ficam os sócios proprietários convocados a comparecer na AS-

SEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA no próximo dia 24 de março de 
2020, terça-feira, às 19h00min, no Salão Social (Sala VIP), para a 
seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1) Apreciação e aprovação das contas do exercício de 2019;
2) Outros assuntos de interesse da sociedade. 
Não havendo quórum no primeiro horário, a ASSEMBLÉIA será 

instalada às 19h30min com qualquer número de sócios presentes.

Lençóis Paulista, 02 de março de 2020.

LUIS FERNANDO GODINHO BRIGIDO -  PRESIDENTE

Clube Esportivo
Marimbondo

SINDICATO DOS TRABALHADORES E
EMPREGADOS RURAIS DE MACATUBA

RUA ANTONIO UGUCIONI 1-89 - cep 17290000 - FONE/FAX 
14 32981411 - e-mail: ruraismacatuba@hotmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGE

Ficam convocados todos os Trabalhadores e Empregados Ru-
rais, associados ou não, representados por este Sindicato, a reunirem-
-se em Assembléia Geral Extraordinária, na forma do art. 612 da CLT 
e nas disposições atinentes, no próximo dia 17 de março de março 
de 2020 às 16:00 (dezesseis horas) em primeira convocação ou por 
falta de quorum às 17:00 (dezessete horas) em segunda convocação, 
na Rua Antonio Ugucioni 1-89 Jardim América em Macatuba, neste 
Estado, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1-) Leitura 
discussão e deliberação da Ata da Assembleia anterior ; 2-) Deliberar 
sobre reivindicações econômicas e sociais para celebração de Acor-
dos e ou/Convenção Coletiva de trabalho ou eventual instauração 
de Dissídio Coletivo para o setor canavieiro (data base 01/04/2020-
31/03/2021; 3-) Autorizar a Diretoria do Sindicato, outorgando-lhe 
poderes especiais a fi rmar Acordos e/ou Convenção Coletiva de 
Trabalho, ou instaurar eventual Dissídio Coletivo de Trabalho para 
o respectivo setor canavieiro para vigorar aos integrantes das bases 
territoriais desta entidade. As deliberações serão tomadas estatuta-
riamente. 

Macatuba, 14 de março de 2020.

Luis Carlos de Souza
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
DE CONSTITUIÇÃO DO UNIDOS DO JÚLIO FERRARI, 

APROVAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA 
DIRETORIA, A SER REALIZADA EM 21/03/2020.

Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 
53, “caput”, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, (Código 
Civil Brasileiro), para a realização da Assembleia Geral de Cons-
tituição de Clube, aprovação de Estatuto e Eleição da Primeira Di-
retoria a realizar-se no próximo dia 21/03/2020, na Rua Manoel 
Duarte Moreira, n.º 11CA FD, Júlio Ferrari, Lençóis Paulista/SP, 
CEP 18.684-090, às 14:00 horas, para deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:

 1º) constituição do Unidos do Júlio Ferrari
2º) apreciação e aprovação de Estatuto Social;
3º) eleição para os órgãos e dirigentes do Clube;
4º) defi nição da sede.

Lençóis Paulista/SP, 12 de março de 2020.

EDUARDO APARECIDO RODRIGUES 
CONVOCANTE

COMUNICADO

A Ação da Cidadania comunica que domingo dia 15/03/2020 ha-
verá coleta de alimentos nos bairros! Contamos com a colaboração 
de todos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Pelo presente edital fi cam convocados os 418  cooperados da 
Cooperativa Educacional de Lençóis Paulista para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no próximo dia 
31 de março de 2020, na sala de reunião da sua Sede Social, sita à rua 
Lídio Bosi, n. 491, em Lençóis Paulista - SP, às 17h30, em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de 
cooperados; às 18h30 em segunda convocação, com a presença de 
metade mais 1 (um) do número total de cooperados; às 19h30, em 
terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) 
cooperados, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
Leitura para discussão e aprovação do Relatório da Diretoria Exe-
cutiva, Balanço Geral, Demonstração da Conta “Sobras e Perdas”, 
Parecer do Conselho Fiscal e demais contas do exercício encerrado 
em 31/12/2019; 2) Eleição do Conselho Fiscal e Conselho Adminis-
trativo; 3) Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

