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A pro pagação do 
vírus e das fake news

Gaudêncio Torquato: 
O pânico se instala

EDITORIAL ARTIGOA3 A3TEMPO
Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 
à noite.

SÁBADO, 21/03
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49%19ºC

Fechamento
desta edição: 

21h54

O DIA EM QUE A 
TERRA PAROU!

Medo da pandemia de coronavírus coloca população mundial em reclusão; esta edição traz um pouco de tudo o que ocorreu ao longo da semana

Acompanhe em www.facebook.com/jornaloeco e www.jornaloeco.com.br

Não propague fake news, acompanhe notícias em veículos de comunicação 
con� áveis. Evite sair de casa; não coloque seus familiares e amigos em risco.

A partir de terça-feira, O ECO 
traz boletim diário da situação

CONSCIÊNCIA
CAMPANHA

Vacinação da gripe 
começa na segunda

A primeira etapa da campanha 
nacional de vacinação contra a gripe 
prevê imunizar idosos com 60 anos ou 
mais e trabalhadores da área da saúde. 
Apesar da pandemia do coronavírus, 
o Ministério da Saúde ressalta que to-
mar a vacina contra a in� uenza facili-
ta o diagnóstico do Covid-19, já que as 
doenças têm sintomas parecidos. 

Para evitar aglomerações em 
Lençóis Paulista e Macatuba, a imu-
nização será aplicada fora das Uni-
dades de Saúde.

Em Lençóis, a vacinação será de 
segunda à sexta-feira, das 8h às 16h 
na Escola Philomena Briquesi Boso 
(Alfredo Guedes), Escola Prof.ª 
Guiomar Borcat (Jardim Caju), Cre-

che Odette Pietraróia (Cecap), Pra-
ça do Tonicão, Escola Irma Carrit 
(Vila Cruzeiro), Escola Prof. Nélson 
Brollo (Jardim Monte Azul), Escola 
Lina Bosi Canova (Jardim Ubirama) 
e Escola Rubens Pietraróia (Núcleo 
Luiz Zillo). A Secretaria de Saúde 
informa que as equipes vão imuni-
zar os idosos acima de 70 anos e que 
estejam acamados em suas casas.

Em Macatuba, a campanha 
contra a in� uenza será realizada 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 
15h, em frente ao Posto de Saúde 
Central, Escola Waldomiro Fantini, 
no estacionamento do posto de saú-
de do Bocayuva e Jardim Planalto, 
além da vacina em domicílio.   

Autor do homicídio foi preso em � agrante; crime teria sido causado por motivos fúteis

POLÍCIA

Homem é morto a facadas no Grajaú
A4

COVID-19 - Coração 
financeiro do mundo, Nova 

Iorque ficou com as ruas 
completamente desertas 

nessa sexta; vários países 
já adotaram quarentena

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 21 DE MARÇO DE 2020 •A2



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 21 DE MARÇO DE 2020 •

PARA PENSAR
 “Tempos de crise não são apenas de ansiedade 

e angústia. Eles nos dão uma chance, uma 
oportunidade para fazer as escolhas corretas”,

Desmond Tutu.

FRASE
 “Todas as medidas que nós tomarmos antes da pandemia parecerão 

populismo, mas todas a medidas que tomarmos depois, parecerão insuficientes”,
Prefeito Anderson Prado de Lima, sobre restrições

adotadas em decorrência do coronavírus.
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l A propagação do vírus e das fake news

Desde que a propagação do coro-
navírus (Covid-19) tomou proporções 
mundiais, centenas de histórias falsas 
sobre sua origem, transmissão e tra-
tamento precisam ser desmistificadas 

pelo Ministério da Saúde e outros 
órgãos governamentais do país. Em 
meio à luta contra o coronavírus, es-
pecialistas estão tendo que se pre-
ocupar com o combate à desinfor-
mação, principalmente com quem 

propaga as malditas fake news, que 
têm aumentado ainda mais a sen-
sação de pânico na população.

As informações precipitadas, 
baseadas no ‘eu acho que é’ e ‘eu ouvi 
falar que é’, estão sendo os grandes 
desafios a se combater, quase tanto 
quanto o próprio coronavírus. É tris-
te admitir, mas, infelizmente, sempre 
teremos que conviver com as fake 
news. Mas, não podemos desistir de 
tentar conscientizar a população so-
bre a importância de checar as fontes 
de informação antes de sair comparti-
lhando tudo, indiscriminadamente.

Essa verificação pode ser feita pelos 
veículos sérios de imprensa e também 
pelos sites oficiais dos governos. Aliás, 
a prefeitura de Lençóis Paulista atua-
lizou na noite dessa sexta-feira (20), 
seu boletim diário sobre o coronavírus, 
que aumentou para três os casos sus-
peitos no município. No Brasil, a atua-
lização mais recente é de 904 casos, 
com 11 mortes pelo Covid-19, nove em 
São Paulo e duas no Rio de Janeiro.

Portanto, o cenário epidemiológico 
do novo coronavírus deve ser tratado 
com extrema seriedade por parte da 
população, que deve seguir as orien-
tações, mesmo não pertencendo ao 
grupo de risco. O mesmo vale para os 
órgãos públicos e privados que devem 
se atentar aos decretos emitidos nes-
ta semana, estabelecendo diversas 
restrições para proteger a população.

Que o momento é de seriedade 
todos já sabem, basta que as pessoas 
tenham consciência sobre a pandemia 
que se alastra pelo mundo todo e já 
fez milhares de vítimas fatais.
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O pânico se instala
Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação

A vida é um eterno recomeço. 
Fosse escolher a lenda que mais se 
assemelha à sua vida, provavelmente 
o povo brasileiro colocaria a história 
do castigo de Sísifo entre as prefe-
ridas. Sísifo, que viveu vida solerte 
e audaciosa, conseguiu livrar-se da 
morte por duas vezes, sempre ble-
fando. Rei de Corinto, não cumpria a 
palavra empenhada, até que Tânatos 
veio buscá-lo em definitivo. Como 
castigo, os deuses o condenaram im-
piedosamente a rolar montanha aci-
ma um grande bloco de pedra. Quase 
chegando ao cume, o bloco desaba 
montanha abaixo.

A maldição de Sísifo é recomeçar 
tudo de novo, tarefa que há de durar 
eternamente.

O povo se sente no estado de 
eterno recomeço. Padece das pre-
visíveis tragédias provocadas por 
chuvas, com mortes que sobem no 
ranking das catástrofes; angustia-se 
nas filas do INSS; vê o dinheiro su-
mindo do bolso com a economia em 
recuo; e, agora, passa a temer com 
a foice da morte, que aparece aqui e 
ali escondida na forma de um vírus, 
de nome coronavírus, que não esco-
lhe vítimas, atacando ricos e pobres. 
O mundo todo está tomado de pavor.

O pânico que começa a se alastrar 
deflagra uma cadeia de eventos e si-
tuações inesperadas. O corpo social é 
ferido de todos os lados. Suspensão 
de aulas, com efeitos sérios sobre o 
cronograma da vida escolar; diminui-
ção de aglomerados e mobilizações 
de ruas e ambientes fechados, apesar 
de grupos com a síndrome do touro 
(arremetem com a cabeça e pensam 
com coração) não se incomodarem 
com isso; isolamento em casa ou em 
estabelecimentos hospitalares em 
quarentena, com semanas perdidas 
de trabalho; paralisação parcial de se-
tores vitais da produção e dos servi-
ços, perdas monumentais para a eco-
nomia; débâcle das bolsas mundiais 
e da brasileira, que já perdeu cerca 
de R$ 1 trilhão com a desvalorização 
das companhias ali presentes; falta 
adequada de respostas à pandemia, 
seja por insuficiência das estruturas 
de saúde governamentais e privadas, 
seja por ausência de planejamento 
para enfrentar a crise.

Ao fundo desse panorama de de-
solação, enxergam-se paisagens de 
destruição, pequenas e grandes ca-

tástrofes: afundamento de barcos 
nos rios, quedas de barreiras nas ro-
dovias e desabamento de casas; es-
cândalos envolvendo governantes, 
políticos e empresários; ameaça de 
novos impostos; tensões acirradas 
entre os três Poderes; politicagem 
que se acentua em ano eleitoral, en-
tre outros.

Os efeitos são catastróficos, pois o 
sistema de vasos comunicantes aca-
ba contaminando os poros da alma 
nacional, inviabilizando aquele espí-
rito público, fonte primária do fervor 
pátrio, que Alexis de Tocqueville, há 
quase 200 anos, constatou no clássi-
co A Democracia na América: “existe 
um amor à pátria que tem a sua fonte 
principal naquele sentimento irrefle-
tido, desinteressado e indefinível que 
liga o coração do homem aos lugares 
onde o homem nasceu. Confunde-se 
esse amor instintivo com o gosto pe-
los costumes antigos, com o respei-
to aos mais velhos e a lembrança do 
passado; aqueles que o experimen-
tam estimam o seu país com o amor 
que se tem à casa paterna”.

Que amor à Pátria pode existir 
em espíritos tomados pelo pavor, 
pela violência de tiros a esmo, mor-
tes por balas perdidas, marginalidade 
comandada de dentro das prisões? 
Que espírito público pode vingar no 
seio das massas quando grupos po-
larizados teimam em querer dividir o 
país em duas bandas, impulsionando 
os eixos da discriminação e bradando 
contra a liberdade de imprensa?

Brasileiros motivados a emigrar 
para realizar o sonho de uma vida 
melhor na América do Norte voltam 
à terra, expulsos, algemados, estam-
pando frustração. Emigrar foi para 
eles a opção de milhares nesses tem-
pos bicudos. Hoje, retornam à casa 
sob angustiante interrogação: o que 
vou fazer?

Onde e quando chegaremos ao 
andar da estabilidade? Por que a eco-
nomia não melhora o nosso viver? 
Um fato: as margens embolsam seu 
dinheirinho no início de cada mês e, 
ao final, contam migalhas. Para pio-
rar, com esta crise nas bolsas, viver 
sob a ilusão de ganhos inflacionários 
já não mais faz a cabeça do poupador.

A verdade é que o fator econômi-
co dá o tom das nossas vidas. Con-
sequentemente, os serviços sociais 
ficam com poucos recursos. O proces-
so de reformas nunca chega ao fim. 
Mudanças na política? Quem sabe? 
Poderemos ver mais um levante em 
outubro próximo. Parecido com o que 
vimos em 2018.
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A Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista teve um dia atípico e ex-
tremamente decisivo na última 
segunda-feira (16). Uma extensa 
reunião realizada antes da sessão 
ordinária colocou frente a frente 
representantes dos Poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário. O 
motivo não poderia ter sido outro 
senão a preocupação com o avan-
ço da pandemia do novo corona-
vírus, que àquela altura era bem 
menos significativa do que hoje.

PORTAS FECHADAS
A reunião, a portas fechadas, 

contou com a participação do 
prefeito Anderson Prado de Lima 
(DEM), do presidente da Casa de 
Leis, Nardeli da Silva (MDB) e os 
demais parlamentares, além da 
promotora de Justiça, Dra. Débora 
Orsi Dutra, que representou o Mi-
nistério Público. Por cerca de meia 
hora, as autoridades lençoenses 
discutiram pontos importantes 
para o enfrentamento da questão.

CONTINUIDADE
Tecnicamente, o encontro ser-

viu para sacramentar as restri-
ções que já vinham sendo deba-
tidas desde o último sábado (14), 
quando o prefeito Anderson Prado 
e o vereador Nardeli haviam rea-
lizado uma primeira reunião com 
profissionais da saúde, incluindo 
o secretário responsável pela pas-
ta, Ricardo Conti, e o provedor do 
Hospital Nossa Senhora da Pieda-
de, Dr. João José Dutra.

CONTRAMÃO
Enquanto que o encontro do 

sábado passado debatia o que 
precisaria ser feito para mobilizar 
diversas esferas da sociedade no 
combate ao Covid-19, encami-
nhando, de certo modo, as deci-
sões para o campo das restrições 
- como tem ocorrido por todo o 
estado, por todo o país e por todo 
o mundo -, uma outra movimenta-
ção no mesmo dia caminhava para 
o sentido oposto.

