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UM SENHOR JORNAL

R$ 2,00

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

DOMINGO, 01/03

26ºC UR 82%
58%20ºC
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Por mais � uxo 
e segurança

Sob o Teu olhar, 
Senhor, Misericórdia!

EDITORIAL ARTIGOA2 A2TEMPO
Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 
à noite.

SÁBADO, 29/02

27ºC UR 83%
60%18ºC
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desta edição: 
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ALTERAÇÃO

Os motoristas e pedestres que 
circulam diariamente pelo Centro 
de Lençóis Paulista devem � car 
atentos para diversas alterações 
no trânsito, que passam a vigorar 
a partir dessa segunda-feira (2). 
As mudanças afetam algumas das 
principais vias da região comercial, 
como a Avenida Vinte e Cinco de 
Janeiro e as ruas Geraldo Pereira de 
Barros e Pedro Natálio Lorenzetti.

A principal alteração acontece na 
Avenida Vinte e Cinco de Janeiro, 
que por ser um importante corre-
dor de ligação entre as zonas Leste e 
Oeste da cidade registra grande trá-
fego de veículos durante o dia todo. 
A via passa a ter mão única em toda 
sua extensão, com � uxo no sentido 
bairro-Centro - da rotatória da Ave-
nida Papa João Paulo II em direção 
à Avenida Nove de Julho.

A Secretaria de Saúde de Lençóis 
Paulista informou na tarde desta 
sexta-feira (28), a noti� cação de três 
casos suspeitos do novo coronavírus 
(COVID-19). Os suspeitos são duas 
mulheres, uma de 26 e outra de 34 
anos, e um homem de 29 anos. Os 
três chegaram a Lençóis Paulista 
na quinta (27) já com os sintomas 
da doença (febre, tosse e di� culda-
de para respirar). Eles estavam em 

viagem pela Europa e passaram 
por países como França e Itália, 
que têm registros da doença. Uma 
das pacientes procurou a Vigilância 
Epidemiológica Municipal que se-
guiu o protocolo do Ministério da 
Saúde. Foram colhidas amostras e 
encaminhadas ao Instituto Adolfo 
Lutz. Como medidas preventivas, 
os pacientes foram orientados a 
manterem-se em isolamento social. 

A Prefeitura de Lençóis Paulista 
informa que todas as ações e medi-
das adotadas seguem protocolos do 
Ministério da Saúde e da Organi-
zação Mundial de Saúde e orienta 
a população a seguir as medidas 
preventivas. As investigações sobre 
as formas de transmissão do coro-
navírus ainda estão em andamento, 
mas a disseminação de pessoa para 
pessoa está ocorrendo em todo o 

mundo. Qualquer pessoa que tenha 
contato próximo com alguém com 
sintomas respiratórios está em ris-
co de ser exposta à infecção. Como 
trouxe a editoria de saúde (página 
A8) deste sábado (29), na região, há 
casos suspeitos. Um deles é em Pe-
derneiras, um homem de 54 anos, 
que tem histórico de viagem para 
a Itália entre os dias 19 e 22 deste 
mês. Outro caso suspeito é o de uma 

mulher de 38 anos, moradora de Bo-
tucatu, que fez uma viagem ao nor-
te da Itália. Segundo a infectologista 
Geovana Momo Nogueira de Lima, 
a chegada do coronavírus ao Cen-
tro-Oeste paulista já era esperada. 
“Hoje a gente vive uma globaliza-
ção, com deslocamento de pessoas. 
Então, provavelmente a nossa região 
terá casos”, explica a médica, que 
dá outras informações na matéria.
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CORONAVÍRUS
Lençóis Paulista tem três casos suspeitos
Con� rmação foi feita pela Secretaria de Saúde no � nal da tarde de ontem; suspeitos são duas mulheres, de 26 e 34 anos, e um homem de 29 anos

AMADOR CAPACITAÇÃO CARNAVAL

Copa Lençóis de� ne 
seus classi� cados

Bracell e Senai 
oferecem 136 vagas

PM divulga balanço 
positivo de operaçãoA6 B2 A4

QUERMESSE TEATRO MUNICIPAL VIOLÊNCIA

Festa de São José 
começa hoje no 
Jardim Ubirama

Programação
tem homenagem 
às mulheres

Funcionário da 
UPA é agredido 
por paciente

Na terça-feira (25), um funcio-
nário da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) de Lençóis Paulista 
foi agredido com soco e xingamen-
tos por um paciente que aguar-
dava para ser atendido. Segundo 
apurou a reportagem do Jornal O 
ECO, após a violência o agressor 
deixou o local, mas uma equipe da 
Polícia Militar conseguiu localizá-
-lo em uma residência no bairro 
Contente. O autor da agressão já 
possuía um mandado de prisão 
por outro crime, que não foi re-
velado. Ele foi levado à Delegacia 
da Polícia Civil, onde foi autuado 
por lesão corporal e injúria e libe-
rado em seguida.

O mês de março está repleto 
de atrações no Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti e, para aprovei-
tar as comemorações pelo Dia In-
ternacional da Mulher (8) e pelo 
Dia Mundial do Teatro (27), a Alic 
(Associação de Incentivo à Cultu-
ra) preparou uma programação de 
primeira para o público lençoen-
se. A abertura é no domingo (8), 
às 20h com a peça “Minhas Que-
ridas”, inspirada na história da 
escritora Clarice Lispector (1920-
1977). A distribuição de ingressos 
começa nesta segunda-feira (2), a 
partir das 12h, na Casa da Cultu-
ra, que � ca na Rua Sete de Setem-
bro, 934, no Centro.

Os � éis da comunidade católica 
do Jardim Ubirama se preparam 
para dar início a mais uma Festa 
em Louvor a São José, padroeiro 
dos trabalhadores e das famílias. O 
ponto alto das celebrações religio-
sas é no dia 19 de março, quinta-
-feira, que será marcada por mis-
sa solene a partir das 19h30, na 
Igreja Matriz. A parte recreativa 
tem início hoje, com a tradicional 
quermesse com diversas barracas 
de comidas, bebidas e diversões. 
A festa se estende pelos próximos 
quatro � nais de semana, sempre a 
partir das 19h. A novidade deste 
ano é que as barracas � cam na par-
te interna do salão paroquial. A4A7A3
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Mudanças no trânsito entram 
em vigor na segunda-feira
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PARA PENSAR
 “Quando o país está um caos, todos 

têm um plano de ação, mas para resolver 
as coisas é necessário um líder de visão”,

Provérbios 28:2

FRASE
 “As alterações são consequência de um estudo criterioso feito pelo Demutran. 

Acredito que elas certamente trarão mais fluidez e segurança a essas vias”,
Coronel Carlos Alberto Fantini,

Secretário de Segurança Pública de Lençóis Paulista
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l Por mais fluxo e segurança

O jornal deste sábado (29) reforça a 
informação sobre as alterações no trân-
sito que passam a vigorar a partir dessa 
segunda-feira (2) em algumas das prin-
cipais vias do Centro de Lençóis Paulista, 
como a Avenida Vinte e Cinco de Janeiro 
e as ruas Geraldo Pereira de Barros, que 
passam a ter mão única, e Pedro Natálio 
Lorenzetti, que volta a ser preferencial.

As medidas, implementadas pelo 
Demutran (Departamento Municipal 
de Trânsito) depois da realização de 
um estudo, têm como principal obje-
tivo dar mais fluidez e segurança ao 
trânsito, que, nas palavras do próprio 
secretário de Segurança Pública, Co-
ronel Carlos Alberto Fantini, acabou 
se tornando um caos nos últimos 
anos, sobretudo por conta do aumen-

to considerável no número de veículos.
De fato, nas últimas duas décadas 

a frota da cidade teve um grande sal-
to em relação à quantidade, superando 
os 45 mil veículos, segundo o Depar-
tamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran/SP). Com mais carros, 
motos e outros veículos circulando, não 
dá para manter tudo como sempre foi. 
É preciso mudar para tentar solucionar 
alguns problemas.

O tempo dirá se vai funcionar, mas um 
dos efeitos positivos das mudanças, que 
será visto de imediato, é o aumento de 
vagas de estacionamento na Área Azul, 
que já estava saturada devido ao grande 
fluxo de pessoas na região central. Todos 
vão precisar de tempo para adaptação. É 
preciso apenas ter paciência.
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Sob o Teu olhar, Senhor, Misericórdia!

Pe. Adauto José Martins
é Pároco e Reitor do Santuário Nossa 

Senhora da Piedade

Nesta quarta-feira, dia 26, iniciamos 
mais um tempo na Igreja, o Tempo da 
Quaresma. Esse tempo teve início com 
a Quarta-feira de Cinzas, momento de 
crescimento espiritual especialmente 
voltado para nossa santificação pesso-
al, por meio de exercícios espirituais, 
jejum, esmola e oração.

Em nosso Santuário, estamos reali-
zando o 21º Cerco de Jericó, sete dias de 
adoração e vigília, com Santas Missas às 
6h, 15h e 19h30, exceto no domingo dia 
1º de março - que serão às 6h, 9h30 e 
18h30. Teremos também durante o Cer-
co de Jericó (que vai até o dia 3 de mar-
ço) as confissões das 9h às 13h, das 15h 
às 17h e das 19h às 21h. Momento de 
bênçãos e conversão. 

O Cerco de Jericó é inspirado na Bí-
blia, no Livro de Josué, capítulo 6, em 
que o povo de Deus viu - após sete 
dias de oração e de sete voltas -, no 
último dia, as Muralhas de Jericó caí-
ram e para que o povo pudesse passar 
para a Terra Prometida.

Inspirados pela Campanha da Fra-

ternidade 2020, que também inicia na 
Quarta-Feira de Cinzas com o Tema: A 
Fraternidade e a Vida e com o Lema: 
Viu, sentiu compaixão e cuidou dele - Lc 
10,33-34, teremos em nosso Cerco de 
Jericó o Tema: Sob o Teu olhar, Senhor, 
Misericórdia. Nosso objetivo é levar os 
irmãos e irmãs a uma experiência pes-
soal do Senhor Jesus através da Oração, 
da Penitência e da Caridade. Invocare-
mos a presença do Espírito Santo sobre 
toda nossa querida Lençóis Paulista, pe-
dindo cura física e espiritual, libertação 
e proteção a todos nós para que tam-
bém possam cair todos as muralhas que 
nos impedem a verdadeira felicidade.

Com a Virgem Santíssima, Mater 
Dolorosa, a Senhora da Piedade, Mãe e 
Rainha de nossa Cidade, estaremos aos 
Pés de Jesus em adoração e ao mesmo 
tempo nos preparando durante esses 
próximos quarenta dias para grande 
Festa Cristã que é a Páscoa do Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Pedimos à Santíssi-
ma Trindade que Ela nos ajude, através 
da Senhora da Piedade, a morrer para 
o pecado e nascer para uma vida nova 
em Cristo Jesus, assumindo assim nosso 
compromisso de batizados de sermos 
discípulos e missionários do Senhor.
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Um vídeo divulgado a correligio-
nários, pelo presidente Jair Bolso-
naro, provocou críticas contunden-
tes de diversas lideranças políticas, 
membros do Poder Judiciário e re-
presentantes da sociedade. Na ter-
ça-feira (25), o chefe do Executivo 
Federal utilizou sua conta pessoal 
no WhatsApp para convocar pesso-
as para uma manifestação que tem 
como alvos o Congresso Nacional e 
o STF (Supremo Tribunal Federal).

REAÇÃO
O ato provocou reação do deca-

no do Supremo, ministro Celso de 
Mello. Em nota, ele disse que “essa 
gravíssima conclamação, se real-
mente confirmada, revela a face 
sombria de um presidente da Re-
pública que desconhece o valor da 
ordem constitucional, que ignora o 
sentido fundamental da separação 
de Poderes, que demonstra uma vi-
são indgna de quem não está à al-
tura do altíssimo cargo que exerce”, 
disse o ministro do STF.

PONDERADO
Quem também se manifestou foi 

o ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso. “A ser verdade, como pa-
rece, que o próprio PR (presidente 
da República) tuitou convocando 
uma manifestação contra o Con-
gresso (a democracia) estamos com 
uma crise institucional de consequ-
ências gravíssimas. Calar seria con-
cordar. Melhor gritar enquanto de 
tem voz, mesmo no Carnaval, com 
poucos ouvindo”, pontuou.

RESPEITO ÀS INSTITUIÇÕES
O presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia (DEM) afirmou em rede social 
que criar tensão institucional não aju-
da o país a evoluir. “O Brasil precisa de 
paz e responsabilidade para progredir. 
Só a democracia é capaz de absorver 
sem violência as diferenças da socie-
dade e unir a Nação pelo diálogo. Aci-
ma de tudo e de todos está o respeito 
às instituições democráticas”.