Lençóis Paulista, 14 de março de 2020

ALTAIR LUIZ DE SOUZA 
Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, P&R Construtora e Administração de Obras 
LTDA, inscrita no CNPJ no 11.453.742/0001-99, CONVOCA os 
proprietários/adquirentes de unidades do empreendimento denomi-
nado RESIDENCIAL GUIDO LEDA, situado na cidade de Lençois 
Paulista, à Rua Nove de Julho, 530 AD, Centro, a participar da As-
sembléia Geral Ordinária, que será realizado no salão do prédio, no 
próximo dia 30/03/2020 (2a feira), em primeira chamada as 19:30, 
com a presença de no mínimo metade dos contratantes/proprietários 
e em segunda chamada às 20:00, com qualquer número de presentes, 
para deliberação e votação sobre os seguintes assuntos:

• Convenção de condomínio;
• Eleição de sindico, subsíndico e conselho fi scal;
• Previsão orçamentária;
• Valor da taxa de condomínio;
• Informações sobre administração inicial do prédio;
• Assuntos gerais;

Para que ninguém alegue ignorância, esta convocação será pu-
blicada em jornal local.

Lençois Paulista, 14 de Março de 2020.

P&R CONSTRUTORA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Meu Sagrados Coração de Jesus, em vós deposito toda minha 
confi ança e esperança.

Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, Sois o Rei dos 
Reis, Vós que fi zeste o cego ver, paralítico andar, o morto voltar a 
viver, o leproso sarar.

Vós que vedes as minhas afl ições, as minhas angústias, bem sa-
beis, Divino Coração, como preciso alcançar esta graça: (pede-se a 
graça com fé).

A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver, 
só de Vós espero com fé e confi ança: (pede-se novamente a graça).

Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar estar 
conversa, dentro de nova dias, alcance esta tão grande graça; e para 
vos agradecer, divulgarei esta graça para que os homens aprender a 
ter fé e confi ança em Vós.

Iluminai os meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como 
esta luz está nos iluminando e testemunhando a nossa conversa.

Sagrados Coração de Jesus, eu tenho confi ança em Vós, Sagra-
dos Coração de Jesus, aumente ainda mais a minha fé. Amém.

Edevar Ferrari

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
DO AÇUCAR E DA ALIMENTAÇÃO DE MACATUBA

CNPJ: 02.694.806/0001-52

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados todos os trabalhadores no ramo da alimen-
tação, com datas-bases para o ano de 2020: Águas, Bebidas, Doces, 
Carnes, Frios, Usinas de Açúcar, Rações, Torrefação, Laticínios, Pa-
nifi cação e Confeitaria e Plúrimo (Amendoim, Massas, Milho, Soja, 
Azeite, Óleo, Balas e Derivados e Fumo) representados pelo Sindi-
cato dos Trabalhadores nas Indústrias do Açúcar e da Alimentação de 
Macatuba para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que 
será instalada na Alameda Tiradentes, 134, Vila Azevedo, Macatuba-
-SP, no dia 26 de março de 2020, as 18h em 1ª convocação, para o 
fi m de discutir e votar a seguinte ordem do dia: 1) redação da ata da 
assembleia anterior; 2) reivindicações das categorias em função das 
datas-bases; 3) concessões de poderes a Federação para manter nego-
ciações coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho 
e, sendo preciso, instaurar dissídio coletivo; 4) representação nas ne-
gociações da categoria como um todo; 5) contribuição de negociação 
coletiva/assistencial, em função da representação nas negociações 
coletivas, 6) Fica aberto o prazo de 10 (dez) dias, a partir da reali-
zação da assembleia, para os trabalhadores se oporem aos descontos 
em seus salários, das contribuições. Caso não seja atingido o quórum 
estatutário, a assembleia será instalada no mesmo dia e local uma 
hora após, em segunda convocação. Macatuba, 14 de Março de 2020.

Dijair Martins Pereira
Presidente

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 documen-

tos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
LUCAS ARANTES PEREIRA e GABRIELA BERALDO, 

sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convive em 
união estável, ajudante geral, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 
07/04/1994, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de 
ISMAEL PEREIRA e de AUREA APARECIDA ARANTES; e a pre-
tendente: nacionalidade brasileira, solteira, convive em união estável, 
do lar, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 20/07/1990, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de PEDRO PAULO BE-
RALDO e de CELIA BISPO DOS SANTOS.

 
MARCELO MOREIRA GARIJO e TAÍSE ELOISA JOSÉ, 

sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, convive 
em união estável, professor, nascido em Agudos - SP, aos 16/05/1981, 
residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de ALEXAN-
DRE GARIJO e de FRANCISCA MOREIRA GARIJO; e a preten-
dente: nacionalidade brasileira, solteira, convive em união estável, 
monitora cultural, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 27/01/1989, 
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de ELIETE 
TEREZINHA JOSÉ.