PRECIPITADO
Diante de muitos questiona-

mentos sobre a confirmação ou 
não da realização da 43ª edição 
da Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Lençóis 
Paulista), que já vinham ocorren-
do desde meados daquela sema-

na, sobretudo nas redes sociais, 
a organização do evento decidiu 
emitir uma nota. O comunicado, 
porém, contrariando tudo o que 
vinha ocorrendo, garantia que a 
feira aconteceria normalmente.

RESPOSTA
O resultado não demorou para 

vir e não foi nada positivo. Com a 
mesma intensidade que haviam 
surgido os questionamentos so-
bre a realização ou não da feira, 
as redes sociais foram inflamadas 
a partir do comunicado oficial. A 
garantia da realização da festa foi 
recebida da pior forma possível 
por boa parte da população local, 
que reagiu cobrando uma postura 
do Poder Público.

NÃO VAI
Não por acaso, após a reunião 

que antecedeu a sessão do Le-
gislativo, na segunda-feira (16), o 
prefeito Anderson Prado, convi-
dado a se pronunciar no plenário, 
começou falando dos pontos esta-
belecidos pelo decreto justamen-
te comunicando o cancelamento 
da feira. “A primeira medida que 
tomaremos é a suspensão ime-
diata de eventos com mais de 100 
pessoas, envolvendo o calendário 
cultural, esportivo, festividades e 
comemorações. Portanto, a Facil-
pa está, sim, cancelada”, disse.

SUSPENSÃO
Por determinação da Mesa Di-

retora como medidas de enfren-
tamento à pandemia do Covid-19, 
o Poder Legislativo de Len-
çóis Paulista publicou a portaria 
007/2020, que suspendeu desde 
a quinta-feira (19), até segunda 
ordem, o atendimento presencial 
na sede do Poder Legislativo. O 
atendimento será feito pelo te-
lefone (14) 3269-6000 ou pelos 
meios eletrônicos.

FECHADA
Os servidores da Casa de Leis 

trabalharão remotamente e em 
sistema de expediente interno 
revezado, sem atendimento ao 
público. Já as sessões legislativas 
serão mantidas com precauções 
e sem público, com transmissão 
pelos canais eletrônicos, como a 
página do Facebook e o site da Câ-
mara Municipal. Só será liberado 
o acesso dos profissionais da im-
prensa, mediante credenciamento. 

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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PRESÍDIOS
A Secretaria Estadual da Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo decidiu nesta 
quinta-feira (19) proibir a visita de crianças, adolescentes e idosos a presos de todas 
as 176 unidades prisionais do estado. A medida faz parte do conjunto de normas do 
governo estadual para combater o coronavírus e já começa a valer a partir deste fim 
de semana. Pelas novas regras, cada preso poderá receber apenas um visitante.

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 21 DE MARÇO DE 2020 •

Polícia

DATA: 13/3/2020 a 20/3/2020

Obituário
Palamedes Consalter faleceu na sexta-feira (20) aos 91 anos em Lençóis Paulista.
Marisa Sanches Barreto faleceu na quinta-feira (19) aos 67 anos em Lençóis Paulista.
Ritta Therezinha de Freitas faleceu na quinta-feira (19) aos 82 anos em Lençóis Paulista.
Álvaro Ludovico faleceu na terça-feira (17) aos 92 anos em Lençóis Paulista.
José Estevan Crotti faleceu na terça-feira (17) aos 74 anos em Macatuba.
José Irineu Ramos faleceu na segunda-feira (16) aos 55 anos em Lençóis Paulista.
Luiz Belato faleceu no domingo (15) aos 86 anos em Macatuba.
Maria Aparecida de Lima Faxina faleceu no domingo (15) aos 85 anos em Macatuba.
Nicolau Francisco da Silva faleceu na domingo (15) aos 80 anos em Macatuba.
Paulo Germano faleceu no domingo (15) aos 92 anos em Macatuba.
Bento Marcolino Filho faleceu no sábado (14) aos 72 anos em Macatuba.
Lenice Galdino da Silva Morgado faleceu no sábado (14) aos 60 anos em Lençóis Paulista.
Sibele Cristina de Oliveira faleceu na sexta-feira (13) aos 40 anos em Macatuba.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL
NOSSA SENHORA DA PIEDADE

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados os associados da Associação Be-
neficente Hospital Nossa Senhora da Piedade para se reunirem em ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA, de acordo com Estatuto Social, no próximo 
dia 26 de março de 2020, em sua sede, na Rua Geraldo Pereira de Barros, n°. 
461, em Lençóis Paulista – SP, as 18:00 hrs, em primeira convocação, com 
a presença de metade mais um dos associados, às 18:30 hrs, em segunda 
convocação, com a presença de qualquer número de associados, para tratar 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Deliberar sobre as contas da Associação, 
o Balanço Geral e o Relatório de atividades desenvolvidas no exercício de 
2019, Prestação de contas relativa ao exercício de 2019; 2) Outros assuntos 
de interesse da Associação.

Lençóis Paulista, 11 de Março de 2020.

JOÃO JOSÉ DUTRA
Provedor

HOMICÍDIO

REFORÇO

OBSCENO

Homem é morto a facadas no Grajaú

Polícia Militar aumenta 
patrulhamento em Lençóis

Homem de 44 anos é acusado 
de praticar atos libidinosos

Autor foi preso em flagrante; crime teria sido causado por motivos fúteis

Fiscalização será 
feita em todo 
município a fim de 
coibir aglomerações

Mulher denunciou que indivíduo estava 
nu se exibindo no portão de casa

Flávia Placideli

Um homem de 41 anos foi 
morto com cinco facadas 
na última quarta-feira 

(18), no Jardim Grajaú, em 
Lençóis Paulista. Antes de fale-
cer no próprio local, o homem, 
natural do município de São 
Francisco, do estado de Minas 
Gerais, informou o nome do 
autor do crime, bem como suas 
características, indicando o tra-
jeto de fuga do mesmo, que aca-
bou sendo preso em flagrante.

Segundo informações do 

Flávia Placideli

Após a adoção de medidas 
que restringiram a circu-
lação de pessoas em de-

corrência do novo coronavírus 
(Covid-19), a Polícia Militar de 
Lençóis Paulista decidiu au-
mentar o patrulhamento. A par-
tir deste final de semana, além 
das rondas para coibir todo 
tipo de criminalidade, serão 
designadas viaturas para reali-
zar ações perto de bares, casas 
noturnas e locais que aglome-
ram grande número de pessoas, 
principalmente jovens.

O objetivo é orientar e or-
ganizar a população. “Enten-
demos que nossa participação 
será fundamental para o su-
cesso das medidas restritivas 
previstas nos decretos emitidos 
pela Prefeitura Municipal. A 
Polícia Militar estará nas ruas 
de forma ainda mais presente. 
A prioridade será orientar e or-
ganizar a adoção das medidas”, 

Flávia Placideli

Na manhã da última terça-
-feira (17), a Polícia Mi-
litar de Lençóis Paulista 

deteve um homem de 44 anos 
acusado de praticar atos libidi-
nosos. O crime aconteceu no 
Parque Residencial Rondon. A 
vítima disse que passava pelo 
local acompanhada de sua fi-
lha e foi surpreendida por um 
homem nu, que estava com o 
órgão genital ereto em frente 
ao portão de sua residência.

ASSASSINATO - Crime ocorreu no Jardim Grajaú, autor foi preso em flagrante

CONTROLE - Tenente Franco fala da fiscalização por conta das medidas preventivas em decorrência do coronavírus

Segundo o Boletim de Ocor-
rência, por volta das 11h, por 
solicitação via Copom (Centro 
de Operações) uma equipe da 
PM se dirigiu ao bairro, onde 
a vítima, de 28 anos, que terá 
sua identidade preservada, in-
formou que passava pela frente 
de uma casa acompanhada de 
sua filha, de 10 anos, quando 
foi surpreendida por A.D.P.S., 

de 44 anos, morador do local, 
praticando atos libidinosos.

A mulher relatou ainda que 
o homem estava sem as roupas 
da cintura para baixo, parado 
próximo ao portão, com o ór-
gão genital ereto. Segundo ela, 
além de ficar se insinuando 
com atos obscenos, o indiví-
duo a teria seguido por cerca 
de 20 metros. Moradores das 

redondezas relataram à polícia 
que a prática desses atos libidi-
nosos seria constante por parte 
do homem.

Ele recebeu voz de prisão 
e foi encaminhado à Delegacia 
da Polícia Civil, onde prestou 
depoimento e confessou o ato. 
A autoridade de plantão rati-
ficou o flagrante pela prática 
de atos libidinosos, porém, 
segundo informações obtidas 
pela reportagem, o indivíduo 
foi liberado após o pagamento 
de fiança.

afirma o tenente Rodrigo Fran-
co, subcomandante da 5ª Cia.

Segundo o decreto 
157/2020, emitido nessa sexta-
-feira (20), só podem funcio-
nar normalmente farmácias, 
supermercados, açougues, 
peixarias, quitandas, lojas de 
conveniência, lojas de venda 
de alimentação para animais, 

distribuidores de gás e água 
mineral, padarias, restauran-
tes e lanchonetes e postos de 
combustíveis. Segundo Tenen-
te Franco, a PM vai monitorar 
esses setores e está em contato 
com associações e empresas.

Festas, eventos e outros ti-
pos de aglomerações também 
serão monitorados. O coman-

do também acompanha as 
informações repassadas pelo 
Governo do Estado. Caso ve-
rifique que alguma das medi-
das preventivas emitidas até o 
momento não estejam sendo 
cumpridas, a PM fará a noti-
ficação para o órgão público 
que pode multar o estabeleci-
mento e outros locais.

FOTO: ELTON LAUD/O ECO

Boletim de Ocorrência registra-
do pela 5ª Cia da Polícia Mili-
tar, durante um patrulhamento 
de rotina pela Rua Olino Fuin, 
no Jardim Grajaú, uma equipe 
se deparou com Elionei Martins 
Nunes caído no chão com feri-
mentos nas costas, ocasionados 
por golpes de faca.

De imediato, os militares 
acionaram o resgate e indaga-
ram a vítima, ainda com vida, 
sobre o ocorrido. O homem de 
41 anos, que estava residindo 
em Lençóis Paulista a pouco 
tempo, informou aos policiais o 

nome do autor do crime. Tam-
bém descreveu que ele trajava 
uma camiseta do uniforme da 
empresa em que ambos traba-
lhavam, na cor cinza, e indicou 
o trajeto de fuga do mesmo.

Na sequência, viaturas 
fizeram diligência nas proxi-
midades, localizando A.F.M., 
de 42 anos, que apresentava 
as mesmas características 
fornecidas, entrando em um 
matagal. Ao ser abordado, o 
homem natural do município 
de Campo Maior, no estado do 
Piauí, foi flagrado com a calça 

toda suja de sangue.
Ao ser questionado a respei-

to do crime, A.F.M. confirmou 

que havia desferido cinco faca-
das na vítima para se defender 
após uma discussão por mo-
tivos fúteis. O autor do crime 
declarou ainda que os dois mo-
ravam juntos em uma residên-
cia do bairro e que trabalhavam 
como pedreiros.

Diante dos fatos, A.F.M. foi 

conduzido à Delegacia da Polí-
cia Civil, onde foi autuado em 
flagrante por homicídio doloso 
qualificado por motivos fúteis. 
Posteriormente, o homem foi 
encaminhado à Cadeia Públi-
ca de Avaí, onde permaneceu 
preso. A faca utilizada no crime 
não foi encontrada. 