INDEPENDÊNCIA
O presidente do STF, Dias Toffoli, 

também disse em nota que: “Socie-
dades livres e desenvolvidas nunca 
prescindiram de instituições sólidas 
para manter a sua integridade. Não 
existe democracia sem um Parlamen-
to atuante, um Judiciário independen-
te e um Executivo já legitimado pelo 
voto. O Brasil não pode conviver com 

um clima de disputa permanente. É 
preciso paz para construir o futuro. A 
convivência harmônica entre todos é 
o que constrói uma grande nação”.

NA REDE
Bolsonaro foi às redes sociais e, 

sem desmentir a divulgação do ví-
deo, atribuiu as reações a tentativas 
de tumultuar a República. “Tenho 
35 milhões de seguidores em mi-
nhas mídias sociais, onde mante-
nho intensa agenda de notícias não 
divulgadas por parte da imprensa 
tradicional. Já no WhatsApp tenho 
algumas poucas dezenas de amigos 
onde, de forma reservada, troca-
mos mensagens de cunho pessoal. 
Qualquer ilação fora desse contexto 
são tentativas rasteiras de tumultu-
ar a República”, escreveu.

VICE
Quem também se manifestou 

na internet foi vice-presidente, 
Hamilton Mourão, que tentou 
amenizar a repercussão negativa 
dizendo que protestos fazem parte 
da democracia que não precisa de 
“pescadores de águas turvas para 
defendê-la”. Também afirmou que 
o presidente Jair Bolsonaro não 
atacou as instituições, que “estão 
funcionando normalmente”.

NO DIREITO
O presidente da Ordem dos Ad-

vogados do Brasil (OAB), Felipe 
Santa Cruz, também divulgou uma 
nota, dizendo que é grave e inad-
missível que o presidente use a for-
ça do cargo para convocar direta ou 
indiretamente atos que pretendam 
fragilizar a democracia, atacar as 
instituições. “O presidente não pode 
criar constantemente, por suas fa-
las e atitudes, elementos de stress 
e de ruptura da democracia. Por 
isso, são essenciais a manifestação 
e o alerta de todos os democratas e 
da sociedade civil, a fim de conter 
essas ameaças”, comentou.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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Há fome, porque somos burros

José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente da 

Pós-Graduação da Uninove e presidente 
da Academia Paulista de Letras

Paradoxo contemporâneo: muitos 
passam fome, muitos são obesos. A 
fome é um fenômeno real. Nas grandes 
cidades, é comum ver alguém a revirar 
cestos de resíduos, à procura de algo 
para comer. Mas também não é infre-
quente encontrar pratos com alimento 
aproveitável, que algum beneficiado 
jogou, em lugar de deixa-lo limpo. 

Não é verdade afirmar que “No Bra-
sil ninguém passa fome!”. Passa, sim. 
Por pobreza, por insuficiência de recur-
sos. Mas também porque jogamos mui-
ta comida fora.

Neto de imigrante italiano, apren-
di desde cedo que não se deve “ter 
os olhos maiores do que o estômago”. 
Servir-se daquilo que se consumirá. 
Deixar “resto de comida” no prato era 
falta grave. Tentei transmitir isso aos 
meus filhos. Com algum sucesso. Já 
com os netos, há interferência de outra 
educação e já não me intrometo.

Algo que é uma característica do 
brasileiro, como verificou Monteiro Lo-
bato, é a resignação a um estágio que 
poderia ser corrigido se ele tivesse 
vontade. A casa do imigrante – italia-
no, japonês, sobretudo esses dois – é 
sempre cercada de horta, pomar, lim-

peza e excelente aproveitamento da 
terra. Nem sempre isso acontece com 
o brasileiro. 

Quantos terrenos ociosos poderiam 
ser ocupados por hortas? Por que árvo-
res frutíferas não são empregadas para 
a arborização das cidades? Lembro-me 
de que Belém, no Pará, é repleta de 
mangueiras. Mas não vejo esse exem-
plo proliferar.

Sei também que muita gente que 
quer ajudar a saciar a fome encon-
tra obstáculos burocráticos. A sobra 
da alimentação nos restaurantes, por 
exemplo. A lei impõe seu descarte e 
impede a doação. Isso é o que eu cha-
mo de “burrice”. 

Mas é também urgente ensinar a 
comer. Como somos mimetistas, co-
piamos uma fórmula criminosa de ali-
mentar nossas crianças: sanduíches 
gordurosos, que fazem delas primeiro 
“fofinhas”, depois alvo de bullying, por-
que o século 21 renegou o dístico “gor-
dura é formosura”.

Que o digam as esqueléticas jovens 
consideradas padrão de beleza, ver-
dadeiros cabides para a exposição de 
confecções que só as anoréxicas con-
seguirão usar. 

Um tema que merece atenção: a re-
cuperação das terras abandonadas. Se 
isso ocorresse, ninguém passaria fome 
no Brasil. E, quiçá, reduziríamos, dras-
ticamente, a fome em todo o planeta.

A2



SHOW DE PRÊMIOS
Na próxima sexta-feira (6), a partir das 20h, a Rede de Combate ao Câncer de Lençóis 
Paulista realiza mais um show de prêmios beneficente. O evento, que visa arrecadar 
recursos para ajudar na manutenção da entidade, acontece na sede do Lions Clube 
Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 895, no Jardim Ubirama. As cartelas já 
podem ser adquiridas a R$ 10 com os voluntários. O prêmio maior é de 1,2 mil.
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Cotidiano

DATA: 21/2/2020 a 28/2/2020

Obituário
Mário Gomes faleceu na sexta-feira (28) aos 87 anos em Lençóis Paulista
Sebastião Garcia faleceu na quinta-feira (27) aos 65 anos em Lençóis Paulista
Genésio Pereira de Oliveira faleceu na quarta-feira (26) aos 62 anos em Macatuba
José Pedro Bueno de Morais faleceu na quarta-feira (26) aos 76 anos em Lençóis Paulista
João Francisco Palácio faleceu na terça-feira (25) aos 69 anos em Macatuba
Maria Francisca Lopes Alcantara faleceu na terça-feira (25) aos 68 anos em Macatuba
Sérgio de Morais Lula faleceu na terça-feira (25) aos 60 anos em Lençóis Paulista
Antônio João de Carvalho faleceu na segunda-feira (24) aos 63 anos em Lençóis Paulista
Cleide Afonso faleceu na segunda-feira (24) aos 73 anos em Lençóis Paulista
Vitória Aparecida Rodrigues Alves faleceu na segunda-feira (24) aos 21 anos em Lençóis Paulista
Maria de Jesus dos Santos faleceu no domingo (23) aos 89 anos em Lençóis Paulista
Paulo Roberto Batista faleceu no domingo (23) aos 59 anos em Borebi
José Rodrigues de Lima faleceu na sexta-feira (21) aos 66 anos em Lençóis Paulista
Maria Aparecida da Silva faleceu na sexta-feira (21) aos 68 anos em Lençóis Paulista

CRONOGRAMA* DO CONTROLE DE PRAGAS NA REDE PÚBLICA DE ESGOTOS
(SUJEITO A ALTERAÇÕES)

* INSETICIDA

02/03/2020 (seg) Jd das Nações; Jd Maria Luiza IV; Jd Nova Lençóis;

03/03/2020 (ter) Núcleo Hab Luiz Zillo; Pq Res. Rondon; Jd América; 

04/03/2020 (qua) Júlio Ferrari; Jd Cruzeiro; Jd Alvorada; Res Pq 
Elizabeth; Jd São João; Jd Nelli; 

05/03/2020 (qui) Vila Contente; Vila Baccili; Vila Mª Crisitna; Vila 
Repke; Vila Éden; Pq Res São José; Vila Antonieta II; Jd Primavera; 

06/03/2020 (sex) Cecap; Jd Itapuã; Jd João Paccola; Jd Planalto; 
Jd Antônio Lorenzetti Filho; Stª Terezinha I e II; Jd Príncipe; Jd Ma-
ria Luiza I e II;

09/03/2020 (seg) Vila Cachoeirinha; Jd Monte Azul; Res Açaí I e II; 
Jd Maria Luiza III; Jd Europa; Res Athenas; Jd Carolina; Jd Sant’ana;

10/03/2020 (ter) Grajaú, Jd Caju I e II; Ibaté;

11/03/2020 (qua) Jd Itamaraty; Jd Lago da Prata; Facilpa; Núcleo 
Hab Bela Vista; Jd Village;

12/03/2020 (qui) Vila Ireré, Vila Nova Ireré, Vila da Prata, Vila São 
Judas Tadeu, Vila Paccola, Vila Maestra Amélia; Vila Antonieta; 
Centro alto (Rua Treze de Maio para cima);

13/03/2020 (sex) Pq Antártica; Jd Humaitá; Vila Marimbondo; Jd 
Ubirama; Gleba Marco; Jd Ipê; Jd Granville; Jd Morumbi; Vila Sta 
Cecília; Vila Virgílio Capoani;

16/03/2020 (seg) Centro baixo (Rua Anita Garibaldi para baixo), 
Distrito Empresarial Luiz Trecenti; Alfredo Guedes.

*RATICIDA

16/03/2020 (seg) Alfredo Guedes; 
Jd das Nações; Jd Maria Luiza IV; 
Jd Nova Lençóis; Núcleo Hab. Luiz 
Zillo; Jd América; Pq Res Rondon; 
Júlio Ferrari; Jd Cruzeiro; Jd Alvora-
da; Res Pq Elizabeth; Jd São João;

17/03/2020 (ter) Vila Contente; 
Vila Baccili; Vila Mª Cristina; Vila Re-
pke; Vila Éden; Pq Res SãoJosé; Vila 
Antonieta II; Jd Primavera; Cecap; 
Jd Itapuã; Jd João Paccola; Sta Te-
rezinha I e II; Jd Príncipe; Jd Maria 
Luiza I e II; Vila Cachoeirinha; Jd 
Monte Azul; Res Açaí I e II; Jd Maria 
Luiza III; Jd Europa; Res Athenas; Jd 
Santana; Grajaú;

18/03/2020 (qua) Jd Caju I e II; 
Ibaté; Jd Itamaraty; Jd Lago da 
Prata; Núcleo Hab. Bela Vista; Jd 
Village; Vila Ireré; Vila Nova Ireré; 
Vila da Prata; São Judas Tadeu; Vila 
Paccola; Vila Maestra; Amélia; Vila 
Antonieta; Pq Antártica; Jd Humai-
tá; Vila Marimbondo; Jd Ubirama; 
Gleba Marco; Jd Ipê; Jd Greenville; 
Jd Morumbi; Vila Santa Cecília; Vila 
Virgílio Capoani; Centro.
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MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS NA REDE PÚBLICA DE ESGOTOS
O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista, através da contratação de 

empresa especializada, dará início em 02 de março ao primeiro monitoramento e controle de 
pragas na rede pública de esgotos. Este serviço tem por objetivo controlar a população de 
baratas e roedores na rede de esgoto, ambiente propício para o desenvolvimento de ambos 
pois fornece abrigo e alimento. A desinsetização é realizada através da aplicação de insetici-
das, por pulverização e termonebulização. Não é preciso se preocupar, o inseticida somente 
é nocivo aos insetos, mas podemos tomar alguns cuidados como tampar os ralos, os vasos 
sanitários, as pias e saídas de água da máquina de lavar; isso vai evitar que as baratas tentem 
fugir do inseticida e invadam a sua casa. Já a desratização é realizada mediante a instalação 
de iscas rodenticidas. 

Para mais informações acesse www.saaelp.sp.gov.br.
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JARDIM UBIRAMA

Festa de São José 
começa neste sábado
Quermesse se estende pelos próximos quatro finais de semana, sempre a partir das 19h

Elton Laud

Os fiéis da comunidade ca-
tólica do Jardim Ubirama 
se preparam para dar iní-

cio a mais uma Festa em Lou-
vor a São José, padroeiro dos 
trabalhadores e das famílias. O 
ponto alto das celebrações re-
ligiosas é no dia 19 de março, 
quinta-feira. A data dedicada ao 
santo será marcada por missa 
solene a partir das 19h30, na 
Igreja Matriz.

A parte recreativa tem iní-
cio neste sábado (29), com a 
tradicional quermesse com 
diversas barracas de comidas, 
bebidas e diversões. A festa se 
estende pelos próximos quatro 
finais de semana, sempre a par-
tir das 19h. A novidade deste 
ano é que as barracas ficam na 
parte interna do salão paroquial 
e não na rua, como de costume.