 
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 

Imprensa Local.
Lençóis Paulista,12 de março de 2020.
O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

FESTAS

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

B4
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Classificados

UM SENHOR JORNAL

ASSINE
ASSINATURA ANUAL:

R$ 100,00 ou 2x de R$ 50,00

Ligue: (14) 3269-3311

IMÓVEIS
COMERCIAIS

SANTA TEREZINHA 
- Sala Comercial - sala 
ampla, área de serviço, 
cozinha e 2 banheiros. 
R$ 5.800,00. Código 
02034. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

ALUGA-SE BARRA-
CÃO na Maria Luiza 
4.250 m². Tratar (14) 
99712-2211.

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

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 

VENDA OU permuta, 
Barracão Comercial 
multiuso com 230m2 - 
terreno em avenida de 
maior circulação de Len-
çóis Paulista, em zona 
estritamente comercial, 
já alugado com contrato 
até 2022, que deverá ser 
respeitado. (Documen-
tação - 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

SÍTIO VARGEM Limpa: 
2 Alqueires, Casa com 
varanda, 03 Quartos, 
Suíte com Ar Condicio-
nado, 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, arborizada 
R$ 245.000 Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

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

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

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

CHÁCARA - Descendo 
Virgílio Rocha - Possui 
duas residências, 1° 
sendo 2 dormitórios, 1 
suíte, área de lazer com 
churrasqueira, fogão de 
lenha, piscina, 3 tanques 
pra criação de peixe, 
mangueira para porco 
(alvenaria), pomar, horta, 
rio lençóis passa ao lado 
capela. 2º RESIDÊNCIA: 
Casa do caseiro sendo 
2 dormitórios, 1 sala, 
1cozinha, 1 banheiro. 
R$ 583.000,00. Código 
02611. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CHÁCARA - Terreno 
com 3.2 alqueires, 1 
casa com 4 dormitórios, 
2 salas, 2 cozinhas, 1 
lavanderia, 2 banheiros. 
EDÍCULA: Churrasqueira, 
piscina com sauna e 
canil. R$ 848.000,00. 
Código 02371. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

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

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

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, arborizada 
R$ 185.000 (aceito 
caminhonete como parte 
do negócio) Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

VENDE-SE OU troca 
terras no Virgilio Rocha, 
com 3,6 ou 9mil m2, com 
água e energia, valor 
a combinar. Tratar(14) 
99898-1445 com 
Canário. 

JD. MORUMBI - Sala 
Comercial - Sala 
Comercial com 250 m², 
1 banheiro, 1 cozinha, 
lavanderia coberta, 
ótima localização. R$ 
2.000,00. Código 02004. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br. 

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

NÚCLEO - Sala Comer-
cial - sala ampla com 
divisória, 1 banheiro, 
estacionamento na 
frente. R$ 1.100,00. 
Código 02333. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

ELIZABETH - Sala 
Comercial - Piso Inferior: 
1 recepção, 1 sala de 
espera, 1 sala grande 
e 2 banheiros sendo 1 
com adaptação. Piso 
Superior: 1 sala grande, 
1 cozinha pequena, 
1 área de serviço e 1 
banheiro. R$ 1.400,00. 
Código 02333. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CENTRO - Sala Comer-
cial - 2 dormitórios, 1 
sala, 1 cozinha, 1 copa, 
1 lavanderia, 1 banheiro, 
1 garagem. R$ 1.300,00. 
Código 02445. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

DISTRITO INDUS-
TRIAL I - Barracão 
- Barracão grande com 
800 m², cozinha, 2 
salas para escritório, 
1 banheiro feminino, 1 
banheiro masculino. R$ 
4.000,00. Código 02387. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CHÁCARAS
VENDA

ITAMARATY - 
Terreno todo murado 
portão, excelente 
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: TERRE-
NO topografia plana, 
excelente localização 
501,74 m² - R$ 230.000 
baixou para R$ 213.000. 
Adriano Cian Consultor 
de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

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

TERRENO - Santa Tere-
sinha II - Área do terreno 
236.15 m². R$ 74.200,00. 
Código 02565. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263 
- 0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

TERRENO - Ubirama 
- Terreno murado, Área 
275 m². R$ 210.000,00. 
Código 02790. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263- 0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

TERRENO - LOTE: 09, 
QUADRA: 4Z, amplo 
terreno. R$ 53.000,00. 
Código 02649. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

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

GREENVILLE RESI-
DENCIAL: Terreno topo-
grafia plana, excelente 
localização 1056 m2 R$ 
650.000 Adriano Cian 
Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

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

TERRENOS
VENDA

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

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

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. 