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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RESTRIÇÃO AOS VELÓRIOS
O pacote de medidas adotadas pela Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, através dos decretos publicados nesta semana, também afetou 
diretamente os velórios da cidade. Foi imposto um limite de quantidade de 
pessoas restritas ao grupo familiar dos falecidos, que não pode ultrapassar 
a quantia de 10 pessoas. A regra se aplica a velórios públicos e privados.
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Cotidiano

PANDEMIA

Lençóis adota medidas enérgicas 
de enfrentamento do coronavírus
Com três casos suspeitos, cidade fecha comércio, repartições públicas, suspende aulas nas escolas e cancela todos os eventos com aglomerações

Elton Laud

Poucas vezes na história 
recente da humanidade, 
com exceção das Guerras 

Mundiais, algo trouxe tanta 
apreensão a ponto de causar 
mobilização em escala global. 
Nos últimos três meses, desde 
que os primeiros casos registra-
dos na China foram notificados 
à OMS (Organização Mundial 
da Saúde), o mundo viu o novo 
coronavírus (Covid-19) se alas-
trar rapidamente, ganhando sta-
tus de pandemia.

Até o início da noite des-
sa sexta-feira (20), segundo a 
OMS, haviam sido notificados 
258,5 mil casos em 165 países, 
com destaque para a China, 
onde a pandemia teve início, 
com 81,2 mil registros, e Itália, 
com 47,1 mil casos. Até o mo-
mento, mais de 11,3 mil pessoas 
já morreram em todo o mundo, 
novamente com Itália e China 
no topo da lista, com 4 mil e 3,2 
mil óbitos, respectivamente.

No Brasil, o número de pa-
cientes havia subido para 904 
até o início da noite desta sexta-
-feira (20), com a epidemia se 
concentrando principalmente 
no estado de São Paulo, com 
396 casos. Rio de Janeiro, com 
109 confirmações, e Distrito 
Federal, com 87 pacientes, se-
guem aumentando bastante os 
registros. Já foram confirmadas 
11 mortes, sendo nove em são 
Paulo e duas no Rio de Janeiro.

Na região, sem casos confir-
mados, as últimas atualizações 
divulgadas pelas secretarias de 
Saúde apontavam, na tarde de 
ontem (20), que o maior nú-
mero de casos suspeitos estava 
em Bauru e Botucatu, com 29 
e 20 pacientes aguardando re-
sultados de exames. Na área de 
circulação do Jornal O ECO, 
Lençóis Paulista segue com três 
casos negativos e três suspeitos 
aguardando resultado. Já Maca-
tuba tem um caso suspeito.

Diante do avanço da doen-
ça, governadores de diversos 
estados adotaram medidas 
preventivas enérgicas, mobili-
zando a rede pública de saúde 
e anunciando cancelamento 
de aulas, eventos esportivos e 
culturais, fechamento do co-
mércio, entre outras questões. 

O setor industrial, com 
exceção do Decreto Execu-
tivo 156/2020, que obriga 
a dispensa dos trabalha-
dores que se enquadrem 
nos grupos de risco, como 
idosos, gestantes e pessoas 
com comorbidades como 
hipertensão e diabetes, 
não recebeu nenhuma de-
terminação de paralização 
de atividades, mas tem 
adotado medidas rigorosas 
em decorrência do novo 
coronavírus (Covid-19)

A reportagem do Jornal 

A programação das igrejas 
e templos religiosos também 
foi alterada de modo preven-
tivo. Inicialmente, seguindo 
recomendações da Arquidio-
cese Sant’Ana de Botucatu, as 
paróquias de Lençóis Paulista 
haviam aumentado o número 
de celebrações para reduzir 
a concentração de fiéis, ado-
tando medidas mais rígidas 
de higiene.

Porém, devido ao avanço 
do Covid-19, um novo comu-
nicado determinou o fecha-

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - Lençóis adota medidas enérgicas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus

Na noite da segunda-feira (16), 
uma nova reunião realizada na 
Câmara Municipal, dessa vez 
com a participação da promoto-
ra de Justiça, Débora Orsi Du-
tra, e todos os vereadores, defi-
niu os pontos para a elaboração 
de um decreto emergencial.

O Decreto Executivo 
149/2020 foi o primeiro de seis 
decretos expedidos até essa sex-
ta-feira (20) - 151, 154, 155, 156 
e 157 - com o objetivo de res-
tringir a circulação de pessoas, 
evitar aglomerações e estabele-
cer novos protocolos de acom-
panhamento e atendimento na 
área da saúde, que estão sendo 
acompanhados pela Comissão 
de Controle, Prevenção e Tra-
tamento do Covid-19, formada 
por profissionais técnicos da 
área hospitalar, de infectologia, 
enfermagem, entre outros.

O prefeito Anderson Prado 
de Lima (DEM) reiterou que a 
adoção das medidas é de extre-
ma importância para garantir 
o bem-estar da população len-
çoense. “Todas as medidas que 
nós tomarmos antes da pande-
mia parecerão populismo, mas 
todas a medidas que tomarmos 
depois, parecerão insuficientes. 
Então, preferimos todos, Minis-
tério Público, Poder Legislativo 
e Poder Executivo tomar as me-
didas necessárias para a prote-
ção do povo de Lençóis Paulis-
ta. Agora é hora de cuidar da 
nossa gente. Espero que todos 
os municípios brasileiros façam 
o que precisa ser feito, seguin-
do as recomendações da Orga-
nização Mundial da Saúde, do 
Governo Federal e dos gover-
nos estaduais”, destaca Prado.

O vereador Nardeli da Silva 
(MDB), presidente da Câma-
ra Municipal, seguiu a mesma 
linha. O coronavírus tem feito 
um estrago muito grande em di-
versos países e agora no Brasil 
também. Diante da gravidade 
que é para nós, o remédio, por 
mais amargo que seja, é muito 
importante. Neste momento 
não podemos fazer política e 
pensar no que vai acontecer 
no dia de amanhã. Nós temos 
que tomar decisões para o bem 
de nossa sociedade. Espero que 
com essas decisões, de todo o 
mal, a gente consiga ficar com o 
menor”, pontua o vereador.

Indústrias da cidade adotam medidas preventivas

Além da suspensão de 
aulas e demais atividades 
nas escolas, de eventos 
esportivos e culturais que 
estão detalhados nas próxi-
mas páginas, as medidas se 
estendem ao comércio, que 
permanecerá fechado entre 
a segunda-feira (23) e o dia 
5 de abril. No mesmo perí-
odo, para coibir de forma 
preventiva o fluxo de pes-
soas pela cidade, também 
não funcionará o transpor-
te público coletivo, que 
é mantido pela empresa 
Grecco Transportadora.

As exceções são os servi-
ços essenciais, como farmá-
cias, supermercados, açou-
gues, peixarias, quitandas, 
lojas de conveniência, lojas 
de venda de alimentação 
para animais, distribuidores 
de gás e água mineral, pada-
rias, restaurantes e lancho-
netes e postos de combus-
tíveis. Segundo o decreto, 
o cumprimento das deter-

ÚLTIMO DIA - Estabelecimentos ficam abertos neste 
sábado (21); a partir da segunda comércio estará fechado

Comércio permanece fechado durante duas semanas
minações será fiscalizado pela 
Secretaria de Segurança Públi-
ca, em conjunto com o Setor 
de Fiscalização Municipal e a 
Polícia Militar.

Apesar da liberação do fun-
cionamento em alguns segmen-
tos, a reportagem do Jornal O 
ECO apurou que diversos es-
tabelecimentos não abrirão as 
portas, alguns já a partir deste 
sábado (21). Por meio de nota, a 
diretoria da Acilpa (Associação 
Comercial e Industrial de Len-
çóis Paulista) comentou sobre 
a importância da medida e in-
formou que manterá o serviço 
interno, atendendo pelo e-mail 
acilpa@acilpa.com.br e através 
dos telefones (14) 3263-0837 e 
(14) 9 9647-1376 - WhatsApp.

AGÊNCIAS BANCÁRIAS
A reportagem do Jornal O 

ECO apurou que os bancos que 
mantêm agências em Lençóis 
Paulista devem definir na se-
gunda-feira (23) as medidas que 
serão adotadas para as próxi-

mas semanas. Nos últimos dias, 
agências e correspondentes já 
haviam tomado medidas para 
reduzir o fluxo de pessoas, mas 
a tendência é que o funciona-
mento seja totalmente suspen-
so, com atendimento mantido 
apenas pelos caixas eletrônicos 
e internet banking.

POUPATEMPO E DETRAN
Um decreto anunciado pelo 

governador João Dória (PSDB) 

no início da tarde dessa 
sexta-feira (20) reconheceu 
Estado de Calamidade pú-
blica no estado de São Paulo 
e anunciou o fechamento de 
repartições públicas como o 
Poupatempo e Detran, que 
devem manter, até segunda 
ordem, o atendimento ao 
público apenas de forma 
on-line, através dos sites 
www.poupatempo.sp.gov.
br e www.detran.sp.gov.br.

Prefeitos da maioria das cida-
des, sobretudo no estado de 
São Paulo, seguiram as mes-

mas recomendações.
Em Lençóis Paulista, a mo-

bilização de enfrentamento à 

pandemia ganhou força no últi-
mo sábado (14), quando o pre-
feito Anderson Prado de Lima 

(DEM) se reuniu com profissio-
nais da saúde para definir algu-
mas estratégias de prevenção. 

O ECO entrou em contato com 
algumas das principais em-
presas da cidade, que infor-
maram que os esforços estão 
sendo redobrados no que diz 
respeito à higiene e limitação 
de fluxo de pessoas. Algumas 
também estudam a adoção de 
turnos alternativos.

Como exemplo, a Bracell, 
que concentra milhares de 
trabalhadores nas obras de 
ampliação e sua unidade na 
cidade, suspendeu contrata-
ções, estabeleceu home office 
para funcionários de grupos de 

risco e suspendeu viagens 
internacionais. Segundo a 
empresa, também foram to-
madas medidas para a redu-
ção de aglomerações.

Outra medida foi a cria-
ção de um comitê interno 
para acompanhar a situ-
ação na região e no país. 
O objetivo é definir as di-
retrizes e ações de forma 
a antecipar novas decisões 
e medidas para garantir a 
segurança e o bem-estar de 
seus colaboradores e da co-
munidade lençoense. 

Igrejas e templos também adotam isolamento

mento de todas as paróquias e 
suas respectivas capelas, inclusi-
ve durante a Semana Santa. Até 
segunda ordem, devem ocorrer 

celebrações fechadas, com 
transmissão por canais alter-
nativos, como rádio e internet.

Segundo o Conselho de 
Pastores de Lençóis Paulista, 
a orientação para as igrejas 
evangélicas também foi para 
que as recomendações dos 
decretos municipais expe-
didos nesta semana sejam 
seguidas. Assim, cultos e de-
mais atividades nas dezenas 
de congregações da cidade 
também estão suspensos por 
tempo indeterminado. 