Entre os destaques da 
programação festiva está um 
show de prêmios com diver-
sos brindes, marcado para o 
dia 13 de março, sexta-feira, 
às 19h30. O evento acontece 
na sede do Lions Clube, que 
fica na (Avenida Padre Salús-
tio Rodrigues Machado, 895, 
no Jardim Ubirama).

No dia 22, domingo, último 
dia de festa, o destaque fica por 
conta do almoço com Queima 
do Alho, que acontece das 12h 
às 14h, no salão paroquial.  O 
cardápio conta com itens como 
arroz carreteiro, feijão gordo, 
farofa rica, vinagrete e carne 
preparada no tacho.

As adesões para os dois 
eventos já estão à venda a R$ 
10 e R$ 30, respectivamente, 
com os integrantes da comis-
são de festas ou diretamente 
no escritório da Paróquia São 
José, que fica na Rua Manoel 
Caetano de Godoy, 431, Jardim 
Ubirama. Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefo-
ne (14) 3263-1801.

ALMOÇO - No último dia de festa, destaque fica por conta do almoço com Queima do Alho

DOAÇÃO - Na sexta-feira (21), o Rotary Club Cidade do Livro, de Lençóis 
Paulista, fez entrega de materiais didáticos à Associação da Irmãs 
Franciscanas, que mantém o Lar das Crianças Dona Angelina Zillo. Os 
itens doados serão utilizados na escola mantida pela entidade. Na foto, o 
presidente do clube de serviços, Amarildo Ventura de Souza, Irmã Orlanda, 
diretora do Lar das Crianças, e Sara Palma Andreoli, membro do Rotary Club.

CAUSA ANIMAL - A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
informou nesta semana que a capacidade do Canil e Gatil 
Municipais está esgotada devido ao abandono de animais. O local, 
administrado pela Coordenadoria de Proteção Animal, ligada à 
Secretaria de Saúde, tem capacidade para abrigar até 96 cães e 50 
gatos e já está com 97 cães e 44 gatos. O problema está relacionado 
ao excessivo número de abandonos de animais nas ruas da cidade. 
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BALANÇO
A Rodovias do Tietê registrou movimento de 395 mil veículos em seu trecho 
de concessão durante o Carnaval. O maior movimento foi na Rodovia Marechal 
Rondon (SP-300), que liga Tietê a Bauru, por onde trafegaram 264 mil veículos. Ao 
todo foram contabilizados mais de 1.052 atendimentos, 35 acidentes, 62 vítimas 
sem lesões, 17 vítimas com lesões entre leves e graves e duas vítimas fatais.
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Polícia

CARNAVAL

AMEAÇAVIOLÊNCIA

NEGOCIAÇÃO

PM divulga balanço de operação no feriado

Homem de 52 anos 
é preso em flagrante 
na área rural

Funcionário da UPA é agredido 
com soco por paciente exaltado

Veículos apreendidos voltam a ser 
recolhidos em Lençóis Paulista

Ação mobilizou 317 policiais nos municípios de cobertura da 5ª Cia

Denúncia é de que ele mantinha sua 
namorada sob ameaça em um sítio; no local 
havia várias armas de fogo municiadas

Vítima levou um soco na boca; agressor, 
procurado da Justiça, foi levado à 
Delegacia e liberado em seguida

Medida foi acatada após reunião do prefeito Anderson Prado com diretor do Detran

Flávia Placideli

A Polícia Militar divulgou 
na manhã dessa sexta-
-feira (28), o balanço da 

Operação de Carnaval, desen-
cadeada em Lençóis Paulista 
(incluindo o distrito de Alfredo 
Guedes) e nos municípios que 
compreendem a 5ª Cia - Agu-
dos (incluindo o distrito de Do-
mélia), Borebi, Cabrália Pau-
lista, Duartina, Lucianópolis, 
Paulistânia e Ubirajara, entre 
os dias 21 e 25 desse mês.

A ação mobilizou 317 po-
liciais militares nos locais de 
evento durante o período, sem 
contar com o serviço ordiná-
rio que se manteve normal. A 
operação foi supervisionada 
pelo capitão Marcelo Paes, 
comandante da companhia, 
que afirma que o saldo foi 
considerado positivo, tendo 
em vista o número de ocor-
rências registradas.

“Durante os quatro dias 
de festividades carnavalescas 
nós montamos uma operação 
reforçada, principalmente na 

Concha Acústica que recebeu 
os eventos, sem deixar de ob-
servar o policiamento urbano, 
especialmente nos pontos de 
entrada e saída. No geral, a 
operação foi muito bem-sucedi-
da”, ressalta o capitão. 

Durante a operação foram 
desenvolvidas ações de policia-
mento a pé e motorizada. Além 
de blitz, abordagens a pessoas e 
veículos, e policiamento através 
de videomonitoramento realiza-
do na 5ª Cia.

Neste período, a PM reali-
zou duas prisões em flagrante 
e cumpriu quatro mandados 
de prisão. Foi apreendida uma 
arma de fogo e feita a notifica-
ção de um porte ilegal. Além 
disso, foram apreendidos cerca 
de 58 gramas de cocaína e 11 
gramas de maconha em três 
casos relacionados ao tráfico e 
porte de entorpecentes.

Os números mais expressi-
vos estão no que diz respeito 
ao trânsito. Foram autuados 65 
veículos, recolhidos outros 11. 
Ao todo foram fiscalizados 173 
condutores, sendo 13 autuados, 

com três apreensões de CNH 
(Carteira Nacional de Habilita-
ção). Foram aplicadas 83 mul-
tas, com dois casos de embria-
guez ao volante. Também foram 
registrados dois acidentes de 
trânsito com vítima, sete sem 
vítima e um atropelamento.

Para o comandante da 
5ª Cia, o que mais chamou 
atenção para o município, fo-
ram as ocorrências de roubo. 
“Apesar do evento de carnaval 
ter sido tranquilo, sem ne-
nhum registro de ocorrência 
mais grave, foram registrados 
três roubos em menos de dois 
dias, o que é muito para Len-
çóis Paulista”, avaliou.

Exceto a estatística, para o 
chefe da Companhia, o saldo 
positivo da operação é resulta-
do de um planejamento estraté-
gico desenvolvido especialmen-
te para o período carnavalesco, 
que contou com o empenho de 
toda a corporação, para que fos-
se colocada em prática.

“Agradeço a cada policial 
militar que se dedicou no cum-
primento da missão, e aos de-

Flávia Placideli

Na noite da quarta-feira 
(26), a Polícia Militar 
recebeu uma denúncia 

de que um homem de 52 anos 
mantinha sua namorada, de 51 
anos, sob ameaça em um sítio 
na área rural de Lençóis Pau-
lista. Policiais estiveram no 
local, onde foram localizadas 
diversas armas de fogo muni-
ciadas. O suspeito foi levado 
à Delegacia da Polícia Civil, 
onde foi dado cumprimento a 
um mandado judicial de inter-
nação compulsória. 

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal 
O ECO junto à 5ª Cia da PM, 
por volta das 21h40, após uma 
denúncia via Copom (Centro 
de Operações), uma equipe de 
policiais se dirigiu até o sítio 
localizado no bairro Vargem 
Limpa, na área rural, onde foi 
necessário quebrar os cadea-
dos do portão principal para 
ter acesso à uma residência no 
interior do terreno.

Ao entrarem, os militares 
encontraram o homem de 52 
anos, que não teve sua iden-
tidade divulgada, que relatou 
que estava com sua namorada 
e que na segunda-feira (24) ti-
veram uma discussão, na qual 
a mulher teria pego uma faca, 
sendo necessário imobilizá-la 
e depois amarrá-la por conta 
de sua violência. Contou ain-
da que depois que ela havia se 
acalmado, ele a soltou e que os 

outros dias foram tranquilos, 
que a cuidava como uma ‘pa-
ciente’ e que seu celular estava 
com ela.

Já a vítima, de 51 anos, que 
possuía hematomas nos braços 
e no rosto, alegou que chegou 
no local na quarta-feira (19) e 
que na segunda-feira (24) se 
desentendeu com o namorado 
e que ele começou a ficar vio-
lento e falar coisas sem nexo. 
Disse que o mesmo murchou 
o pneu de seu veículo e deu 
um tiro de espingarda em um 
notebook, queimou objetos 
pessoais e a impossibilitou de 
sair do sítio. Declarou ainda 
que só conseguiu pedir ajuda 
por conta de um telefone celu-
lar que estava dentro do carro 
sem que ele soubesse.

No local, policiais encon-
traram diversas armas de fogo 
municiadas, como uma esco-
peta calibre 12, três revolveres 
calibre 38, uma espingarda 
calibre 17, uma espingarda de 
pressão importada, além de 
um revólver de airsoft. Segun-
do a polícia, dois revólveres 
encontrados estavam em situ-
ação irregular.

Diante dos fatos, o homem 
foi encaminhado à Delegacia 
da Polícia Civil, onde a autori-
dade de plantão ratificou a pri-
são em flagrante, sendo arbi-
trada fiança, porém, o mesmo 
permaneceu à disposição da 
Justiça, pois foi dado cumpri-
mento a um mandado judicial 
de internação compulsória.

Flávia Placideli

Na terça-feira (25), um 
funcionário da UPA 
(Unidade de Pronto 

Atendimento) de Lençóis Pau-
lista foi agredido com soco e 
xingamentos por um paciente 
que aguardava para ser atendi-
do. Segundo apurou a reporta-
gem do Jornal O ECO, após a 
violência o agressor deixou o 
local, mas uma equipe da Po-
lícia Militar conseguiu localizá-
-lo. O homem, que já possuía 
um mandado de prisão por ou-
tro crime, foi levado à Delega-
cia da Polícia Civil, e liberado 
em seguida.

Segundo o Boletim de 
Ocorrência, por volta das 15h, 

Flávia Placideli

Em reunião realizada na 
semana passada, em São 
Paulo, com a participação 

do prefeito Anderson Prado de 
Lima (DEM), do secretário de 
Planejamento, Júlio Gonçalves, 
e do presidente do Detran (De-
partamento Estadual de Trân-
sito), Dr. Paulo Roberto Falcão 
Ribeiro, foi autorizado o início 
do processo de licitação para 
concessão de pátio de veículos 

BALANÇO - Capitão Marcelo Paes afirmou que Carnaval foi tranquilo na cidade, sem nenhum registro de gravidade

AGRESSÃO - Funcionário da UPA é agredido por paciente

REUNIÃO - Na foto, o prefeito Prado, Dr. Paulo 
Roberto Falcão Ribeiro e o secretário Júlio Gonçalves

mais profissionais das diversas 
áreas que somaram esforços 
para que a população pudesse 
usufruir de um período carna-

valesco com mais segurança e 
tranquilidade. Podemos dizer 
que apesar do registro de algu-
mas ocorrências, o município 

de Lençóis Paulista continua 
sendo um dos mais seguros 
comparados a cidades vizi-
nhas”, finalizou o capitão.

em Lençóis Paulista.
Com a vinda do pátio para 

o município, o que muda é 
que as pessoas com veículos 
apreendidos terão a facilida-
de de resolver o problema em 
Lençóis Paulista e isso valerá 
também para os proprietários 
de veículos do município de 
Borebi, que serão atendidos 
pelo pátio da cidade. O prazo 
estipulado é de, no máximo, 
180 dias entre a publicação do 
edital e início do serviço.

anos, morador do bairro Con-
tente, constatou que o mesmo 
já possuía um mandado de pri-
são por outro crime, que não 
foi revelado, e que o cumpria 
em regime semiaberto.

Uma viatura de policiais 
realizou o patrulhamento pelo 
referido bairro, localizando o 
agressor em uma residência 
pela Rua Cristóvão Colombo. 
Ele foi abordado, algemado no 
quintal da casa e encaminhado 
à Delegacia da Polícia Civil.