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 se-
parados também. Tratar 
(14) 99868-9731.

JD EUROPA - vendo 
terreno parte alta, ótima 
localização. Tratar (14) 
98137-7021.

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

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

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

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

VENDE-SE VÁRIOS 
terrenos murados no 
Itamaraty. Tratar (14) 
98206-3296 ou (14) 
99791-3666. 

VENDE-SE VÁRIOS ter-
renos 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 presta-
ções, 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.

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

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

VENDO TERRENOS 
comerciais Jd. Planalto 
em frente à Constrular 
450m2 cada. Tratar: (14) 
99712-0847.

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

VENDE-SE TERRENO, 
na Rua José Bonifácio 
no 592, Jd. Marimbon-
do, topografia plana. 
Pronto para constru-
ção. Tratar cel: (14) 
99787-4343.

SPAZIO VERDE. 
Terreno, quitado com 
300m2, localizado na 
parte alta, excelente 
disposição e topografia 
plana. R$ 200.000,00. 
Direto com proprietário 
tratar: (14) 99788-
5669. 

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

VENDE-SE UM terreno 
400 m2 no Jardim Mo-
rumbi, 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 especiais! Infos: 
(14) 3264-5165 e (14) 
99820-0872 José Carlos.

VENDO TERRENO 
Rua Minas Gerais, Vila 
Cruzeiro, 275 m2. Tratar: 
(14) 3263- 1511 ou (14) 
99796-6685.

VENDE -SE terreno no 
Ubirama com muro e 
calçada, com 275 m², 
valor R$ 150.000,00. 
Tratar (14) 98206-3296 / 
(14) 99791-3666.

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

RONDON - Sala Comer-
cial - Salão amplo com 
115m², 1 escritório, 1 ba-
nheiro, estacionamento, 
ponto bem localizado. R$ 
980,00. Código 02471. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - Sala 
Comercial - 2 salas, 2 
banheiros. R$ 1.800,00. 
Código 02736. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

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

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

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. 

NOTIFICAÇÃO

Contratante portador do CNPJ n° 34.404.389/0001 Cartão Uni-
med n° 0233.3572.00000 favor entrar em contato conosco através do 
telefone: 14-3269.3100 / Ramais: 3125/3145/3135, ou presencial-
mente na sede da operadora, dentro do prazo de 10 dias, com finalida-
de de solucionar a situação de inadimplência do plano de saúde, sob 
pena de suspensão do atendimento e/ ou cancelamento do contrato do 
seu Plano de Saúde.

Edson Correia de Lima
Assessor Diretoria

Fabiana C.M Crotti
Analista Financeiro

Unimed Lençóis Paulista
Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ: 67.417.519/0001-40
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FICANDO MAIS VELHO - Mita Silva 
completa mais um ano de vida neste domingo 
(15) e recebe as felicitações dos amigos e 
familiares. Todos desejam a ele muitos anos 
de vida. Parabéns!

PRINCESA - A linda Micaelli Maganha 
Oliveira fez oito aninhos na quinta-feira 
(12) e recebeu o carinho dos pais, Ricardo e 
Micheli, da irmã Monique e toda a família. 
Muitas felicidades!

APAGANDO A VELINHAS - A pequena 
Júlia Ellen Basques  completa três aninhos 
hoje (14) e ganha os parabéns de todos os 
familiares, especialmente dos pais, Joice e 
Rodolfo. Saúde e paz!

A Festa em Louvor a São José segue animando 
os finais de semana na Paróquia do Jardim 

Ubirama. Veja nas fotos da Cíntia Fotografias!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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Adalberto e Sandra, 
na Festa de São José

Maria Eduarda, Andreia, Paulo e 
João Paulo, na Festa de São José
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RECORDANDO

BAILINHO NA GARAGEM - A data da 
foto é desconhecida, mas dá para ver que a 
garotada se divertia muito naquela época. 
No bailinho de garagem, à direita aparece a 
vitrola, que certamente tocava os famosos 
LPs de boleros, sambas-canção, valsas e 
outros ritmos. Bons tempos aqueles!

Por Nelson Faillace

Jeferson e Erica, na 
Festa de São José

Elço e Luiz Felipe, na 
Festa de São José

Pedro e Elaine, na 
Festa de São José

Erick, Matheus, Juliana e 
Renata, na Festa de São José

Solene, Beatriz e João 
Vitor, na Festa de São José

Vitor e Fabiana, na 
Festa de São José

Lucas, Bruna e Sergio, 
na Festa de São José
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