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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MANIPULAÇÃO LIBERADA
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou as farmácias 
de manipulação a prepararem e venderem álcool gel de forma direta para 
o público. A decisão faz parte das medidas para conter a disseminação 
do coronavírus (Covid-19) no país e visa ampliar o acesso da população a 
esses produtos. A autorização tem prazo de 180 dias e pode ser prorrogada.
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Saúde

CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
1 RECEITAS
2 Previsão Inicial 33.978.372,78
3 Previsão Atualizada 33.978.372,78
4 Receitas Realizadas 5.636.921,13
5 Déficit Orçamentário 0,00
6 Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 95.000,00
7 DESPESAS
8 Dotação Inicial 33.978.372,78
9 Créditos Adicionais 95.000,00

10 Dotação Atualizada 34.073.372,78
11 Despesas Empenhadas 8.782.461,84
12 Despesas Liquidadas 5.553.816,19
13 Despesas Pagas 2.790.551,21
14 Superávit Orçamentário 83.104,94

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
1 Despesas Empenhadas 8.782.461,84
2 Despesas Liquidadas 5.553.816,19

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
1 Receita Corrente Líquida 31.213.287,89

CAMPO RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
1 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO
2 Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
3 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
4 Resultado Previdenciário 0,00
5 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO
6 Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
7 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
8 Resultado Previdenciário 0,00

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E 
PRIMÁRIO

Meta Fixada no 
AMF da LDO (a)

Resultado Apurado 
Até o Bimestre (b)

% em Relação à 
Meta (b/a)

1 Resultado Primário - Acima da Linha 618.774,73 -436.508,27 -70,54
2 Resultado Nominal - Acima da Linha -614.966,61 971.810,82 -158,03

CAMPO RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E 
DESPESAS DE CAPITAL

Valor Apurado Até o 
Bimestre Saldo Não Realizado

1 Receitas de Operações de Crédito 0,00 0,00
2 Despesa de Capital Líquida 0,00 0,00

CAMPO RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICA-
ÇÃO DOS RECURSOS

Valor Apurado Até o 
Bimestre Saldo a Realizado

1 Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
2 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E 
MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento 

Até o Bimestre
Pagamento Até 

o Bimestre Saldo a Pagar

1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.579.962,00 18.000,00 1.839.260,17 1.722.701,83
2 Poder Executivo 3.579.962,00 18.000,00 1.839.260,17 1.722.701,83
3 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS 1.976.549,47 870,38 135.945,89 1.839.733,20

5 Poder Executivo 1.976.549,47 870,38 135.945,89 1.839.733,20
6 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO PROJEÇÃO ATUARIAL DOS RE-
GIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 1 10o Exercício 20o Exercício 35o Exercício

1 Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Receitas Previdênciarias 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Receitas Previdênciarias 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE 
MDE

Valor Apurado Até
o Bimestre

Limite Constitucional Anual
% Mínimo a 
Aplicar no 
Exercício

% Aplicado Até o 
Bimestre 

1
Mínimo Anual de <18% / 25%> das 
Receitas de Impostos na Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino

585.953,74 25,00 22,47

2
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na 
Remuneração do Magistério com Ensino 
Fundamental e Médio

0,00 60,00 0,00

3
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na 
Remuneração do Magistério com Educação 
Infantil e Ensino Fundamental

586.726,72 60,00 34,03

4 Complementação da União ao FUNDEB 0,00 4.500.000,00 0,00

CAMPO DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Apurado Até 
o Bimestre

Limite Constitucional Anual
% Mínimo a Apli-
car no Exercício

% Aplicado Até o 
Bimestre

1
Despesas com Ações e Serviços Públicos 
de Saúde Executadas com Recursos de 
Impostos

510.915,67 15,00 19,60

CAMPO DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício 
Corrente

1 Total das Despesa / RCL (%) 0,00

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)
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MOBILIZAÇÃO

Saúde se prepara para a chegada do coronavírus
Hospital separa área para internações e restringe visitas; 
Secretaria intensifica ações de prevenção e atendimento

Priscila Pegatin

Com dois casos suspeitos 
aguardando resultado, 
de acordo com o boletim 

divulgado na noite dessa sexta-
-feira (20), a Secretaria de Saúde 
de Lençóis Paulista e o Hospi-
tal Nossa Senhora da Piedade, 
divulgaram uma série de ações 
para evitar o contágio do novo 
coronavírus (Covid-19), assim 
como estratégias para atender 
possíveis pacientes com diag-
nóstico positivo. As informações 
foram divulgadas durante co-
letiva de imprensa realizada na 
terça-feira (17).

De acordo com o médico An-
tônio Celso Barros Filho, diretor 
técnico do Hospital Piedade, 
seguindo uma projeção mundial 

Por ser uma doença de 
fácil contágio, as principais 
ações da Saúde são para evi-
tar a proliferação do vírus. 
No Hospital Piedade, um 
Comitê de Saúde Hospitalar 
e Público traçou medidas 
de bloqueio. “Vamos definir 
uma área exclusiva para in-
ternação de pacientes com 
diagnóstico do Covid-19. De-
terminamos a suspensão de 
férias de funcionários da área 
de assistência e apoio. Vamos 
reduzir a circulação de pesso-
as dentro do ambiente hos-
pitalar”, explica João Dutra, 

Outra orientação para 
evitar aglomeração nas Uni-
dade de Saúde é a de que 
pacientes com sintomas 
de gripe procurem as UBS 
(Unidades Básicas de Saúde) 
ou as ESF (Estratégias Saú-
de da Família) e não a UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento). “Chegue na unidade 
e anuncie a situação. Serão 

ESFORÇO COLETIVO - Profissionais ligados à Saúde e Poder Público pontuaram as medidas

Hospital adota diversas medidas preventivas
provedor da entidade.

Entre as mudanças, os pa-
cientes internados têm direito 
a apenas uma visita por dia. A 
troca de acompanhante deve ser 
reduzida, se possível para um 
único acompanhante. As visitas 
à UTI, passam a ser liberadas so-
mente entre às 11h e 11h30 com 
entrada de apenas uma pessoa. 
Quanto à quimioterapia, o trata-
mento continua a ser oferecido, 
mas o paciente tem direito a ape-
nas um acompanhante. As medi-
das visam evitar a contaminação 
cruzada - de dentro para fora e 
de fora para dentro do hospital.

tomadas medidas preventivas 
e feita uma triagem. Vá à UPA 
somente se houver dificuldade 
para respirar”, orienta Ricardo 
Conti, secretário de Saúde de 
Lençóis Paulista.

De acordo com o protocolo 
de atendimento recomendado 
pelo Ministério da Saúde, se o 
médico identificar a necessida-
de, será realizado o teste para 

Entre as suspensões, es-
tão proibidos a circulação 
de estagiários do curso de 
enfermagem, as visitas de 
religiosos e dos Doutores da 
Alegria, assim como as mis-
sas na capela do hospital. A 
assistência religiosa apenas 
com solicitação do paciente 
ou responsável. “Vamos redo-
brar a atenção com a higieni-
zação do ambiente hospitalar, 
das mãos e fornecer máscara 
para os casos de gripe. Outras 
medidas poderão ser anun-
ciadas diante da evolução do 
quadro”, pontua Dutra.

o Covid-19. A coleta é feita 
no município, encaminha-
da primeiro para a unidade 
regional do Instituto Adolfo 
Lutz, em Bauru, de onde o 
material segue para a análise 
do laboratório credenciado 
em São Paulo. Os resultados 
dos exames podem ser obti-
dos a partir de 72 horas, va-
riando conforme a demanda.

acompanhada pela OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde), a 
estimativa é que o novo corona-
vírus possa atingir entre 1 e 10% 
da população. A grande maioria, 
cerca de 80% dos casos, nem 
deve chegar a ser diagnosticada, 
já que muitos pacientes podem 
ser assintomáticos ou apresen-
tar sintomas leves, confundidos 
com outras enfermidades, como 
gripes ou resfriados.

Considerando a média de 70 
mil habitantes, de acordo com 
estimativa de 2019 do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), Lençóis Paulista 
pode contabilizar entre 700 e 7 
mil casos. Seguindo a projeção 
baseada no histórico de outros 
países, cerca de 20% dos pacien-
tes que eventualmente venham a 

contrair o vírus podem precisar 
de cuidados intensivos, o que 
traria uma demanda de 140 a 1,4 
mil internações distribuídas ao 
longo dos meses mais críticos.

O consenso entre os pro-
fissionais ligados à Saúde é de 
que a cidade está preparada. “O 
Hospital vai ter uma ala fora a 
UTI (Unidade de Terapia Inten-
siva) com oito leitos que pode 
ser usada para uma eventuali-
dade. Teremos 10 leitos dispo-
níveis, podendo chegar a 25 no 
momento de maior necessidade 
e com pessoal específico. O 
mais importante é a população 
seguir as normas e recomenda-
ções. Não façam nada que seja 
desnecessário nas ruas. O mais 
importante é evitar”, comenta 
Barros Filho.

UPA deve ser procurada em casos graves

FOTO: DIVULGAÇÃO
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CASOS GRAVES
O coronavírus (Covid-19) desperta um processo inflamatório que 
pode se estender pelas vias aéreas. Quando o vírus chega e se 
alastra nos pulmões, causa uma pneumonia. Para se livrar do agente 
infeccioso, o corpo reage produzindo mais fluidos e substâncias 
inflamatórias, que podem desencadear em insuficiência respiratória.
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Covid-19: o que você precisa saber?
Secretaria da Saúde de São Paulo reforça quais são os sintomas e orienta a como se proteger

Da Redação

O novo coronavírus (Co-
vid-19) está aterrorizando 
todo o mundo devido ao 

grande número de infecções e 
casos graves que têm levado mi-
lhares de pessoas à morte em 
diversos países. Para evitar a dis-
seminação de informações incor-
retas e imprecisas sobre o assunto 
a Secretaria de Saúde do Governo 
do Estado de São Paulo, divulgou 
em sua página uma série de per-
guntas e respostas. Veja como se 
proteger e quais procedimentos 
adotar diante de casos suspeitos.

 
O QUE É O CORONAVÍRUS?

Os coronavírus são uma gran-
de família viral, conhecidos des-
de meados de 1960, que causam 
infecções respiratórias em seres 
humanos e em animais. Geral-
mente, infecções por coronavírus 
causam doenças respiratórias 
leves a moderadas, semelhantes 
a um resfriado comum. Porém, 
alguns coronavírus podem causar 
doenças graves com impacto em 
termos de saúde pública, como já 
verificado com a Síndrome Res-
piratória Aguda Grave (SARS), 
identificada em 2002, e a Sín-
drome Respiratória do Oriente 
Médio (MERS), identificada em 
2012. Os primeiros casos do Co-
vid-19 foram registrados inicial-
mente na China, no final de 2019.

 
EXISTE VACINA PARA 
PREVENÇÃO AO 
CORONAVÍRUS?

Até o momento, não. No 
entanto, cientistas ao redor do 
mundo já iniciaram pesquisas 
para desenvolvimento de vacina.

 
QUAIS OS SINTOMAS DO 
CORONAVÍRUS?

Os sinais e sintomas clíni-
cos são principalmente respira-
tórios, semelhantes aos de um 

resfriado comum. Podem tam-
bém causar infecção do trato 
respiratório inferior, como as 
pneumonias. Os principais sin-
tomas são febre, tosse, coriza e 
dificuldade para respirar.

 
O QUE É O PERÍODO DE 
INCUBAÇÃO?

Período de incubação consiste 
no intervalo entre a data de con-
tato com o vírus até o início dos 
sintomas. No caso do Covid-19, já 
se sabe que o vírus pode ficar in-
cubado por até duas semanas (14 
dias), quando os sintomas apare-
cem desde a infecção.

 
COMO OCORRE A 
TRANSMISSÃO DO 
CORONAVÍRUS?

As investigações sobre trans-
missão do novo coronavírus ain-
da estão em andamento. Neste 
momento está estabelecida trans-
missão por contato com secre-
ções. A transmissão pode ocor-
rer de forma continuada, ou seja, 
um infectado pelo vírus pode 
passá-lo para alguém que ainda 
não foi infectado. A transmissão 
costuma ocorrer pelo ar ou por 
contato pessoal com secreções 
contaminadas, como gotículas 
de saliva, espirro, tosse, catarro, 
contato pessoal próximo, como 
toque ou aperto de mão com pes-
soa infectada, contato com obje-
tos ou superfícies contaminadas, 
seguido de contato com a boca, 
nariz ou olhos. Estima-se que o 
coronavírus apresenta transmis-
são de uma para até três pessoas.

 
COMO SE PREVENIR 
CONTRA O COVID-19?
- As principais orientações são:
- Cobrir boca e nariz ao tossir 
ou espirrar
- Utilizar lenço descartável para 
higiene nasal
- Evitar tocar mucosas de olhos, 
nariz e boca

- Não compartilhar objetos de 
uso pessoal
- Limpar regularmente o am-
biente e mantê-lo ventilado
- Lavar as mãos por pelo menos 
20 segundos com água e sabão 
ou usar antisséptico de mãos à 
base de álcool
- Deslocamentos/viagens não 
devem ser realizados enquanto 
a pessoa estiver doente
- Quem viajar aos locais com 
circulação do vírus deve evitar 
contato com pessoas doentes, 
animais (vivos ou mortos), além 
de evitar a circulação em merca-
dos de animais e seus produtos

 
O QUE FAZER EM CASO 
DE SINTOMAS?