No distrito policial, o dele-
gado de plantão tomou ciência 
dos acontecimentos, e elaborou 
um B.O. por lesão corporal e 
injúria. Após ouvir ambas as 
partes, a autoridade liberou o 
agressor e a vítima.

uma equipe recebeu as infor-
mações sobre uma agressão na 

unidade de saúde e ao colocar 
o nome do autor, L.H.S., de 34 
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AUMENTO NA FROTA
A frota de veículos aumentou consideravelmente em Lençóis Paulista nos últimos anos, 
o que justifi ca a adoção de medidas para dar mais fl uidez e segurança ao trânsito. De 
acordo com as informações mais recentes obtidas pela reportagem do Jornal O ECO, 
em 2017 a cidade superou a marca de 45 mil veículos, a maioria carros de passeio (26 
mil). Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP).FO
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Cidade

“Eu acredito que as 
mudanças contribuem, 
porque o trânsito está bem 
complicado. Acho que 
melhora bastante para 
nós, inclusive para quem 
tem moto, como eu”,

Natalia Xavier
professora

“Eu concordo com as 
mudanças, porque o 
Centro está bem difícil 
para estacionar. Aumentar 
o número de vagas e a 
� uidez do trânsito vai ser 
muito bom”,

Wesley Silva,
operador de máquinas

“Eu avalio que vai piorar 
para as pessoas que 
precisam vir ao Centro. 
Vamos ter que deixar os 
veículos ainda mais longe, 
porque a Quinze já está 
fechada”,

Carmen de Oliveira,
vigilante

“Na minha opinião 
vai melhorar, porque a 
cidade está crescendo e 
vai aumentar o � uxo de 
carros. O Centro é o lugar 
onde funciona tudo e onde 
todos têm que vir”,

Willian Nogueira,
autônomo

Fa
la

 P
o

v
o Você aprova as 

mudanças implantadas 
no trânsito do Centro?

ALTERAÇÃO

Mudanças no trânsito 
entram em vigor a partir 
da segunda-feira (2)
Vinte e Cinco de Janeiro e Geraldo Pereira 
de Barros passam a ter mão única; Pedro 
Natálio Lorenzetti volta a ser preferencial

Elton Laud

Os motoristas e pedestres 
que circulam diaria-
mente pelo Centro de 

Lençóis Paulista devem ficar 
atentos para diversas altera-
ções no trânsito, que passam 
a vigorar a partir dessa se-
gunda-feira (2). As mudanças 
afetam algumas das princi-
pais vias da região comercial, 
como a Avenida Vinte e Cinco 
de Janeiro e as ruas Geraldo 
Pereira de Barros e Pedro Na-
tálio Lorenzetti.

A principal alteração acon-
tece na Avenida Vinte e Cinco 
de Janeiro, que por ser um im-
portante corredor de ligação 
entre as zonas Leste e Oeste da 

cidade registra grande tráfego 
de veículos durante o dia todo. 
A via passa a ter mão única em 
toda sua extensão, com fluxo 
no sentido bairro-Centro - da 
rotatória da Avenida Papa João 
Paulo II em direção à Avenida 
Nove de Julho.

A Rua Geraldo Pereira de 
Barros também deixa de ter 
mão dupla, só que com fluxo 
no sentido Centro-bairro - da 
Avenida Nove Julho à rotató-
ria da Avenida Ubirama (em 
frente à entrada principal do 
Cemitério Municipal Alcides 
Francisco). O único trecho que 
permanece com duplo sentido 
de direção é o que antecede a 
Avenida Nove de Julho, que 
contempla dois quarteirões 

A adoção das medidas se 
deu a partir de um estudo 
coordenado pelo Demutran 
(Departamento Municipal de 
Trânsito), ligado à Secretaria de 
Segurança Pública. Os princi-
pais objetivos, segundo Coronel 
Fantini, responsável pela pasta 
são dar maior fluidez e seguran-
ça ao trânsito, que teve o fluxo 
aumentado consideravelmente 
nos últimos anos.

“Eu diria que o trânsito na 
região central de Lençóis Pau-
lista acabou se tornando até um 
pouco caótico nos últimos anos 
e algo precisava ser feito para 
mudar esta situação. Foi tudo 
muito bem planejado. As alte-
rações são consequência de um 
estudo criterioso feito pelo De-
mutran. Acredito que elas cer-
tamente trarão mais fluidez e 
segurança a essas vias”, pontua.

Especificamente sobre a 
mudança na Rua Pedro Natá-
lio Lorenzetti, o secretário de 

Um dos efeitos mais po-
sitivos das mudanças que 
passam a vigorar a partir 
da segunda-feira (2) é o au-
mento de vagas de estacio-
namento na Área Azul, que 
já estava saturada devido ao 
grande fluxo de pessoas na 
região central. Como a Ave-
nida Vinte e Cinco de Janei-
ro e a Rua Geraldo Pereira de 
Barros começam a ter mão 
única, o estacionamento de 
veículos passa a ser liberado 
dos dois lados das vias.

De acordo com as esti-
mativas feitas a partir dos 
estudos do Demutran, a 
medida vai resultar na aber-
tura de cerca de 190 vagas, 
sendo 114 para carros e 76 
para motos, distribuídas 
na extensão das duas vias. 
Aproximadamente mais 100 
vagas devem ser criadas na 

área do antigo Terminal Ro-
doviário, que vai ser com-
pletamente desativado na 
segunda-feira (2).

A partir da data, o embar-
que e desembarque de passa-
geiros que utilizam o trans-
porte público coletivo passa 
a ser feito exclusivamente no 
novo Terminal Rodoviário 
Interbairros, implantado na 
antiga Estação Ferroviária 
Sorocabana. O prédio foi 
totalmente revitalizado em 
2019, após a aprovação de 
um projeto viabilizado pela 
inclusão de Lençóis Paulista 
na lista de Municípios de In-
teresse Turístico (MIT).

“O aumento de vagas 
de estacionamento é outra 
reivindicação da popula-
ção que precisa se dirigir 
ao Centro para pagar suas 
contas, sacar dinheiro, ir à 

farmácia ou outro estabele-
cimento. Em dezembro con-
cedemos a primeira meia 
hora grátis na Área Azul 
para estimular a rotativi-
dade. Com a ampliação da 
oferta de vagas, melhoramos 
ainda mais essa questão”, 
comenta o prefeito Ander-
son Prado de Lima (DEM).

Segundo a Prefeitura Mu-
nicipal, em breve, também 
serão implantados outros 
pontos de estacionamento 
rotativo no início da Rua Ni-
terói, atrás do novo Terminal 
Rodoviário Interbairros, no 
estacionamento de um barra-
cão ao lado do Rio Lençóis 
e no Varejão Municipal, este 
exclusivo para motos. De 
acordo com informações for-
necidas à reportagem, jun-
tos, os locais têm capacidade 
para 281 carros e 172 motos.

MÃO ÚNICA - Importante corredor de ligação da cidade, Avenida Vinte e Cinco de Janeiro passa a ter tráfego apenas no sentido bairro-Centro

FLUIDEZ E SEGURANÇA - Coronel Fantini destaca 
que alterações devem ser benéficas aos condutores

Área Azul ganha cerca de
190 vagas de estacionamento

Medidas foram de� nidas a 
partir de estudo do Demutran

Segurança Pública revela que 
a medida também atende a um 
anseio antigo de moradores, 
comerciantes e motoristas que 
trafegam com frequência pela 
via, que já chegou a ser prefe-
rencial, mas ganhou paradas 
obrigatórias há alguns anos, de-
sagradando parte da população.

“Realmente é algo confuso 
ter a preferência nas transver-

sais, como as ruas Sete de Se-
tembro e Treze de Maio, visto 
que as paralelas, como a Rua 
Dr. Antonio Tedesco e a Avenida 
Nove de Julho são preferenciais. 
É outra medida que reforça a 
segurança a todos que transitam 
por ali”, comenta Fantini, que 
espera que a alteração resulte 
na diminuição dos acidentes em 
alguns pontos críticos.

cortados pela Rua Tiradentes.
Outra mudança significa-

tiva se dá na Rua Pedro Na-
tálio Lorenzetti, que continua 
sendo uma via de mão dupla, 
mas volta a ser preferencial 
em toda sua extensão, da Ave-
nida Vinte e Cinco de Janeiro 
à Avenida Padre Salústio Ro-
drigues Machado - atualmente 
existem paradas obrigatórias 
em todos os cruzamentos en-
tre a Rua Geraldo Pereira de 
Barros e a Avenida Brasil.

Por fim, a Rua Princesa 
Isabel, paralela ao pátio da 
antiga Estação Ferroviária So-
rocabana, onde foi implantado 
o novo Terminal Rodoviário 
Interbairros, passa a ter um 
único sentido de direção em 
toda sua extensão, com fluxo 
de veículos da Rua Cel. Joa-
quim Anselmo Martins para 
a Avenida Nove de Julho - o 
trecho a partir da Rua Dr. An-
tonio Tedesco, no mesmo sen-

tido, já é de mão única.
Durante o período em que 

a população ainda estará se 
habituando às mudanças, a 
Secretaria de Segurança Pú-
blica da Prefeitura Municipal, 
que é responsável pelo De-
mutran (Departamento Muni-
cipal de Trânsito), pede para 
que motoristas e pedestres 
tenham atenção redobrada ao 
transitarem pelos locais cita-
dos, sobretudo nos horários 
de maior fluxo de veículos.

“Como são alterações bas-
tante significativas que inter-
ferem no hábito de todos, pe-
dimos que todos os motoristas 
que trafegam pelo Centro da 
cidade observem a sinalização 
que está sendo implantada. 
Com mais atenção, evitamos 
que haja acidentes”, destaca 
Carlos Alberto Fantini, coro-
nel da reserva da Polícia Mi-
litar Rodoviária, responsável 
pela pasta.

FOTO: REPRODUÇÃO/O ECO NOTÍCIAS

FOTOS: REPRODUÇÃO/O ECO NOTÍCIAS

A5



ESTREIA
O atacante Rony, recém-contratado e apresentado 
oficialmente na última quinta-feira (27), deve fazer a sua 
estreia pelo Palmeiras no clássico de hoje (29) contra o Santos. 
Na manhã de ontem (28), o técnico Vanderlei Luxemburgo 
testou o atleta na vaga do artilheiro do time Willian.
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Esporte

AMADOR

SOCIETY

AREIÓPOLIS MACATUBA

BOREBI

Grêmio Cecap e Raça 
Carolina duelam amanhã
Equipe do Jardim Carolina tem difícil missão de desbancar um dos favoritos ao título

Angelo Franchini Neto

A Copa Lençóis de Futebol 
Amador chega à terceira 
e última rodada da pri-

meira fase neste domingo (1). 
O destaque é o Grêmio Cecap, 
que mede forças contra o Raça 
Carolina, às 8h, no Estádio Dis-
trital Eugênio Paccola (Cecap). 
O jogo é válido pelo Grupo 3 
da competição.

Recém-formada, a equipe do 
Raça Carolina tem uma difícil 
missão frente a um dos favoritos 
ao título. “Sabemos que vamos 
enfrentar uma equipe muito for-

CONFIRA OS DEMAIS JOGOS DA RODADA
Estádio Municipal Zeferino Ribeiro Sobrinho (Alfredo Guedes)

8h - Açaí x Atlético Lençóis
10h - Alfredo Guedes x União Primavera

Estádio Municipal João Roberto Vagula (Vagulão)
8h - Nova Lençóis x Santa Luzia

10h - Esportivo União x Monte Azul
15h30 - Reduto x Atleticano

Estádio Distrital Eugênio Paccola (Cecap)
8h - Grêmio Cecap x Raça Carolina

10h - Asa Branca x Nacional
15h30 - Unidos da Vila x Atlétiko Kaju

MISSÃO DIFÍCIL - Raça Carolina encara o Grêmio Cecap pela Copa Lençóis de Futebol Amador

te e bem organizada, que já joga 
junto há um bom tempo. Vamos 
ter que marcar de perto algu-
mas peças para conseguirmos 
um bom resultado”, adianta o 
zagueiro Cléber Santos.

O atacante João Gorgônio, 
do Grêmio Cecap, não se es-
quiva do favoritismo. “Conheço 
vários jogadores do Raça Ca-
rolina e por isso acredito que 
será um grande jogo. Para eles, 
vencer o Grêmio Cecap é como 
ganhar um título, mas sabemos 
que dentro de campo são 11 
contra 11, por isso, que vença o 
melhor”, pontua.

FUTSAL - Após uma primeira fase cheia de emoção, foram definidas as 
equipes participantes das séries A e B da Copa Lençóis de Futsal. Série 
A: Grupo A1 - Athletic Club, Jardim América, Grêmio Cecap e Bela Vista; 
Grupo A2 - On-Line, Meninos da Vila, Primavera União e Açaí. Série B: 
Grupo B1 - Liverpool, Nacional, Paulista e Valentes; Grupo B2 - União 
Primavera, Atlético Guarani, Atlético Kaju e Reduto.

Angelo Franchini Neto

Na próxima semana, 
o Estádio Municipal 
Amadeu Artioli será 

palco de dois duelos pelo 
Campeonato Municipal de 
Futebol Amador de Macatu-
ba. Na quarta-feira (4) União 
e Red Bull se enfrentam às 
19h15. Já na sexta-feira (6), 
no mesmo horário, é a vez 
de Fortaleza e Shakhtar me-

Angelo Franchini Neto

Os finalistas do 2º Campe-
onato Varzeano de Arei-
ópolis serão conhecidos 

amanhã (1), no Estádio Munici-
pal Geraldo Pereira de Barros. 
Golinho e Meninos da Rua se 
enfrentam às 8h. Na outra se-
mifinal, às 10h, jogam Audax/
Gera Soccer e Mercenários. 
Quem vencer vai para a grande 
final, que acontece no próximo 
domingo (8), às 10h.

“Esperamos fazer um bom 

Angelo Franchini Neto

Dois jogos marcados para 
este sábado (29) mo-
vimentam a 12ª Copa 

Lençóis de Futebol Society, 
que é realizada no campo Ar-
mando Giacomini, no Jardim 
América. Pelo Grupo B, às 
15h30, o União Primavera es-
treia na competição contra o 
Jardim América. Pelo Grupo 
A, às 16h30, o Renegados ten-
ta se reabilitar diante do time 
de Borebi.

Angelo Franchini Neto

O domingo promete for-
tes emoções em Bore-
bi. O Campeonato de 

Futebol Amador Regional 
chega às quartas de final 
com duas partidas. Às 8h, 
o Atlético Nacional (Bau-
ru), que se classificou em 
primeiro lugar no Grupo A, 
enfrenta o Atleticano Len-
çoense, vice-líder do Grupo 
C. Às 10h, é a vez do Santa 
Cruz (Areiópolis), primeiro 
do Grupo B, bater de frente 
com o Red Bull (Bauru), se-
gundo do Grupo D.

O Atleticano tem a di-
fícil missão de derrotar o 
Nacional, que vem de três 
vitórias. “Acredito em um 
jogo bastante difícil. Vamos 
para a disputa com três des-
falques, entre eles o Gui-

lherme Placa, um dos astros 
do nosso time. Porém, temos 
um elenco forte que tem 
como brigar de igual para 
igual com eles. Se Deus qui-
ser, vamos sair com resulta-
do positivo e partir para a 
final”, garante o diretor do 
Atleticano, Raul Bernardes.

No domingo (8). Borebi 
enfrenta o União Ponte Alta 
(Barra Bonita) e o Deportivo 
(Macatuba) encara Unidos 
da Vila (Lençóis Paulista). 
De acordo com a Liga Len-
çoense de Futebol Amador 
(LLFA), que organiza a com-
petição em parceria com 
a Prefeitura Municipal de 
Borebi, as semifinais aconte-
cem no dia 15 de março. A 
decisão está prevista para o 
dia 22. Os jogos acontecem 
no Estádio Municipal Anto-
nio Carlos Vaca.

É DECISÃO - Atleticano encara o Nacional em busca 
de uma vaga nas semifinais do Regional de Borebi

Amador Regional chega 
às quartas de final
Atleticano Lençoense encara missão de 
acabar com a invencibilidade do Nacional

União Primavera estreia 
diante do Jardim América

Golinho e Meninos da Rua 
duelam em busca da final

Amador tem dois jogos 
na próxima semana

Jogo acontece hoje, 
às 15h30, no campo 
de futebol society do 
Jardim América

Valdinei do Carmo Pini, téc-
nico do União Primavera, prevê 
dificuldades no grupo que clas-
sificou como ‘da morte’. “Nossa 
chave é bastante complicada. 
Conheço as equipes do Jardim 
América e do Ibaté, que contam 
com excelentes jogadores. Para 
o jogo de hoje, espero contar 
com todos meus atletas para 
conseguir a vitória”, diz.

Vale lembrar que na primei-
ra fase da competição, promovi-
da pela Secretaria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulista, 
as nove equipes participantes 
estão divididas em três grupos 
de quatro e todos se enfrentam 
entre si. Apenas os dois primei-
ros colocados de cada chave se-
guem na disputa.

Favoritos ao título 
jogam às 8h; Audax/
Gera Soccer encara 
o Mercenários

EM BUSCA DO BI - Atual campeão, Golinho tenta 
chegar a mais uma final do Varzeano de Areiópolis

jogo diante do Meninos da Rua. 
Acredito que será uma partida 
bastante disputada, porque o 
nosso adversário é muito forte, 
um dos favoritos a levantar o 
caneco. Vamos jogar um bom 
futebol, e que vença o que errar 
menos”, ressalta Anderson de 
Oliveira Crescêncio, volante do 
Golinho, atual campeão.

“Sei que vai ser uns dos 
jogos mais difíceis do campe-
onato, já que o nosso adversá-
rio tem muita qualidade e é o 
atual campeão da competição.  
Mas creio que vamos fazer um 
bom jogo, com raça e vontade 
de vencer, que sempre foram a 
nossa marca”, relata Jean Car-
los Bertanha, atacante do Meni-
nos da Rua.

Fortaleza e Shakhtar 
se enfrentam em 
busca da 
primeira vitória

EM BUSCA DA VITÓRIA - Após empate na estreia, 
Shakhtar tenta primeiros três tentos diante do Fortaleza

direm forças.
O duelo do dia 6 é o 

mais aguardado da rodada, 
já que tanto Fortaleza quan-
to Shakhtar empataram em 
suas respectivas estreias. 
“Com certeza será mais um 
grande desafio para nossa 
equipe. Temos que manter 
nosso padrão de jogo e não 
dar espaços para o adversá-
rio”, analisa Lucas Gregó-
rio Pinto, lateral esquerdo 
do Shakhtar.

O Campeonato Munici-
pal de Futebol Amador de 
Macatuba é promovido pela 
Secretaria de Esporte, Turis-
mo e Lazer de Macatuba.
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HOMENAGEM
Em março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo 
(8), a Biblioteca Municipal Orígenes Lessa (BMOL), em Lençóis Paulista, recebe a 
exposição “Mulheres na Literatura”. Com títulos de autoras nacionais e estrangeiras, a 
mostra também terá cartazes relacionados ao empoderamento feminino. A visitação 
é aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 17h.
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Cultura

Agenda cultural
BAR DO PORTUGUÊS

Neste sábado (29), a partir das 20h30, tem música ao vivo no Bar do Portu-
guês, em Lençóis Paulista. Quem se apresenta ao público é a banda Folks, 
com grandes sucessos do pop e do rock. A entrada é gratuita. Para outras 
informações sobre promoções e reservas de mesas o telefone é o (14) 
3264-1219. O Bar do Português fica na Rua México, 197, no Jardim Bela Vista.

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

FREEDOM ROAD BAR ZANK EVENTOS

Hoje (29), a partir das 21h, o Freedom Road Bar, em Lençóis Paulista, recebe 
o cantor Desinho e sua banda, que se apresentam tocando os maiores clás-
sicos do pop e do rock nacional e internacional. A entrada é gratuita. Outras 
informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 9 9736-1440 ou pela 
página do Facebook. O Freedom fica na Avenida Brasil, 1010, no Centro.

Neste sábado (29), a partir das 21h, a Zank Eventos, em Lençóis Paulista, 
realiza mais uma noite com música ao vivo. Quem se apresenta é o cantor 
Bruno Henrique, tocando os maiores sucessos das baladas e atendendo aos 
pedidos do público. A entrada é R$ 5 e permitida para maiores de 18 anos. 
A Zank Eventos fica na Rua Humberto Alves Tocci, 1050, no Jardim Humaitá.

ADÉLIA LORENZETTI

FOLIA

Programação de março 
tem homenagem às 
mulheres e ao teatro

Carnaval reúne milhares de pessoas

Espetáculo “Minhas Queridas” mergulha no universo de Clarice 
Lispector; ingressos começam a ser distribuídos na segunda-feira (2)

Carnaval da Alegria na Capital do Livro teve 
quatro dias de festa na Concha Acústica

Flávia Placideli

O mês de março está re-
pleto de atrações no Te-
atro Municipal Adélia 

Lorenzetti e, para aproveitar as 
comemorações pelo Dia Inter-
nacional da Mulher (8) e pelo 
Dia Mundial do Teatro (27), a 
Alic (Associação de Incentivo 
à Cultura) preparou uma pro-
gramação de primeira para o 
público lençoense. A abertura 
é no domingo (8), com a peça 
“Minhas Queridas”, inspirada 
na história da escritora Clarice 
Lispector (1920-1977).

“São dois temas bastante 
potentes para uma progra-
mação diversificada no Tea-
tro Adélia Lorenzetti. A Alic 
selecionou espetáculos que 
envolvem as mulheres como 
protagonistas de histórias inte-
ligentes, divertidas e também 
dramáticas. Gêneros teatrais 
diversos compõem essa sele-
ção, grupos e artistas da capital 
e de nossa cidade estarão neste 

Flávia Placideli

Os foliões lençoenses se 
despediram, na última ter-
ça-feira (25), de mais uma 

edição do Carnaval da Alegria na 
Capital do Livro, que aconteceu 
na Praça Comendador José Zillo 
(Concha Acústica), no Centro da 
cidade. De acordo com a organi-
zação, a chuva não espantou os 
foliões, entre crianças e adultos, 
milhares de pessoas compare-
ceram nos quatro dias de festa 
para participar dos bailes e mati-
nês, além do desfile dos blocos, 
que abriu a programação. 

A presença de muitas famí-
lias, a tranquilidade e a alegria 
dos foliões foram motivo de come-
moração para o secretário de Cul-
tura, maestro Marcelo Maganha. 
“Gostaria de agradecer toda po-
pulação lençoense por nos ajudar 
a resgatar o tradicional Carnaval 

SUCESSO - Carnaval da Alegria na Capital do Livro 
recebeu milhares de foliões na Concha Acústica

Outros quatro espetáculos 
chegam à cidade no próximo mês

Outra atração do Carna-
val de Lençóis Paulista foi o 
desfile dos blocos pela Rua 
Quinze de Novembro, rea-
lizado na manhã do último 
sábado (22). Além do bloco 
Pela Contramão, que deu 
origem à passagem, o desfile 
deste ano contou com o refor-
ço dos blocos Aranha Negra, 
Amigos do Morro, Estrelas, 
Projeto Guri, Unidos do Júlio 
Ferrari e Vai Kem Ké, além 
de outros grupos de foliões.

Na passagem pelo prin-
cipal centro comercial da 
cidade, o desfile dos blocos 
contagiou a população com 
as tradicionais marchinhas 
carnavalescas. Muitos não 
se contiveram e se juntaram 
ao grupo para cair na dança 

rumo ao Parque do Paradão. 
O local recebeu os foliões 
com muita animação para a 
realização do Samba Verão, 
que levou ao palco diversos 
artistas locais.

O desfile, que contou 
com o apoio da Secretaria de 
Cultura do município, tam-
bém foi marcado por uma 
ação solidária, através da 
troca dos abadás por isotôni-
co, leite longa vida e fralda 
geriátrica. Ao todo foram 
arrecadados mais de 5 mil 
itens que serão destinados 
à Rede do Câncer, à Casa 
Abrigo Amorada, Lar Nossa 
Senhora dos Desamparados 
e Vicentinos. A entrega às 
entidades será feita na próxi-
ma semana.

de rua, com o desfile dos blocos 
e os bailes que foram realizados 
gratuitamente para toda a popula-
ção. Nosso objetivo foi alcançado. 
Além disso, também valorizamos 
o artista local com a contratação 

de shows de cantores, bandas e 
grupos da cidade”, avalia.

Durante o evento, que teve 
animação das bandas Na Vibe, 
Toke Novo, Os Quatro e Mix 
Show, crianças, jovens e adultos 

Desfile dos blocos abriu a 
programação com muita animação

colorido mês”, destaca Nilceu 
Bernardo, responsável pela 
programação artística.

Marcada para as 20h, a peça 
“Minhas Queridas” é inspirada 
no livro homônimo, compilado 
pela biógrafa Teresa Montero 

a partir de 120 cartas inéditas 
trocadas entre Clarice Lispector 
e suas irmãs Tânia e Elisa. As 
correspondências são das dé-
cadas de 1940 e 1950, quando 
a escritora, ucraniana natura-
lizada brasileira, viveu em vá-

rios países acompanhando seu 
marido, Maury Gurgel Valente, 
que era diplomata.

Dirigida por Stella Tobar e 
estrelada pelas atrizes Marilene 
Grama e Simone Evaristo, “Mi-
nhas Queridas” fala do amor da 

escritora pelas irmãs, da emi-
gração forçada na infância - em 
meio à guerra da Ucrânia - e de 
sua relação com a própria obra. 
A montagem se constrói em um 
cenário em constante transfor-
mação, com outros objetos em 

cena que funcionam como me-
táforas para temas recorrentes 
no universo da autora.