Assim que surgirem os pri-
meiros sintomas, o paciente 
deve procurar o serviço de saúde 
mais próximo de sua residência. 
A infecção apresenta manifesta-
ções clínicas parecidas com as 
de outros vírus e não existe trata-
mento específico para infecções 
por coronavírus até o momento. 
Dessa forma, no caso do novo 
coronavírus é indicado repouso, 
hidratação (ingestão de bastante 
água e líquidos), uso de medi-
camento para dor e febre (anti-
térmicos e analgésicos), uso de 
umidificador no quarto, tomar 
banho quente para auxiliar no 
alívio da dor de garganta e tosse.

 
COMO É FEITO O 
DIAGNÓSTICO DO 
COVID-19?

O diagnóstico é feito com a 
coleta de materiais respiratórios 
(aspiração de vias aéreas ou co-
leta de secreções da boca e na-
riz). O procedimento deve ser 
realizado para todos os casos 
suspeitos. As amostras são en-
caminhadas com urgência para 
o Laboratório Central de Saúde 
Pública definido pelo Ministé-
rio da Saúde para cada região.

NO ISOLAMENTO 
DOMICILIAR, QUAIS 
CUIDADOS O PACIENTE 
DEVE TER?

Nessa condição, o paciente 
deve ser mantido em casa, re-
cebendo cuidados como hidra-
tação e repouso. Os familiares 
devem tomar as precauções já 
indicadas, como evitar compar-
tilhamento de objetos pessoais, 
contatos com secreção do pa-
ciente e higienização constante 
das mãos e do ambiente.

  
O QUE AS PESSOAS QUE 
TIVERAM CONTATO COM 
PACIENTES SUSPEITOS 
DEVEM FAZER?

Valem as dicas básicas de 
cuidados de prevenção e pres-
tar atenção em eventuais sinais 
ou sintomas. Caso aconteça, é 
fundamental procurar um ser-
viço de saúde.

 
É RECOMENDADO O USO DE 
MÁSCARAS DE PROTEÇÃO?

No momento, não há reco-
mendação para uso de máscaras 
para a população em geral. Quem 
estiver saudável, não precisa se 
preocupar. Mas todos devem, 
sempre, fazer a higienização das 
mãos com água e sabão ou álcool 
gel, e evitar contato com muco-
sas de nariz, boca e olhos. São 
cuidados simples, importantes e 
que devem ser diários para pre-
venir qualquer tipo de doença.

    
HÁ RESTRIÇÕES PARA 
COMPRAR MERCADORIAS 
VINDAS DE PAÍSES COM 
CASOS CONFIRMADOS 
DA DOENÇA?

O vírus tem vida de 24 ho-
ras. Tudo que vem da China, por 
exemplo, demora mais que esse 
período para chegar ao Brasil. 
Por enquanto, não há indícios ou 
evidências de que seja necessária 
evitar a importação de produtos.
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Comunicado Bracell 
Medidas preventivas em relação ao Covid-19

www.bracell.com/Somosbracell              /Company/bracell             /Somosbracell

 A Bracell, seguindo todas as orientações e recomendações 
governamentais e da Organização Mundial da Saúde, informa 
que intensificou as medidas preventivas para evitar a entrada e 
a proliferação do novo Coronavírus (Covid-19) em suas depen-
dências, incluindo o Projeto Star em Lençóis Paulista (SP). 
Essa iniciativa está alinhada à diretriz da empresa de zelar pela 
segurança e qualidade de vida de seus colaboradores, familiares 
e das comunidades do entorno.

 Uma das medidas adotadas foi a suspensão das contrata-
ções. Não tendo novos integrantes, mantemos nosso efetivo e a 
comunidade saudável e em segurança. Vale frisar que os processos 
seletivos que estavam em andamento, antes desta prática entrar 
em vigor, contemplavam apenas candidatos da região.

 Além disso, desde o início de março, todas as viagens corpo-
rativas estão suspensas e os colaboradores foram fortemente 
recomendados a cancelar as de cunho pessoal. A empresa não 
recebe visitas, promove ou participa de eventos. Ainda para 
minimizar o contato, as reuniões de trabalho são realizadas prefe-
rencialmente por videoconferência. Sendo necessário realizá-las 
presencialmente, a quantidade de participantes é reduzida e a 
distância entre eles é de pelo menos 1,5m.
   

 Em linha com o Ministério da Saúde, que antecipará a 
campanha de vacinação contra a gripe, a Bracell irá imunizar seus 
funcionários. Essa vacina não protege contra o Coronavírus, mas 
pode facilitar o diagnóstico de casos do Covid-19, pois descarta 
outras infecções virais respiratórias. A campanha de vacinação 
na Bracell será realizada ainda no mês de março.

 Outras medidas que estão em estudo são a nova disposição 
de mesas e cadeiras dos refeitórios e na logística de transporte. 
Os colaboradores que se enquadram no grupo de risco estão 
sendo destinados ao home office. Além das ações descritas, 
a Bracell orienta sobre a relevância de colocar em prática as 
medidas preventivas.

 Um Comitê foi instituído para definir as diretrizes e 
ações, além de monitorar diariamente os cenários nacional e 
internacional, de forma a antecipar novas decisões e medidas. 
A Bracell informa que não há nenhum caso suspeito ou confir-
mado de contaminação até o momento. Seguimos atentos e com 
o compromisso de preservar a saúde dos nossos colaboradores, 
fornecedores e parceiros. É um valor inegociável para a 
Bracell trabalhar com responsabilidade diante de todas as 
nossas partes interessadas.

Lençóis Paulista, 19 de março de 2020

Floresta plantada de eucalipto gera 
rentabilidade de forma sustentável

Cultivo do eucalipto é uma das atividades mais lucrativas no campoDa Redação

Produtos renováveis são a 
tendência dos próximos 
anos.  Conhecida como 

economia verde, esses produtos 
são originados no setor de flo-
restas plantadas e estão ganhan-
do espaço na indústria e no dia 
a dia das pessoas.  A madeira 
do eucalipto, por exemplo, é 
matéria-prima para produção de 
celulose, que é usada na produ-
ção de diversos produtos como 
papeis, embalagens, e outras in-
finidade de aplicações tais como 
indústria têxtil (viscose), alimen-
tícia, farmacêutica e cosméticos.

No Brasil, segundo a Indús-
tria Brasileira de Árvores (IBÁ), 
7,83 milhões de hectares de 
árvores plantadas beneficiaram 
cerca de 25 mil pessoas envol-
vidas nos projetos de fomento e 
parcerias florestais. No estado 
de São Paulo, está aberta opor-
tunidade de parceria por meio 
do ingresso de novos produtores 
no Programa Cultive Eucalipto.

A multinacional Bracell está 

SAIBA MAIS - A Bracell Lençóis Paulista oferece dois canais de atendimento: 0800-0062422 ou o site www.cultiveeucalipto.com.br

ampliando a sua capacidade de 
produção e, com a nova fábrica 
em funcionamento, a Bracell 
(unidades de Lençóis Paulista, 
em São Paulo, e Camaçari, na 
Bahia) vai se tornar a maior fábri-
ca de celulose solúvel do mundo. 
Toda a produção utilizará madei-
ra de reflorestamento do eucalip-
to como matéria-prima, movi-
mentando a economia por meio 
destas parcerias florestais, contri-
buindo com o meio ambiente e 
o desenvolvimento das comuni-

dades ao redor. “O setor florestal 
evoluiu muito nos últimos anos 
e beneficiou o produtor dando 
garantias e auxílio na produção 
e escoamento da madeira de eu-
calipto”, destaca Mauro Quirino, 
Diretor Florestal da Bracell.

PARCERIA BRACELL
Para o produtor rural, a par-

ceria com a Bracell é uma boa 
oportunidade para diversificar 
os negócios. Por meio do Pro-
grama Cultive Eucalipto, o pro-

dutor recebe assistência técnica 
especializada, melhora a renta-
bilidade da sua terra e garante a 
preservação do meio ambiente. 

O produtor Francisco Mano-
el Fernandes é parceiro da Bra-
cell de Lençóis Paulista e destaca 
os benefícios para seu negócio. 
“Nós temos a criação de ovinos 
aqui na propriedade e fizemos 
uma parceria muito boa com eu-
calipto. Além da remuneração, o 
eucalipto preserva essa área que 
eu tenho. A Bracell é parceira 

mesmo, estão cuidando das mi-
nhas estradas de acesso, da mi-
nha terra, preservando o meio 
ambiente. E, para mim, é o que 
importa”, ressalta o parceiro.

Na região sudeste do estado 
de São Paulo, o plantio de flo-
restas de eucalipto vem se mos-
trando cada vez mais como um 
excelente negócio. “A cultura do 
eucalipto envolve toda a cadeia 
de operações florestais, desde o 
plantio até a fabricação do produ-
to final. Floresta plantada de eu-

calipto alia tecnologia e inovação 
para obter alta produtividade no 
campo. O Brasil produz o maior 
volume de madeira por área do 
mundo”, explica Mauro Quirino.

NEGÓCIO RENTÁVEL
O setor de árvores plantadas 

é um dos principais segmentos 
da economia brasileira. Em 2018 
foram gerados 3,8 milhões de 
postos de trabalhos diretos, indi-
retos e resultantes do efeito renda 
da atividade de base florestal. 
Ainda de acordo com dados do 
IBÁ, o setor brasileiro de árvores 
plantadas apresentou crescimen-
to de 13,1% em 2018 com relação 
ao ano anterior. O setor represen-
ta 6,9% do PIB (Produto Interno 
Bruto) Industrial do Brasil. A 
cada dia, as pesquisas ampliam 
o número de produtos que têm 
como origem as florestas plan-
tadas de eucalipto. É a floresta 
plantada gerando valor, emprego, 
movimentando a economia, con-
tribuindo com o meio ambiente, 
proporcionando bem-estar e cul-
tura às comunidades.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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22 DE MARÇO
DIA MUNDIAL DA ÁGUA

A responsabilidade socioambiental está impressa em nosso DNA.
Preservar os recursos hídricos respeitando nascentes e mananciais 
localizadas em nossas reservas ambientais, assim como otimizar 
e reduzir a quantidade de água em nossos processos industriais é 
nosso compromisso com o planeta e com as futuras gerações.

A responsabilidade socioambiental está impressa em nosso DNA.
Preservar os recursos hídricos respeitando nascentes e mananciais 
localizadas em nossas reservas ambientais, assim como otimizar 
e reduzir a quantidade de água em nossos processos industriais é 
nosso compromisso com o planeta e com as futuras gerações.

A correta higienização das mãos é a rotina mais simples e eficaz na prevenção e controle da disseminação do vírus.

Faça a sua parte na prevenção ao coronavírus e acompanhe as informações 

por meios das fontes oficiais, como: http://coronavirus.saude.gov.br/

Estamos comprometidos também em fazer a nossa parte para reduzir o impacto do CORONAVÍRUS

1 2 3 4 5 6 7 8
Molhe bem as 
mãos na água.

Utilize sabão e 
espalhe palma 
com palma.

Friccione uma 
palma na outra.

Lave bem as 
costas das mãos.

Esfregue o polegar 
de cada mão.

Lave bem os 
punhos.

Enxague 
com água.

Seque usando 
papel ou uma 
toalha limpa.

É muito importante evitar 

aglomerações, manter os 

ambientes arejados e limpos,

além de não compartilhar

objetos pessoais.
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Cultura ADIAMENTO
Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que já atinge 
diversos estados brasileiros, eventos, shows e festivais foram adiados. 
Muitos deles ainda não informaram as novas datas. A principal coincidência 
será entre o festival de música Lollapalooza e a Comic Con Experience, que 
acontecem no mesmo fi m de semana, entre os dias 4 e 6 de dezembro.
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NADA DE FESTA

LENÇÓIS 162 ANOS CALENDÁRIO

Em prevenção ao coronavírus, 
43ª Facilpa é cancelada

Sem des� le cívico, 
aniversário da cidade deve 
ser marcado por ato fechado

Eventos culturais também 
foram cancelados

Evento aconteceria entre os dias 30 de abril 
e 10 de maio; feira pode ter nova data, mas 
assunto não será discutido neste momento

Solenidade levaria cerca de 5 mil pessoas à Avenida Padre Salústio

Agenda está suspensa por cinco meses até uma nova determinação

Flávia Placideli

Uma das medidas de pre-
venção ao novo corona-
vírus (Covid-19), que 

causaram mais repercussão na 
cidade foi o cancelamento da 
43ª edição da Facilpa (Feira 
Agropecuária Comercial e In-
dustrial de Lençóis Paulista). A 
feira, que aconteceria entre os 
dias 30 de abril e 10 de maio, 
com expectativa de receber mi-
lhares de visitantes de toda a re-
gião em seus 11 dias de progra-
mação, pode até ser remarcada 
para uma nova data, mas ainda 
não há uma definição oficial.