Com classificação indicativa 
de 14 anos, a peça também é 
uma homenagem ao centenário 
do nascimento de Clarice Lis-
pector, que será comemorado 
em dezembro deste ano. Aos 
apaixonados por literatura, o 
espetáculo é uma oportunidade 
única de mergulhar na intimida-
de de uma das mais lembradas e 
respeitadas escritoras do Brasil, 
que fascina diversas gerações de 
leitores por todo o país.

Promovida pela Alic com 
recursos provenientes da Lei 
Rouanet e patrocínio das em-
presas Bracell, Frigol, Lwart e 
Zilor, a peça tem entrada gratui-
ta. A distribuição dos ingressos 
começa a ser feita na segunda-
-feira (2), a partir das 12h, na 
Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian (Rua Sete de 
Setembro, 934, no Centro). Ou-
tras informações pelo telefone 
(14) 3263-6525.

MINHAS QUERIDAS 
Na foto, as atrizes 
Marilene Grama e 
Simone Evaristo em 
uma das cenas da peça

Outros quatro espetáculos 
teatrais integram a programa-
ção do próximo mês no Teatro 
Municipal. No sábado (14), às 
19h30, tem a peça “A traves-
sia de Maria e seu irmão”, 
com a Cia Arthur Arnaldo, de 
São Paulo. No sábado (21), às 
20h, os lençoenses da Cia de 
Teatro Atos & Cenas sobem 
ao palco com “Solteira, casa-
da, viúva, divorciada”.

Na quinta-feira (26), às 20h, 
é a vez da peça “Um casamento 
feliz”, com direção de JR Devil-
le. Encerrando a programação, 
na sexta-feira (27), em come-

lençoenses puderam participar 
de diversas atividades nos bailes 
e matinês, como o Agita Len-
çóis, sob o comando do coreó-
grafo Marcelo Estrella, a Oficina 
de Máscaras e o Projeto Criança 
Feliz, com brinquedos infláveis, 
o banho de espuma e o Trenzi-
nho da Alegria, que neste ano 
realizou passeios pela cidade em 
todos os dias de festa.

Mesmo com a chuva não 
dando muita trégua, um dos des-
taques da programação deste ano 
foi o Festival Kids, na tarde da ter-
ça-feira (25), que lotou a Concha 
Acústica com diversos baixinhos 
acompanhando a apresentação 
dos personagens infantis. “Gra-
ças ao apoio de todos, a quarta 
edição do Carnaval da Alegria 
na Capital do Livro foi mais um 
sucesso. Obrigado a todos que 
participaram e contribuíram para 
isso”, finaliza Marcelo Maganha.

moração ao Dia Mundial 
do Teatro, o local recebe, a 
partir das 20h, a peça “Mu-
lheres de Shakespeare”, de 
Thelma Guedes.

Todas as peças têm en-
trada gratuita. A retirada 
de ingressos está progra-
mada para uma semana 
antes das apresentações. 
O Jornal O ECO traz nas 
próximas edições os de-
talhes sobre cada espetá-
culo. Outras informações 
podem ser obtidas na Casa 
da Cultura, pelo telefone 
(14) 3263-6525.MULHERES DE SHAKESPEARE - Peça encerra 

programação do Teatro Municipal no dia 27 de março
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CORONAVÍRUS
Segundo boletim divulgado na quinta-feira (27) pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), em todo mundo já foram confirmados 
82.294 casos do novo coronavírus (Covid-19), 1.185 nas últimas 24 
horas. Deste total, 78.630 estão na China, dos quais 439 são novos, e 
3.664 confirmações da doença em outros países, sendo 746 recentes.
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Saúde

PREOCUPAÇÃO MUNDIAL

Infectologista alerta sobre coronavírus
Cidades da região tem dois casos suspeitos da doença; país monitora 132 pacientes

Priscila Pegatin

Depois de confirmado o 
primeiro caso do novo co-
ronavírus (Covid-19) no 

Brasil - trata-se de um homem 
de 61 anos, morador de São Pau-
lo, que esteve recentemente na 
Itália -, o Ministério da Saúde 
acompanha mais 182 pacientes 
com suspeita da doença, além 
dos 71 já descartados. Mas esse 
número de brasileiros infec-
tados pode ser ainda maior, já 
que, até o fechamento desta edi-
ção, havia outras notificações 
aguardando análise, que podem 
ou não entrar para os requisitos 
de considerados suspeitos.

Na região, Bauru teve seu 
terceiro caso suspeito, sendo 
que dois deles já foram descar-
tados. O paciente mais recente 
a procurar atendimento aguarda 
o resultado do exame. Ele é um 
homem de 54 anos, morador de 
Pederneiras, que buscou cuida-
dos médicos em um hospital 
particular de Bauru. Ele tem 
histórico de viagem para a Itália 
entre os dias 19 e 22 deste mês. 

Outro caso suspeito é o de 
uma mulher de 38 anos, mora-
dora de Botucatu. Os sintomas 
respiratórios da doença surgi-
ram após ela retornar de uma 
viagem ao norte da Itália.

Segundo a infectologista 
Geovana Momo Nogueira de 
Lima, a chegada do coronavírus 
ao Centro-Oeste paulista já era 
esperada. “Hoje a gente vive 
uma globalização, com deslo-
camento de pessoas. Então, pro-
vavelmente a nossa região terá 
casos”, explica a médica.

SOBRE O CORONAVÍRUS
O vírus causa infecções res-

piratórias e provoca doenças, 
como a Síndrome Respirató-
ria Aguda Grave e a Síndrome 
Respiratória do Oriente Médio. 
Chamado de Covid-19, o novo 
coronavírus foi descoberto no 
final de dezembro de 2019, na 
China. A primeira morte foi re-
gistrada no dia 9 de janeiro, no 
mesmo país. 

A transmissão da doença se 
dá pelas vias respiratórias, tanto 
por gotículas vindas de espirro 
e da fala através do ar, quanto 
pelo contato com objetos e su-
perfícies contaminadas. “Esse 
é o nosso grande medo. Por ser 
uma transmissão respiratória 

COVID-19 - Infectologista Geovana Momo fala sobre o novo coronavírus

Um dia após a confir-
mação do primeiro caso do 
novo coronavírus (Covid-19) 
no Brasil, o Governo Fede-
ral anunciou que vai anteci-
par para o dia 23 de março 
a Campanha Nacional de 
Vacinação Contra a Gripe 
(Influenza) - a abertura es-
tava prevista para a segunda 
quinzena de abril.

Apesar de a vacina con-
tra a gripe não proteger o 
paciente contra o novo coro-
navírus, a imunização contra 
tipos de influenza, segundo 
o Ministério da Saúde, pode 
ajudar os profissionais a 
diagnosticar, por eliminação 
de quem tomou a vacina, 

casos de Covid-19. Com a 
imunização, também seria 
menor o número de pesso-
as com síndromes gripais, 
evitando que o sistema de 
saúde fique sobrecarregado. 

Na Campanha Nacional 
de Vacinação Contra a Gripe 
(Influenza), primeiro devem 
ser imunizadas gestantes, 
crianças com até seis anos, 
puérperas (mulheres até 45 
dias após o parto) e idosos 
(pessoas com mais de 60 
anos de idade), todos consi-
derados mais vulneráveis à 
doença, que pode trazer di-
versas complicações à saúde, 
inclusive causando a morte 
em casos mais graves.

Campanha de vacinação 
contra a gripe é antecipada

PRECAUÇÃO - Governo Federal antecipa 
vacinação da gripe por conta do coronavírus

muito rápida acaba pegando 
um número maior de pessoas”, 
destaca a infectologista, que diz 
que os sintomas da doença são 
parecidos com uma gripe ou 
resfriado, como febre, espirro, 
tosse, dor de garganta e sensa-
ção de falta de ar.

Sem tratamento ou vacina 
específica contra o vírus, os 
cuidados médicos são volta-

dos para aliviar os sintomas. 
“Se tiver febre vai tomar um 
antitérmico, se tiver dor, um 
analgésico”, relata a infectolo-
gista, que reforça que é funda-
mental que o paciente busque 
avaliação médica e evite a 
automedicação. “Temos a in-
fecção, o desenvolvimento da 
doença e não há nenhuma me-
dicação específica e também 

não há cura”, ressalta.

RECOMENDAÇÕES DE 
PREVENÇÃO

Manter a boa higiene das 
mãos, lavando com frequência 
e fazendo uso de álcool gel é 
a principal medida de pre-
venção neste momento. “Ao 
tossir ou espirrar, já higienize 
as mãos. Use lenços descartá-
veis. O uso da máscara a gente 
só indica para aquele paciente 
que apresentar sintomas respi-
ratórios, senão sair de máscara 
não tem efetividade nenhu-
ma”, aconselha.

No geral são considerados 
pacientes de risco aqueles que, 
nos últimos 14 dias viajaram, 
fizeram escala ou que tiveram 
contato com quem esteve na 
China, Alemanha, Austrália, 
Emirados Árabes, Filipinas, 
França, Irã, Itália, Malásia, Ja-
pão, Singapura, Coreia do Sul, 
Coreia do Norte, Tailândia, Vie-
tnã e Camboja.

DIAGNÓSTICO DO 
CORONAVÍRUS
O Ministério da Saúde criou 
um protocolo de atendimento 
para pacientes com suspeita de 
Covid-19

PACIENTE SUSPEITO
1ª possibilidade
Tem febre, pelo menos um 
sintoma respiratório e viajou 
nos 14 dias anteriores ao 
aparecimento dos sintomas para 
áreas de risco

2ª possibilidade
Tem febre, pelo menos um 
sintoma respiratório e entrou em 
contato com alguém que esteve 
em área de risco

O TESTE
Hospital colhe amostras de vias 
aéreas ou escarro e realiza o 
primeiro teste;
A contraprova é encaminhada 
para laboratórios de referência;
No estado de São Paulo o 
laboratório responsável pelas 
análises é o Instituto Adolfo Lutz.

SINTOMAS
Febre
Tosse
Dificuldade para respirar
Menores de cinco anos e idosos 
podem não apresentar febre

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Encenação da Paixão de 
Cristo comemora 50 anos
Grupo de Teatro Padre José Corsini 
celebra a data com exposição de fotos e 
ensaios para a Sexta-feira Santa deste ano

Priscila Pegatin

Na semana em que os ca-
tólicos deram início à 
Quaresma, época de re-

flexão e preparo espiritual para 
a Páscoa, o Grupo de Teatro 
Padre José Corsini, de Macatu-
ba, segue com os ensaios para 
a tradicional encenação da 
Paixão de Cristo. Neste ano, a 
apresentação tem uma emoção 
diferente, afinal o grupo com-
pleta 50 anos de fundação. É o 
Jubileu de Ouro da principal 

atração religiosa, cultural e tu-
rística do município.

Foi no dia 27 de março de 
1970 que católicos, com o apoio 
do padre José Corsini, encena-
ram pela primeira vez a Paixão 
e Morte de Cristo para os fiéis 
da Paróquia Santo Antônio, em 
Macatuba. Na época, Doralice 
Maria Artioli, atual coordena-
dora do grupo, recebeu o papel 
de interpretar Maria. “Foi uma 
responsabilidade muito gran-
de”, relembra.

Ao longo desses 50 anos, 

O registro histórico dos 
50 anos da Paixão de Cristo 
será eternizado em um do-
cumentário que vai ouvir 
os integrantes do Grupo 
de Teatro Padre José Cor-
sini, coordenado por Do-
ralice Maria Artioli. Serão 
resgatados, vídeos, fotos e 
depoimentos. Em paralelo, 
será montada uma exposi-
ção de fotos e objetos que 
vão retratar estes 50 anos 
de fé e evangelização.

“A exposição ficará na Pa-
róquia Santo Antônio e depois 
deve passar em outros pontos”, 
diz a coordenadora do grupo. 
“Em um segundo momento 
vamos fazer uma exposição 
itinerante em todos os bairros. 
Em abril, vamos exibir o docu-
mentário dos 50 anos da Pai-
xão de Cristo em Macatuba”, 
conta Lara Cardoso Mariano 
Pereira, secretária de Cultura 
e Esporte de Macatuba (com 
assessoria de imprensa).

Doralice, que sempre este-
ve presente, comenta que a 
encenação passou por várias 
transformações: de palco, ce-
nário, roupas, personagens e 
adaptações de falas. “É uma 
responsabilidade muito gran-
de contar uma verdade. Todo 
ano a gente perde alguém para 
Deus ou para o mundo. Mas 
todo ano a gente colhe uma 
flor nova e isso é o Jardim do 
Éden”, conta Doralice.

JUBILEU DE OURO
Para manter a tradição e 

encantar mais uma vez os mo-
radores de Macatuba e região, 
o Grupo de Teatro se reúne 
desde o final do ano passado 
para definir os papeis e ensaiar.  
“São de 140 a 150 voluntários. 
Já está tudo encaminhado. Os 
ensaios são aos sábados à noite 
e no domingo de manhã, além 
dos reforços de postura e dic-
ção”, explica Doralice.

Lara Cardoso Mariano Pe-
reira, secretária de Cultura e 
Esporte explica que devido aos 
preparativos para a dramati-
zação a estrutura dos palcos 
está sendo montada na Rua 
São Paulo, em frente à Igreja 
Matriz de Santo Antônio. “Pe-
dimos que os moradores enten-
dam que foi preciso interditar 
a rua para que sejam evitados 
acidentes com os profissionais 
que estão trabalhando na estru-
tura. Outra informação impor-
tante é que estamos buscando 
o selo de MIT (Município de 

Interesse Turístico) para Ma-
catuba e a Paixão de Cristo é 
o evento mais importante neste 
calendário”, ressalta.

As atividades teatrais se-
guem a liturgia da Igreja Cató-
lica e na Semana Santa serão 
dramatizados os principais 
aspectos bíblicos, como a en-
trada de Jesus em Jerusalém 
(no domingo, dia 5 de abril), 
a cerimônia de Lava-Pés (na 
quinta-feira, dia 9), a encenação 
da Paixão e Morte de Cristo (na 
sexta-feira, dia 10) e a ressurrei-
ção (no sábado, dia 11).

O maior público é esperado 
para a Sexta-Feira Santa, quan-
do o Grupo de Teatro Padre José 
Corsini realiza a representação 
do julgamento e crucificação 
de Jesus, com início às 16h, em 
frente à Igreja Matriz e conclu-
são no CEC (Centro Esportivo e 
Cultural) de Macatuba.

TRADIÇÃO
Apesar de estar no grupo 

há 50 anos, Doralice fala que a 
cada nova apresentação é uma 
emoção diferente. “Eu, como 
veterana, peço que os macatu-
benses não deixem essa heran-
ça morrer. É um orgulho para 
nossa Paróquia Santo Antônio, 
para a comunidade de Maca-
tuba e para todos os padres e 
prefeitos que já passaram aqui. 
É um patrimônio histórico que 
não deve morrer nunca”, diz a 
macatubense, que revela que 
assim que acaba a encenação já 
fica com saudade.

PREPARAÇÃO - Grupo de Teatro Padre José Corsini inicia os 
preparativos para mais uma encenação da Paixão de Cristo

Grupo reúne acervo 
para recordar as cinco 
décadas de história

MEMÓRIA - Fotos antigas relembram história do grupo em exposição
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ILUMINAÇÃO
A Prefeitura de Macatuba realizou na segunda-feira (24) a instalação e substituição de 27 pontos 
de iluminação em vários bairros da cidade. O serviço atende a reivindicação de moradores. No 
bairro rural Aguinha foram instaladas lâmpadas na Rua Francisco Alves Nunes. Outros pontos 
que ganharam iluminação nova foram o estacionamento do Estádio Municipal Amadeu Artioli. A 
avenida Brasil e as ruas Uruguai e Equador, na região da Escola Estadual Fanny Altafim Maciel.
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Parceria entre Bracell e Senai oferece 
136 vagas para cursos de capacitação
Cursos serão 
oferecidos nas 
unidades do Senai 
de Lençóis Paulista 
e Macatuba

Da Redação

Estão abertas inscrições 
para cursos gratuitos de 
capacitação para Ajudante 

Geral de Obras Construção Ci-
vil e Montador de Andaimes de 
Obras. Os cursos fazem parte 
de uma parceria entre a Bracell 
e as unidades do Senai de Len-
çóis Paulista e Macatuba. Para 
atender a necessidade de con-
tratação de mão de obra para a 
construção da nova fábrica da 
empresa em Lençóis Paulista 
(Projeto Star), a Bracell indicou 
para a unidade qualificadora as 
áreas de formação que está bus-
cando no mercado.

Em Lençóis Paulista, serão 
oferecidas 40 vagas para o curso 
de Ajudante Geral de Obras para 
Construção Civil, que tem dura-
ção de 32 horas e podem ser feitos 
em até oito dias. Para esta turma, 
as aulas iniciam na segunda-feira 
(2), em dois períodos: tarde (13h 
às 17h) e noite (18h às 22h).

CONFIRA OS 
DETALHES DOS 
CURSOS

LENÇÓIS PAULISTA
Ajudante Geral de Obras
para Construção Civil
40 vagas (32 horas distribuídas 
em oito dias)
Início das aulas: segunda-feira (2)
Turmas:  das 13 às 17h (uma 
turma com 20 vagas) e das 18h às 
22h (uma turma com 20 vagas)
Inscrições: Diretamente no 
PAT (Posto de atendimento ao 
Trabalhador (Rua Cel. Joaquim 
Gabriel, 11, no Centro), das 8h 
às 16h30; ou pelo site www.
lencoispaulista.sp.senai.br

Montador de
Andaimes para Obras
64 vagas (60 horas distribuídas 
em 15 dias)
Início das aulas: quarta-feira (11)
Turmas: das 13h às 17h (duas 
turmas com 16 vagas) e das 18h 
às 22h (duas turmas com 16 vagas)
Inscrições: Diretamente no 
PAT (Posto de atendimento ao 
Trabalhador (Rua Cel. Joaquim 
Gabriel, 11, no Centro), das 8h 
às 16h30; ou pelo site www.
lencoispaulista.sp.senai.br

MACATUBA
Ajudante Geral de Obras
para Construção Civil
40 vagas (32 horas distribuídas 
em oito dias)
Início das aulas: segunda-feira (2)
Turmas: das 13h às 17h (uma 
turma com 20 vagas) e das 18h às 
22h (uma turma com 20 vagas)
Inscrições: CEMP/Senai (Av. Júlio 
Pintucci, 1072, Centro), das 10h 
às 20h

CAPACITAÇÃO - Cursos fazem parte de uma parceria entre a Bracell e as unidades do Senai de Lençóis Paulista e Macatuba

Já para os cursos de Mon-
tador de Andaime de Obras, ao 
todo são 64 vagas. O programa 
prevê 60h com aulas que serão 
distribuídas em 15 dias. Também 
serão oferecidas duas turmas: 
tarde (13h às 17h) e noite (18h às 
22h), com início das aulas previs-
to para o dia 11 de março.

Em Macatuba, serão 40 vagas 
para o curso de Ajudante Geral 
de Obras para Construção Civil, 

com aulas no período da tarde e 
noite, com carga horária de 32h 
cumprida em oito dias. As aulas 
serão realizadas no Senai de Ma-
catuba - CEMP (Centro Munici-
pal Profissionalizante).

Ao término dos cursos, os 
participantes recebem certifi-
cado de conclusão. Carlos Bar-
bieri, Gerente de Relações Ins-
titucionais e Responsabilidade 
Social da Bracell, explica que a 

capacitação permite que o aluno 
esteja apto para atuar no merca-
do de trabalho. “Com a grande 
demanda de profissionais pelas 
empresas terceirizadas respon-
sáveis pela construção da nova 
fábrica da Bracell, e até mesmo 
pelas vagas existentes em outras 
empresas da cidade e da região, 
existem boas chances de quem 
passar pela capacitação do Senai 
ser contratado”, ressalta Barbieri.

INSCRIÇÕES
As inscrições já estão aber-

tas. Os interessados precisam 
atender a alguns requisitos 
como: ter concluído 5º ano do 
Ensino Fundamental (antiga 4° 
série), ter 18 anos completos. 
No ato da inscrição será neces-
sário levar RG (Registro Geral), 
CPF (Cadastro de Pessoa Físi-
ca), comprovantes de escolari-
dade e endereço. 

B2
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VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

SERVIÇOS

EMPREGOS

ANIMAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAFIRA ELITE 2.0 
MPFI Flexpower 2006 
em ótimo estado 
- procedência - 07 lu-
gares - documentada 
- aceito troca. Troca 
só carro ou moto 
de menor valor e a 
diferença em dinheiro, 
valor R$ 26.000,00. 
Falar com (14) 99793-
7010 Vivo whats. 

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

VENDE-SE PRISMA 
LTZ, ano 2015, cor 
branco, baixa quilo-
metragem. 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 Resi-
dências ou escritórios. 
Tratar (14) 99896-2101

SE VOCÊ está buscan-
do um cuidador de ido-
so 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. 

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

ATENÇÃO PATRO-
AS! 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 mo-
toqueiro. Tratar (14) 
99895-2612 com Valdir 

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

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

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

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 Car-
los Ranzani, 165, Jd. 
Lago da Prata. Tratar 
(14) 99761-1693.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAÇO COSTURAS e 
reformas de roupas em 
geral. Faço principal-
mente 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 ELÉ-
TRICA Residencial: 
Serviços Instalações 
e reparos elétricos, 
faça um orçamento 
sem compromisso, 
atendimento 24 horas. 
Tratar (14) 3264-3837 / 
99864-9769 

FERNANDO CABE-
LEIREIRO Sorriso. 
Horário de atendimen-
to 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 feria-
dos não abrimos. Na 
Av. Procópio Ferreira, 
510, Cecap ou telefone 
(14) 99675-2769. 

FISIOTERAPIA 
ATENDIMENTO 
domiciliar e consul-
tório, Rua Cap. João 
Antônio, 12-70, Bauru. 
Tratar (14) 99665-6449. 
Email: je_ quadra-
do1500@hotmail. com. 
Com Jéssica Quadrado 
- Crefito 56758-LTF 

CARIMBOS LEN-
ÇÓIS 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 cozi-
nha em fórmica, mó-
veis sob encomenda. 
Endereço: Av. Nove 
de Julho, 633, Centro. 
Telefones (14) 3263- 
0300 / 3263-3300 / 
Whats 99634-9647 

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

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

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

ALONSO CABELEI-
REIRO. Av. Hermínio 
Jacó, no 622 no bairro 
Nova Lençóis, atendi-
mento de segunda a 
sábado e aos domin-
gos e feriados até às 
12:00h. Estamos com 
ótimos preços. Tratar 
(14) 99728-5999. 

PRECISANDO CAL-
CULAR seu seguro 
novo ou renovação? 
Faça já seu cálculo 
com a MC Corretora 
de Seguros. Rua 15 de 
Novembro, 269, Cen-
tro - Lençóis Paulista, 
(14) 3263 3803 / (14) 
99884- 3777 

WR - Serviços. Lim-
peza, doméstica e pe-
sada. 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 - Atendi-
mento para toda a 
região!

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

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

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

ELETRICISTA/AN-
TENISTA - 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 Paulis-
ta, conta espaço 
natura, moda indiana, 
decorações de várias 
regiões do brasil, 
acessórios com muito 
requinte e bom gosto, 
além de vinhos, doces 
finos em cachepôs de 
madeira e a famosa 
bagaceira, a cachaça. 
Localiza na Rua Raul 
Gonçalves de Oliveira, 
113, descendo o 
Banco do Brasil, @
galeriamarialp. Tratar: 
(14) 3264-2645 ou (14) 
99689-3939. 

EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO 
para aposentados e 
pensionista do INSS, 
garantidos pela Caixa 
Federal. JCS Negócios 
Imobiliários - Rua 15 
de Novembro 581 
(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 

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

GRAFITE PARA 
fachada, pinturas ar-
tísticas com desenhos 
para fachadas comer-
ciais e residências. 
Studio Paccola (14) 
99832-3243. 

PREOCUPADO SE 
as mudanças nas 
regras de aposenta-
doria 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 

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 

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

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

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

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

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 

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

EXCELENTE 
OPORTUNIDADE 
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. Tra-
tar: (14) 99818-1874 

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

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

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

AULAS PARTICU-
LARES. Matemática 
(Ensino Fundamental) 
Tratar Valério cel: 
99715 2968

CONSÓRCIO CON-
TEMPLADO crédito 
R$ 302 mil para com-
prar imóvel constr./ ca-
pital giro - quero R$30 
mil + transf. div. (14) 
99879-7478 (partic.)

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

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

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

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

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

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

PRATELEIRA 6 
módulos sendo R$ 
250 cada módulo falar 
com Dani (14)9962- 
42282 

TROCO MOTOR Ya-
maha 25HP, ano2005 
por 1 de 15. Tratar (14) 
99894-0309 

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% algo-
dão, R$3,50 cada ou 3 
por R$ 10,00. Aceito 
cartão de crédito. 
Falar com João (14) 
98803-7954 

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

O MELHOR aten-
dimento 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 COSTU-
RA - Venda de peças, 
motores, caixinhas, 
bancadas e consertos. 
Tratar na Rua Santo 
Antônio, no 773, Jd. 
Bela Vista ou (14) 
99712-5303 com 
Cícero. 