No sábado (14), a organização 
da Facilpa chegou a emitir uma 
nota garantindo que os prepara-
tivos para a realização da feira 
seguiam normalmente, acrescen-
tando que a previsão era de que 
a estrutura do Recinto de Exposi-
ções José Oliveira Prado estives-
se pronta em cerca de 20 dias. No 
mesmo dia, porém, um encontro 
entre o prefeito Anderson Prado 
de Lima (DEM) e profissionais 
ligados à saúde começou a discu-
tir estratégias de enfrentamento 
à pandemia, que resultariam no 
cancelamento do evento.

A definição se deu na noite 
da segunda-feira (16), antes da 

Flávia Placideli

O Decreto Executivo 
149/2020, publicado na 
terça-feira (17) também 

teve como efeito o cancelamento 
do tradicional desfile cívico de 
aniversário de Lençóis Paulista, 
que estava previsto para o dia 28 
de abril, data em que a cidade 
comemora 162 anos de emanci-

pação político-administrativa. A 
medida visa evitar a aglomera-
ção que pode potencializar ainda 
mais os riscos de contágio em 
uma possível circulação do novo 
coronavírus (Covid-19) na cidade.

“Com muito bom-senso, o 
prefeito Anderson Prado (de 
Lima) cancelou o desfile cívico, 
levando em conta que todos os 
anos levamos um grande número 

de pessoas à Avenida Padre Sa-
lústio Rodrigues Machado, como 
no ano passado, que concentrou 
cerca de 5 mil pessoas, entre 
alunos, autoridades e população 
em geral”, destaca o secretário de 
Cultura, maestro Marcelo Maga-
nha, que revela que, extraoficial-
mente, está previsto apenas um 
ato cívico simbólico e restrito a 
algumas autoridades.

Flávia Placideli

As restrições do Decreto 
Executivo 149/2020 tam-
bém se estendem aos 

eventos culturais que estavam 
programados em Lençóis Paulis-
ta. A Secretaria de Cultura sus-
pendeu toda a programação para 
os próximos cinco meses, mas a 
medida pode ser revista com o 
avanço ou retrocesso da pande-
mia de coronavírus (Covid-19), 
de acordo com as determina-
ções da Prefeitura Municipal.

Os cancelamentos também 
contemplam a programação do 
Teatro Municipal Adélia Loren-
zetti, mantida pela Alic (Associa-
ção de Incentivo à Cultura) por 
meio de projeto contemplado 
pela Lei Rouanet, com patrocí-
nio das empresas Bracell, Frigol, 

Grupo Lwart e Zilor. A entidade 
divulgou um comunicado infor-
mando que não há previsão para 
a retomada das atividades. 

Também estão suspensas as 
atividades da Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian, 
que atende cerca de 800 alunos, 
entre crianças, jovens e adultos, 
em dezenas de cursos nas áreas 
de música, dança, teatro e artes 
plásticas. A medida se estende, 
obviamente, às aulas do polo 
local do Projeto Guri, frequen-
tadas por mais de 200 crianças 
e adolescentes de 8 a 18 anos.

“Por conta de tudo isso 
que vem acontecendo nesse 
momento tão triste, é muito 
importante suspender ou can-
celar todas as atividades que 
estavam previstas no calendário 
cultural, sejam eles internos ou 

externos. São medidas de pre-
venção quem vêm das esferas 
federal e estadual, mas que não 
poderiam ser ignoradas no âm-
bito do município”, esclarece o 
secretário de Cultura, maestro 
Marcelo Maganha.

EQUIPAMENTOS
CULTURAIS

Na tarde da quarta-feira 
(18), a Prefeitura Municipal 
decidiu aumentar as restrições 
em decorrência do avanço da 
pandemia de coronavírus. O 
Decreto Executivo 154/2020 
determinou o fechamento de 
todos os equipamentos públi-
cos culturais, como a Bibliote-
ca Municipal Orígenes Lessa 
(BMOL) e ramais, Museu Ale-
xandre Chitto (MAC) e Espaço 
Cultural Cidade do Livro. 

FACILPA - Considerada uma das maiores do estado de São Paulo, 
feira reuniria milhares de pessoas em 11 dias de programação

MINIMIZANDO RISCOS - Aniversário da cidade pode ser marcado apenas por um ato cívico simbólico e restrito

PORTAS FECHADAS - Decreto suspendeu atividades do Teatro Municipal, 
Casa da Cultura, Bibliotecas, Museu Alexandre Chitto e Espaço Cultural

Em decorrência do can-
celamento da 43ª Facilpa, o 
concurso Rainha da Facilpa, 
realizado pela Estrela Som, 
com organização geral da 
Revista O Comércio, pro-
dução fotográfica da Cíntia 
Fotografias e apoio da Secre-
taria de Cultura de Lençóis 
Paulista, também tem a con-
tinuidade indefinida.

As 67 candidatas inscri-
tas no concurso foram infor-
madas ainda na terça-feira 
(17) que os ensaios fotográ-
ficos que estavam previstos 
para este sábado (21) tam-

Concurso Rainha da Facilpa 
também está suspenso

bém estão suspensos. Segun-
do a Revista O Comércio, 
todas serão contactadas tão 
logo haja alguma novidade 
sobre o assunto.

Um comunicado divul-
gado pela empresa, cita o 
momento delicado e a im-
portância da prevenção. 
“Pedimos a compreensão 
de todas as inscritas, par-
ceiros e público. O momen-
to é de esforço coletivo para 
frear o avanço do coronaví-
rus, que tem feito milhares 
de vítimas em todo o mun-
do”, diz a nota.

sessão da Câmara Municipal, 
em uma reunião entre o pre-
feito, vereadores e a promotora 
Débora Orsi Dutra, que estabe-
leceram as primeiras restrições, 
regidas pelo Decreto Executivo 
149/2020. “A primeira medida 
que tomaremos é a suspensão 
imediata de eventos com mais 
de 100 pessoas, envolvendo o 
calendário cultural, esportivo, 
festividades e comemorações. 
Portanto, a Facilpa está, sim, 
cancelada”, declarou o prefeito.

SEM NOVA DATA
Uma reunião realizada na tar-

de da quarta-feira (18), entre re-
presentantes da organização Es-
trela Som, empresa que detém os 
direitos de exploração da Facilpa 
até 2021, e a Prefeitura Munici-
pal, tratou da possibilidade da 
definição de uma nova data para 
a feira, mas não houve nenhuma 
definição neste sentido. A asses-
soria de imprensa da Prefeitura 
informou que o assunto voltará a 
ser discutido em momento opor-
tuno. Já a organização do evento, 
disse que não irá se pronunciar 
antes de uma definição oficial.

REEMBOLSO DOS
INGRESSOS

Sobre os ingressos, a asses-

soria de imprensa da Estrela 
Som revelou que a devolução do 
dinheiro acontecerá nos pontos 
de venda divulgados anterior-
mente, quando o funcionamento 
do comércio voltar à normali-
dade. Já o reembolso dos valo-

res pagos pelos camarotes será 
feito a partir do dia 1 de abril, 
através de depósito bancário. A 
empresa informou que entrará 
em contato com os compradores 
para solicitar o número das res-
pectivas contas-correntes.
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Esporte PARALISAÇÃO TOTAL
Além da Copa Lençóis de Futebol Amador e a 12ª Copa Lençóis de Futebol Society, 
outros campeonatos foram adiados por conta da pandemia de coronavírus. Dessa 
forma, a final da Copa Regional de Borebi (foto) e as partidas da Copa Patriotismo 
Regional de Futsal e do Campeonato Amador de Futebol, estas últimas realizadas 
em Macatuba, também estão suspensas até segunda ordem.
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CORONAVÍRUS

Suspensões também afetam área esportiva
Além das competições em andamento, atividades com jovens e idosos não têm previsão de volta

Angelo Franchini Neto

Nas cidades da área de 
cobertura do Jornal O 
ECO, os decretos pu-

blicados nesta semana pelas 
respectivas prefeituras munici-
pais também resultaram na pa-
ralisação imediata de ativida-
des e competições esportivas. 
O objetivo é minimizar os ris-
cos de contágio pelo novo co-
ronavírus (Covid-19) em uma 
possível circulação do vírus na 
região, que ainda não registra 
casos positivos.

A Secretaria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulista, 
uma das mais afetadas pelas me-
didas, cancelou e suspendeu di-
versas atividades e eventos (veja 
no infográfico abaixo). O secre-

AMADOR

Grêmio Cecap goleia e se classifica para as quartas
Chape também venceu e se garantiu na próxima fase da competição

Angelo Franchini Neto

Grêmio Cecap e Chape são 
os últimos classificados 
para as quartas de final 

da Copa Lençóis de Futebol 
Amador. As equipes venceram 
os seus compromissos no últi-
mo domingo (15) e se garanti-
ram na próxima fase da compe-
tição promovida pela Secretaria 
de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista.

No Estádio Distrital Eugê-

GOLEADA - Grêmio Cecap chega forte para mais um título; equipe é a atual campeã da Série A

BOREBI

Copa Regional terá final 
Lençóis x Macatuba
Atleticano Lençoense e Deportivo venceram 
os seus jogos e se garantiram na decisão

Angelo Franchini Neto

Um clássico regional vai 
definir o grande campeão 
do Campeonato Regional 

de Futebol Amador de Borebi, 
organizado pela LLFA (Liga 
Lençoense de Futebol Amador), 
em parceria com a Prefeitura 
Municipal da cidade vizinha. 
Deportivo Macatuba e Atletica-
no Lençoense venceram seus jo-
gos e se garantiram na decisão.

O primeiro a carimbar a 
vaga com o Atleticano Lençoen-
se que, com gols de Guilherme 
e Gabriel, venceu o Red Bull 
por 2 a 0. Já no outro jogo das 
semifinais, mesmo com apoio 
da torcida, não deu para os do-

NÃO DEU - Mesmo com o apoio da torcida, Borebi perdeu 
para o Deportivo por 1 a 0 e se despediu do Regional

SOCIETY

Mercenários e Ibaté se 
garantem na semifinal
Beneficiadas pelo sorteio, equipes pulam as quartas de 
final; última rodada ainda teve a classificação do On-Line

e beneficiados pelo sorteio, Iba-
té e Mercenários conseguiram a 
classificação direta paras as se-
mifinais. Nas outras duas parti-
das da próxima fase, o Asa Bran-
ca enfrenta o União Primavera, 
enquanto o Renegados encara o 

On-Line. Quem vencer também 
garante vagas nas semifinais.

*A retomada da competição 
será discutida nos próximos me-
ses, devido às medidas de pre-
venção ao Covid-19

100% - Ibaté chega às semifinais invicto e como favorito ao título

CANCELAMENTOS
- Terceira etapa do Campeonato Paulista de Caratê
- Segunda Meia Maratona Capital Nacional do Livro
- Copa São Paulo de Ciclismo
- Abertura da Copa TV Record de Futsal Feminino

- Quartas, semifinais e final da Copa Lençóis de Futebol Amador
- Quartas, semifinais e final da Copa Lençóis de Futsal
- Abertura Jocilp (Jogos do Comércio e da Indústria de Lençóis Paulista)
- JORI (Jogos Regionais do Idoso), que seriam realizados em Len-
çóis Paulista

SUSPENSÃO IMEDIATA
- Atividades esportivas da equipe da melhor idade

SUSPENSÃO A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (23)
- Escolinhas de esportes

QUARTAS DE FINAL DEFINIDAS DA SEGUINTE MANEIRA
Atlético Lençóis x Atleticano Lençoense

Paulista x Alfredo Guedes
União Primavera x Chape

Açaí x Grêmio Cecap

ALERTA - Secretário de 
Esportes e Recreação 
lembra que momento é 
de prudência

tário Raphael Blanco ressalta 
que o momento é de cautela e, 
por isso, tais atitudes foram to-
madas pela pasta. 

“Ficamos tristes pelo cance-

lamento ou suspensão dos even-
tos e atividades, porque que-
remos fomentar o esporte em 
nossa cidade cada vez mais, mas 
o momento é muito difícil para 
todos nós. Tivemos exemplos 
pelo mundo de descaso com 
esse vírus, que pode levar ao 
óbito, e não podemos deixar que 
isso aconteça aqui”, declara.

Os monitores e outros fun-
cionários públicos do setor tam-
bém terão a sua rotina de traba-
lho alterada devido ao Covid-19. 
“Os monitores que estariam em 
suas áreas esportivas serão re-
manejados para serviços inter-
nos, até porque o nosso calendá-
rio esportivo sofreu uma grande 
alteração”, explica Blanco.

Ainda segundo o secretá-
rio, o calendário pode ter outra 

grande perda: os Jogos regio-
nais. “Temos dúvidas a respeito 
dos Jogos Regionais, se serão ou 
não realizados na data prevista. 
Esperamos que essa pandemia 
passe rapidamente para que 
possamos resolver essas ques-
tões e voltarmos às atividades 
normais”, completa.

O secretário aproveita para 
fazer um apelo aos lençoenses. 
“Temos o receio de que as áre-
as esportivas sejam ocupadas 
de forma massiva durante essa 
paralisação, e isso não pode 
ocorrer. A população precisa en-
tender que essa paralisação não 
são férias antecipadas. Esse é 
um momento no qual todos nós 
precisamos nos unir para que 
possamos vencer o Covid-19, 
finaliza Blanco.

EM SEGUNDO PLANO

“Fazemos com 
carinho um calendário 
anual esportivo 
bastante recheado, 
mas, infelizmente, o 
momento pede que 
o esporte fique de 
lado e a saúde seja 
soberana”,
Raphael Blanco, 
secretário de Esportes 
e Recreação de 
Lençóis Paulista.

MUDANÇAS NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA EM LENÇÓIS PAULISTA

*A retomada da competição será discutida nos próximos meses, de-
vido às medidas de prevenção ao Covid-19

nos da casa. O Deportivo Ma-
catuba, com gol de Lucas, não 
tomou conhecimento do Borebi 
e venceu por 1 a 0.

*A retomada da competição 
será discutida nos próximos 
meses, devido às medidas de 
prevenção ao Covid-19

Angelo Franchini Neto

A última rodada da primei-
ra fase da 12ª Copa Len-
çóis de Futebol Society 

foi de muitos gols. Pelo Grupo 
A, o Mercenários goleou o Bo-
rebi por 4 a 0. Destaque para 
Anderson, autor de dois gols. 

Em seguida foi a vez do On-
-Line conquistar a sua primeira 
vitória diante do Atlético Paulis-
ta, por 3 a 0. Michael Douglas 
chamou a atenção do público 
com dois tentos anotados.

No jogo de fundo, o Iba-
té goleou o União Primavera 
por 4 a 0 e se manteve 100% 
na competição. 

Com os resultados da rodada 

nio Paccola (Cecap), o Grêmio 
Cecap, um dos grandes favo-
ritos ao título, não tomou co-
nhecimento do Grêmio da Vila 

e aplicou uma goleada de 4 a 
1. Jhow, Jean Lucas e Rodrigo 
marcaram para o Cecap, en-
quanto Valdey descontou para o 

Grêmio da Vila.
Já no outro jogo do domin-

go, também no campo da Ce-

cap, a Chape passou com tran-
quilidade pelo Unidos da Vila. 
Jakerson, Júlio Cesar e Adriano 

garantiram a vitória da Chape, 
enquanto que Bruno Santana 
marcou para o Unidos da Vila. 
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Editais

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CANCELADA

O Clube Esportivo Marimbondo informa aos sócios proprietários sobre 
o adiamento da Assembleia Geral Ordinária programada para acontecer no 
próximo dia 24 de março de 2020. Seguindo as recomendações do Ministério 
da Saúde e autoridades locais, a fi m de evitar a propagação do Covid-19, a 
Assembleia deve ser reagendada assim que a situação estiver sob controle.

Lençóis Paulista, 20 de março de 2020.

LUIS FERNANDO GODINHO BRIGIDO
 PRESIDENTE

Clube Esportivo Marimbondo

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

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

MURILO CAMARGO CARDOZO e ANDRÉIA CRISTINA PRA-
DO ALVES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convi-
vente em união estável, operador de máquina, nascido em Macatuba - SP, aos 
29/09/1984, residente e domiciliado em Pederneiras - SP, fi lho de MAURO 
CARDOZO e de VALDECILA CAMARGO CARDOZO; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, divorciada, convivente em união estável, técnica 
em enfermagem, nascida em Macatuba - SP, aos 03/12/1982, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de BELARMINO ALVES e de 
MARIA APARECIDA PRADO ALVES.

 MURILO VINICIUS CARNEIRO e LETÍCIA BISPO, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convive em união estável, 
funcionario municipal, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 22/12/1993, 
residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de CLÁUDIO APA-
RECIDO CARNEIRO e de SILVANA APARECIDA FERNANDES CAR-
NEIRO; e a pretendente: nacionalidade brasileiro, solteira, convive em união 
estável, do lar, nascida em Botucatu - SP, aos 13/05/2000, residente e domici-
liada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de CLEBER JOSÉ BISPO e de REJANE 
ROSA DOS SANTOS BISPO.

GENIVAL SOARES e SELMA DE OLIVEIRA MOREIRA, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em Rancha-
ria - SP, aos 14/11/1976, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, 
fi lho de ADEMAR SOARES e de MARIA LUCIA SOARES; e a preten-
dente: nacionalidade brasileira, solteira, serviços rurais, nascida em Borebi 
- SP, aos 06/11/1971, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha 
de OSMAR GINDRE MOREIRA e de SEBASTIANA BRAZ DE LIMA 
MOREIRA.

 
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, 19 de março de 2020.
O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

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 sabeis, 

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, Sagrados 
Coração de Jesus, aumente ainda mais a minha fé. Amém.

Edevar Ferrari

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
COOPERSERV

EDITAL DE ADIAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚ-
TUO - COOPERSERV, inscrita sob o CNPJ nº 05.667.301/0001-97 e NIRE 
35400074779, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social in-
forma aos associados, que nesta data são em número de 2.790 (dois mil 
setecentos e noventa) em condições de votar, acerca do ADIAMENTO da 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a qual seria realizada no dia 28 de 
Março de 2020, em virtude das recomendações do Ministério da Saúde e 
autoridades locais envolvendo a pandemia do Covid-19, devendo ser rea-
gendada mediante nova convocação, tão logo a situação estiver sob controle.

Lençóis Paulista, 21 de Março de 2020.
 

ALTAIR APARECIDO TONIOLO
DIRETOR PRESIDENTE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

I. CONTEXTO OPERACIONAL
A ASSOCIAÇÃO AMORADA, fundada em 17 de maio de 2017, é uma pessoa jurídica de direito 

privado, de caráter assistencial, gozando de autonomia administrativa e fi nanceira, com duração indetermi-
nada, sem fi ns lucrativos e econômicos, e que tem como objetivo o acolhimento institucional a crianças e 
adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social. A Associação não faz distinção alguma quanto a cor, 
raça, condição social e credo político e religioso.

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E SUMÁRIO DAS PRIN-
CIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unida-
de de reais e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC) e demais disposições pertinentes. 

O sumário das principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações fi nanceiras 
é o seguinte:

a) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e apli-
cações fi nanceiras. Essas aplicações fi nanceiras estão demonstradas ao custo, acrescida dos rendimentos 
auferidos até a data de encerramento dos período.

b) Aplicações Financeiras:  As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, 
acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de 
competência.

c) Termos de parceria (Repasses a receber/ a realizar): Os recursos dos termos de parcerias fi rmados 
no ano foram provisionados no passivo, sendo reconhecidos como receita no momento do recebimento do 
valor, em função do cumprimento das obrigações por parte da entidade ao longo do exercício. 

d) Adiantamentos a empregados: Decorre de pagamentos antecipados aos empregados referente as 
férias cujo incio de gozo deu-se no ano seguinte.

e) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da deprecia-
ção calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens. 

f) Receitas: A entidade,  possui como fonte geradores de receitas, doações e contribuições de pessoas 
físicas e jurídicas, termos de fomento, subvenções municipais e receitas de eventos. 

g) Apuração do Resultado: O resultado do período foi apurado segundo o Regime de Competência. 

III. CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA
Os recursos em caixa e equivalentes estão assim compostos na data do balanço:

Descrição 2019
Recursos Próprios em Caixa 1.088,22
Recursos Vinculados em Conta Corrente 21,87
Aplicações com Resgate Automático Recursos Próprios 35.468,58
Aplicações com Resgate Automático Recursos Vinculados 39.481,33
SOMA 76.060,00

IV. REPASSES A RECEBER 
Os repasses a receber conforme Termos de Fomento fi rmados ao longo do exercício e recebidos 

nas datas pré estabelecidas através do Plano de Trabalho da entidade, estão assim compostos na data do 
balanço:

Descrição 2019
Termo de Fomento Nº 017/2019 26.000,00
Termo de Colaboração Federal Nº 017/2019 20.000,00
Termo de Fomento Nº 022/2019 50.000,00
SOMA 96.000,00

V. ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
Os adiantamentos estão assim compostos na data do balanço:

Descrição 2019
Férias pagas antecipadamente 9.414,20
SOMA 9.414,20

VI. ATIVO IMOBILIZADO

Descrição 2019
IMOBILIZADOS 12.256,40
Móveis e Utensílios 3.598,32
Computadores e Periféricos 10.675,25
(-) Depreciação Acumulada (2.017,17)
SOMA 12.256,40

VII. EMPRÉSTIMOS

Descrição 2019
Maria Cristina Lorenzetti 63.000,00
SOMA 63.000,00

VIII. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
Estão assim distribuídos os impostos e contribuições que serão recolhidos no próximo exercício em 

virtude das retenções legais e do fato gerador.

Descrição 2019
IRRF sobre Pessoas Físicas 756,06
Contribuição PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 153,60
SOMA 909,66

IX. SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS
As obrigações trabalhistas e sociais estão assim compostas:

Descrição 2019
INSS a recolher 18.250,32
SOMA 18.250,32

X. PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO
O patrimônio social líquido está assim composto na data do fechamento do balanço:

Descrição 2019
Superávit ou Défi cit acumulados (61.091,71)
SOMA (61.091,71)

A entidade apresentou no exercício fi ndo em 31/12/2019 superávit no montante de R$ 46.223,26 
(quarenta e seis mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), onde foi acrescido no Patrimônio 
Líquido da entidade. 

XI. RECEITAS DA ENTIDADE
As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos 

bancários, recibos e outros.
A entidade obteve no ano de 2019 receitas decorrentes de doações, fomentos, subvenções e outras, 

inclusive receitas de aplicações fi nanceiras, no montante de R$ 1.413.876,13 (Um milhão, quatrocentos e 
treze mil, oitocentos e setenta e seis reais e treze centavos).

Descrição 2019 
TERMOS DE FOMENTO – PREFEITURA MUN. DE LENÇÓIS PTA. 1.246.063,96
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA 55.008,00
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA 23.541,00
EVENTOS 87.771,12
DESCONTOS OBTIDOS 0,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 1.491,91
SOMA 1.413.876,13

XII. GRATUIDADES CONCEDIDAS
A ASSOCIAÇÃO AMORADA no ano de 2019 proporcionou acolhimento institucional a crianças e 

adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social, sendo custeados com recursos originários de doações 
e termos de parcerias celebrados com entidade pública, as quais estão demonstradas nas contas de receitas 
e despesas devidamente respaldadas em documentação hábil e idônea. 

Maria Cristina Lorenzetti
Presidente

CPF: 161.770.038-00

Amarildo Ventura de Souza
Técnico em Contabilidade

CRC-1SP140226/O-9
CPF: 046.028.718-44

BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM 31/12/2019
Descrição 2019
ATIVO 193.730,60 
ATIVO CIRCULANTE 181.474,20 
DISPONÍVEL 76.060,00 
CAIXA 1.088,22 
CAIXA GERAL 1.088,22 
BANCOS CONTA MOVIMENTO 21,87 
BANCO DO BRASIL - C/C 43816-2 21,87 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 74.949,91 
BANCO DO BRASIL - APLIC. 43816-2 15.523,51 
BANCO DO BRASIL - APLIC. 42017-4 35.468,58 
BANCO DO BRASIL - APLIC. 41179-5 0,02 
BANCO DO BRASIL - APLIC. 41368-2 20.873,78 
BANCO DO BRASIL - APLIC. 42779-9 3.084,02 
REALIZAVEL A CURTO PRAZO 105.414,20 
REPASSES A RECEBER 96.000,00 
TERMO DE FOMENTO Nº 017/2019 26.000,00 
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL Nº 006/2019 20.000,00 
TERMO DE FOMENTO Nº 022/2019 50.000,00 
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 9.414,20 
FÉRIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.414,20 
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 12.256,40 
IMOBILIZADO 12.256,40 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.598,32 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.598,32 
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 10.675,25 
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 10.675,25 
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL -2.017,17 
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS -545,76 
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -1.471,41 
PASSIVO 193.730,60 
PASSIVO CIRCULANTE 254.822,31 
EMPRÉSTIMOS 63.000,00 
MARIA CRISTINA LORENZETTI 63.000,00 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 909,66 
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 909,66 
IRRF - PESSOAS FISICAS A RECOLHER 756,06 
CRF A RECOLHER 153,60 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 94.912,65 
OBRIGAÇÕES SOCIAIS 18.250,32 
INSS A RECOLHER 18.250,32 
PROVISÕES 76.662,33 
PROVISÕES PARA FÉRIAS 69.978,81 
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 5.584,98 
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 1.098,54 
REPASSES A REALIZAR 96.000,00 
TERMO DE FOMENTO Nº 017/2019 26.000,00 
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL Nº 006/2019 20.000,00 
TERMO DE FOMENTO Nº 022/2019 50.000,00 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO -61.091,71 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -61.091,71 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -61.091,71 
(-) DÉFICITS ACUMULADOS -61.091,71 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - ENCERRADA EM 31/12/2019
Descrição 2019
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
REPASSE P.M. DE LENÇÓIS PAULISTA 1.246.063,96
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA 55.008,00
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA 23.541,00
EVENTOS 87.771,12
DEVOLUÇÕES DE REPASSES (1.751,36)
(-) DEV. REPASSE P.M. DE LENÇÓIS PAULISTA (1.751,36)
RECEITA LÍQUIDA 1.410.632,72
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL 1.410.632,72
DESPESAS COM PESSOAL (1.137.800,12)
SALÁRIOS E ORDENADOS (668.702,39)
13º SALÁRIO (60.022,34)
FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS (75.385,55)
INSS (198.958,45)
FGTS (61.988,85)
INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO E RESULT. NEG.RESCISÃO (1.493,47)
FGTS RESCISORIO (5.068,16)
ESTAGIÁRIOS (8.738,00)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (8.323,52)
CESTA BASICA (49.119,39)
DESPESAS GERAIS (212.678,54)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS (73.259,84)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS (1.038,15)
TELEFONE E INTERNET (6.527,68)
CORREIOS (21,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (1.361,88)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (2.902,00)
SEGUROS (1.523,53)
ANÚNCIOS E PUBLICIDADE (2.650,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS (4.320,00)
ENERGIA ELÉTRICA (14.403,68)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES (9.380,35)
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE (2.404,17)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (5.414,07)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (20.260,89)
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ACOLHIDOS (23.290,36)
COMBUSTÍVEL (3.748,85)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE PEQUENO VALOR (354,49)
UNIFORMES, VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS (1.508,22)
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO (4.819,76)
CONGRESSOS, CURSOS E TREINAMENTOS (18.609,90)
MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (387,50)
FARMÁCIA E MEDICAMENTOS (6.833,68)
PEDÁGIO (959,63)
SISTEMAS DE INFORMÁTICA (1.383,00)
VIAGEM, HOSPEGAGEM E ALIMENTAÇÃO (2.328,66)
DESPESAS COM CARTORIO (136,51)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS (392,82)
DESPESAS E MATERIAIS GASTOS COM EVENTOS (2.457,92)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (9.046,13)
IPVA (887,00)
IPTU (8.159,13)
DESPESAS FINANCEIRAS (6.376,72)
JUROS DE MORA (37,76)
MULTAS DE MORA (123,38)
JUROS, TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS (6.215,58)
RESULTADO OPERACIONAL 44.731,21
RECEITAS FINANCEIRAS 1.492,05
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 1.491,91
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 46.223,26

ASSOCIAÇÃO AMORADA - C.N.P.J.: 27.938.710/0001-13

O ECO NOTÍCIAS       Toda terça e sexta no facebook.com/jornaloeco

B5



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 21 DE MARÇO DE 2020 •

Classificados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VEÍCULOS
VENDA

DIVERSOS

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

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

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

VENDO ECOSPORT XLS 
1.6 2006, flex, prata, comple-
ta, sensor estacionamento - 
Tel whats (14) 99614-3191

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

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

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

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

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

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

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

VENDO 01 Caminhão ano 82 
para entulhos Mercedes Bens 
1513 com as caçambas, acei-
to 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 
09/10, 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. Tratar (14) 
99793-7010 Vivo whats.

VENDE-SE PRISMA LTZ, 
ano 2015, cor branco, 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESTAMOS SERVIÇOS 
de cortes de árvores e 
limpeza de quintais em 
geral. Temos referencias. 
Tratar: (14) 99623-2929 ou 
(14) 99864-1088. 

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

GEOVANE ELÉTRICA Resi-
dencial: Serviços Instalações 
e reparos elétricos, faça um 
orçamento sem compromis-
so, atendimento 24 horas. 
Tratar (14) 3264-3837 / 
99864-9769 

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

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

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

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

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

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

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

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

AULAS PARTICULARES. 
Matemática (Ensino Funda-
mental) Tratar Valério cel: 
99715 2968

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

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

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

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

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

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

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

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 no-
vidades quentíssimas para 
esse verão, sempre com 

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

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

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

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

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.

COMPRAS DE São Paulo 
todas as sexta feiras e 
outros destinos e datas 
consulte as programações, 
Monte Sião, Paraty (RJ), 
Camboriu (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. 

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CASA na 
Rua Santo Antônio, no533 
- Jardim Bela Vista, 02 
dormitórios, 03 salas (de 
visitas, jantar e escritório) 
cozinha, banheiro, área de 
serviço, garagem para 02 
carros e área de lazer com, 
churrasqueira, quarto e 
banheiro, com 148,36 m2 
de construção. Tratar: (14) 
99616-6780. 

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

BELA VISTA - Vende-se 
casa com 2 dormitórios, 
sala, cozinha e banheiro, 
com uma edícula no fundo 
sendo 2 dormitórios, sala, 
cozinha e banheiro, valor R$ 
140,000,00 oportunidade. 
Tratar (14) 98206-3296 / (14) 
99791-3666.

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

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

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

MOTOCICLETAS
VENDA

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 ML 85, 
cor preta, com freio a disco, 
bem conservada, aceito me-
tade do valor em material 
de construção. Tratar (14) 
99178-5810. 

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

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

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

EMPREGOS

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

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

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

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

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

RESTAURANTE VIAJAN-
TES - Marmitex, marmitas, 
self-service e prato feito. 
Tratar na Rua Gino Augusto 
Antônio Bosi, 140, Pq Res. 
Rondon, Lençóis Paulista. 
Telefone (14) 3263-2412 / 
3264-2079 / 99686-1979 

ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS

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

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

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

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

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

ANIMAIS

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

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

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

VENDE-SE TRAILER com-
pleto, 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 média. 
Tratar (14) 3263-1280 ou 
(14) 99113-3070.

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

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

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

EXCELENTE OPORTU-
NIDADE 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 

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

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

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

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

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

EXCURSÕES

FESTAS

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

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO - Sala Comercial 
- Salão amplo 4X10m², 1 
banheiro, 2 portas de ferro, 
piso frio, forro de laje, te-
lhado brasilit. R$ 1.000,00. 
Código 02552. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

RONDON - Sala Comercial 
- 1 Salão amplo com 1 
banheiro. R$ 990,00. 
Código 02818. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CENTRO - Sala Comercial 
- 1 quarto, 4 salas grandes, 
1 banheiro, 1 cozinha, 
vitrine fixa. R$ 1.100,00. 
Código 02805. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

CENTRO - Sala Comercial 
- Salão amplo, 1 banheiro. 
R$ 1.250,00. Código 02379. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

RONDON - Sala Comercial 
- 5 salas, 2 banheiros sem 
adaptação, 1 cozinha, 1 
galpão, 1 lavanderia. R$ 
3.300,00. Código 02469. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - Casa / Comércio 
- CASA: 2 quartos, 1 sala, 1 
cozinha, 1 banheiro; LOJA: 
1 sala 228 m², 1 banheiro 
masculino e 1 banheiro 
feminino. R$ 4.000,00. 
Código 02564. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

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

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

VENDE-SE UMA chácara 
(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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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.

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

VENDE-SE TERRENOS 
na cidade de Macatuba, 
loteamento Residencial 
Bem Viver 4 unidades com 
localização diferentes, acei-
to financiamento, carros, 
motos na negociação, ótimo 
para morar ou investimento. 
Tratar (14) 99703-1919.

ITAMARATY - Terreno todo 
murado portão, excelente 
localização 395,82 m2 R$ 
175.000 Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.ITAMARATY: 
Terreno topografia plana, 
excelente localização 525 
m² - R$ 240.000 Adriano 
Cian Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

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

GREENVILLE RESIDEN-
CIAL: Terreno topografia 
plana, excelente localização 
1056 m2 R$ 650.000 Adria-
no Cian Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 comer-
ciais Jd. Planalto em frente 
à Constrular 450m2 cada. 
Tratar: (14) 99712-0847.

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

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

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

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

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

MACATUBA - casa- 3 quar-
tos, 1 sala de visita,1 sala 
de jantar, 1 cozinha comum, 
1 banheiro social completo 
c/ blindex, 1 lavanderia 
coberta, 2 garagens coberta. 
EDÍCULA: 1 banheiro, 1 
churrasqueira, 1 salão. R$ 
1.500,00. Código 02797. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CHÁCARAS
VENDA

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

TERRENOS
VENDA

B7



FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

IDADE NOVA - João Sérgio Pimentel 
completa mais uma primavera na próxima 
terça-feira. A ele, desejamos sucesso, paz e 
muita saúde. 

FICNADO MAIS VELHO - Na segunda-feira, 
quem também faz aniversário é o jovem 
Murilo Ribeiro. Que seus dias sejam repletos 
de alegrias e conquistas!

COMEMORANDO - Quem apaga 
velinhas na segunda-feira é o locutor 
Cristiano Castelhano. Muitos anos de 
vida a você, Castelo!

Confira nas fotos da Cíntia Fotografias quem 
marcou presença na noite lençoense!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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Andreia e Humberto

Fernanda, Bento e Débora
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RECORDANDO

DO SÉCULO PASSADO - A foto desta 
semana não tem um ano preciso, mas 
certamente é do início do século passado. 
A imagem mostra trabalhadores no início 
da colocação dos paralelepípedos na Rua 
Quinze de Novembro. Como podem ver, 
muito diferente dos dias atuais

Por Nelson Faillace

Davi, Sara, Manueli e Duda

Gilmar e Miriam

Felipe e João

Ketlin e Ana Lara

Lucas e Mateus Neide e Alexandre Tamires e Pedro
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