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

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

VENDE-SE 
BROS ESDD 
Novíssima 
2016/2016, 
IPVA pago, 

cor preta, 10 
mil km, valor 
10 mil. Tratar 

(14) 99174-
1514 ou (14) 
3263-3433

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

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

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

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

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

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

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

ALIMENTAÇÃO

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

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

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

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

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

DIVERSOS
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ALUGA-SE CHÁ-
CARA. Tratar: (14) 
99754-4603 ou (14) 
3263-5034. 

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

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 
temporada - Praia 
Pitangueiras - quitinet 
(4 pessoas), aparta-
mento (8 pessoas), 1 
quadra da praia e 2 
quadras dos shopping. 
Ligue (14) 99772-7315 

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

EDÍCULA ALDEIA 
- para confraterni-
zações - “ambiente 
familiar”. Lugar 
amplo com cobertura, 
quarto, banheiro 
interno, sala, copa 
com churrasqueira, 
quadra, piscina, 
banheiro externo mas-
culino, mesa de bilhar 
e, acessórios (Freezer, 
TV). Tenho mesas e 
cadeiras para alugar. 
Tratar (14) 99768-
0518 Vivo whats,

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

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

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

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

EXCURSÕES
FESTAS

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

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

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

TROCA CASA - 02 
dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, 
garagem e lavanderia 
cobertas. Na Rua 
João Florêncio Ama-
ral, 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 

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

JD. EUROPA. Vende-
-se casa, sobrado com 
215 m2 de cons-
trução, 3 quartos 
sendo uma suíte, 3 
banheiros, escritórios, 
cozinhas com armá-
rios 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 

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

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

ATENÇÃO NOI-
VAS - Para tornar 
seu casamento mais 
especial, conheçam o 
trio “Sonora - vocal fe-
minino” que há mais de 
5 anos se dedica para 
que cada momento de 
sua cerimônia seja ines-
quecível, com repertório 
eclético, que prioriza 
a harmonia vocal e a 
suavidade feminina. 
Contatos: 99124-9296 
(Cléo), 99839-0390 
(Nanci) e 99112-3352 
(Néia). E mail: sonora-
vf@gmail.com. 

JARDIM MORUM-
BI - Apartamento - 3 
quartos, 1 suíte com 
armários embutidos, 1 
sala de visita, 1 sala 
de jantar, 1 cozinha, 1 
banheiro completo, 1 
lavanderia, edícula, 1 
quarto e 1 banheiro, 
mais churrasqueira, 
salão e piscina do 
prédio, garagem 
para 2 carros. R$ 
515.000,00. Código 
02808. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

RESIDENCIA 
ITAMARATY: 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, dispen-
sa e banheiro. R$ 
950.000 Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

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

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

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

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

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

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

CENTRO - Casa - 3 
dormitórios sendo 1 
suíte, 1 sala de visita, 
1 sala de jantar, 1 
cozinha, 1 banheiro, 1 
lavanderia, garagem 
coberta e descoberta; 
Edícula: 1 dormitório, 
1 banheiro, 1 chur-
rasqueira, 1 pia, 1 
salão. R$ 350.000,00. 
Código 02636. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

NOVA LENÇÓIS - 
Casa - 4 Dormitórios, 
1 suíte, 1 sala, 4 
banheiros, 1 cozinha 
com armários embu-
tidos, 1 lavanderia, 
churrasqueira, quintal 
grande e garagem co-
berta. R$ 583.000,00. 
Código 02694. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - Casa - 4 
dormitórios sendo 2 
suítes (com banheira 
com hidromassagem), 
1 sala de visita, 1 
sala de jantar, 1 
cozinha, 1 lavanderia, 
garagem coberta e 
descoberta para 4 
carros; Edícula: 1 
quarto, 1 banheiro, 
1 churrasqueira, 
1 pia, 1 salão. R$ 
689.000,00. Código 
02610. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

ITAMARATY - Casa 
- 2 dormitórios, 2 su-
ítes, 2 salas de visita 
e 1 sala de jantar, 1 
cozinha planejada, 1 
banheiro, 1 lavande-
ria, garagem coberta. 
R$ 848.000,00. 
Código 02577. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

VILA MARIMBON-
DO - Apartamento 
- 3 dormitórios sendo 
todos com armários 
embutidos, 1 sala 
de visita, 1 sala de 
jantar, cozinha com 
armários embutidos, 
1 banheiro social, 
lavanderia coberta, 
garagem para 1 veí-
culo. R$ 200.000,00. 
Código 02406. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CASA 
localizada - Rua 
Padre Anchieta, no18 
esquina com a Rua 
Geraldo Pereira de 
Barros, próximo à 
Avenida Ubirama. Úl-
tima 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 armá-
rio, 2 salas + 1 sala de 
jantar, lavanderia, ter-
reno amplo, garagem. 
Tratar (14) 99782-1060 
/ 99787-2043 

VENDO CASA na 
Rua 15 de Novembro, 
1.242, com 190.00m2, 
R$ 330 mil. Tratar (14) 
99897-6444 

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

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

RODOLPHO SBARAGLINI COUTO e RAFAELA CA-
ROLINE BACELAR, sendo o pretendente: nacionalidade brasi-
leiro, solteiro, analista programador, nascido em Macatuba - SP, 
aos 08/05/1992, residente e domiciliado em Macatuba - SP, filho de 
JOÃO ROBERTO COUTO e de ROSELI NATALINA SBARAGLI-
NI COUTO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, psicó-
loga, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 10/03/1994, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de AMAURI DONIZET-
TI BACELAR e de VERA LÚCIA DA SILVA BACELAR.

DANIEL SILVA DE ALMEIDA e ANDRESSA GABRIELE 
PEREIRA DE LIMA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, 
divorciado, convivem em união estável, técnico de operações flore-
tais, nascido em 2º Subdistrito de Itapeteninga - SP, aos 19/10/1983, 
residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de ARISTI-
DES MANOEL DE ALMEIDA e de ROSALINA DA SILVA MA-
NOEL DE ALMEIDA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, sol-
teira, convivem em união estável, do lar, nascida em Itararé - SP, aos 
05/11/1999, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de 
OLIZANDE LABRES DE LIMA e de SIRLEI PEREIRA DE LIMA.
(pretendem converter união estável em casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro)

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

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

EDITAL DE CASAMENTO

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

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

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

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

Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar estar con-
versa, 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 confiança 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 confiança em Vós, Sagrados 
Coração de Jesus, aumente ainda mais a minha fé. Amém.

Edevar Ferrari

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE TREINAMEN-

TO E EQUOTERAPÍA PHÍLLIPPOS

Na qualidade de candidato a Presidente da Associação Centro 
de Treinamento e Equoterapia Phíllippos, convoco todos os respec-
tivos associados para a Assembleia Geral ordinária, a ocorrer no dia 
15/03/2020, às 18h00, no seguinte local: Rodovia Agudos\Borebi 
Km14 fazenda Boa Vista, CEP: 18657000, Borebi-SP.

Versando sobre os seguintes pontos:
Tendo por finalidade, única e exclusiva, fundar uma associação de 

direito privado, sem fins econômicos, sem cunho político ou partidário.
Fazer a votação dos membros da diretoria executiva e conselho fiscal.
E aprovação do estatuto.
Conforme previsto em nosso estatuto, se na primeira chamada 

não for contabilizado o número mínimo de participantes, será reali-
zada nova chamada, após decorridos 50 minutos do horário marcado 
para o seu inicio.

Os associados que não puderem comparecer na data e horário 
marcado, poderão nomear procuradores, através de instrumento com 
firma devidamente reconhecida em cartório, para representá-los, dan-
do-lhes, inclusive, poder para votar em seu nome.

Borebi, 29 de Fevereiro de 2020 .

Tamara de Oliveira Cardoso

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Convenção Municipal do Partido Democrático Trabalhista de 
Lençóis Paulista/São Paulo.

O Partido Democrático Trabalhista de Lençóis Paulista, vem 
através deste edital convocar todos os seus filiados para a sua conven-
ção municipal a se realizar no dia 07 de março de 2020 (sábado) das 
7h00 às 10h00, na Rua Flavio Paccola nº 57 Jardim Caju I.

Pauta
- Escolha do novo diretório municipal.
- Escolha da nova diretoria executiva para um mandato de 02 anos.
- Discussão sobre eleições 2020 para eleger prefeito, vice-pre-

feito e vereadores.

Lençóis Paulista, 26 de fevereiro de 2020.
  

Isadora da Silva Ribeiro
Presidente Municipal PDT

07/03 - Aparecida 
do Norte. Tratar 
pelos telefones (14) 
99724-8206 Ivani, (14) 
99682-9892 Isabel.

09 À 12/03 - Praia 
Grande. Tratar (14) 
3263-6938, (14) 3264-
7919, (14) 99702-7108, 
(14) 99794-7639 falar 
com Arlindo ou Eliza.

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

COMPRAS DE São 
Paulo todas as sexta 
feiras e outros desti-
nos e datas consulte 
as programações, 
Monte Sião, Paraty 
(RJ), Camboriu (SC), 
Trindade (GO), Capitó-
lio (MG). Tratar pelos 
telefones (14) 99724- 
8206 Ivani, (14) 99682-
9892 Isabel. 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. 

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 - lem-
brancinhas 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. 

RESIDÊNCIAS
VENDA

BAURU - Casa - 1 
dormitório; 1 sala; 1 
cozinha; 1 banheiro; 1 
lavanderia; garagem 
descoberta para 4 ve-
ículos. R$ 159.000,00. 
Código 02038. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

RESIDÊNCIAS
ALUGA
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CHÁCARA VIRGÍLIO 
Rocha - 1500 metros, 
excelente localização, 
(600 metros da Rod. 
Marechal Rondon. 
Km. 307) topografia 
plana, toda cerca-
da, arborizada R$ 
185.000 (aceito cami-
nhonete como parte 
do negócio) Adriano 
Cian - Consultor 
de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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

VENDE-SE CHÁCA-
RA com 28.500 m2 no 
centro da cidade de 
Lençóis Paulista. Tra-
tar (14) 98118-8850. 

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

PARQUE ANTAR-
TICA: Terreno. Todo 
Murado 343 m². 
Adriano Cian - Con-
sultor de Imóvel. Tel. 
(14) 99126-5928.

PARQUE ANTAR-
TICA: Terreno: Todo 
Murado 410m². 
Adriano Cian - Con-
sultor de Imóvel. Tel. 
(14) 99126-5928.

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

VENDE-SE TERRE-
NO Jardim Itapuã, 
na Rua Wiliam Orsi, 
n° 47. Valor 100mil. 
Tratar (14) 99816-
4387 ou 3436-1926 
falar com Didi. 

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

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

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

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

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

CENTRO - Terreno 
- Área:  660 metros, 
(2 lotes), portão bas-
culante, totalmente 
fechado, excelente 
localização. R$ 
630.000,00. Código 
02500. (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

ITAMARATY - 
Terreno todo murado 
portão, excelente 
localização 395,82 
m2 R$ 175.000 Adria-
no Cian - Consultor 
de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.
ITAMARATY: Terreno 
topografia plana, 
excelente localização 
525 m² - R$ 240.000 
Adriano Cian Consul-
tor 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 Consul-
tor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

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

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

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

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

CHÁCARA - Sitio 
boqueirão - Terreno 
com 600 metros, com 
cachoeira e córrego 
parte dos fundos. 
R$ 190.000,00. 
Código 02527. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CHÁCARA - Chácara 
com 1 dormitório, 
1 sala, 1 cozinha, 
1 banheiro e 1 
churrasqueira; área 
do terreno: 24000 
m². R$ 848.000,00. 
Código 02331. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SÍTIO VARGEM 
Limpa: 2 Alqueires, 
Casa com varanda, 
03 Quartos, Suíte 
com Ar Condicionado, 
Cozinha, Banheiro So-
cial, 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.

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

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

CHÁCARAS
VENDA

JARDIM ITAMARA-
TY. 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 LOCA-
LIZADO no Jardim 
Village, na Avenida 
dos Estudantes. 
Interessados tratar 
(14) 99725-2619.

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

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

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

TERRENOS
VENDA

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 UMA 
chácara em Alfredo 
Guedes, bairro Areia 
Branca 3.000 m2 in-
cluso 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. 

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

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

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

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

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

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

JARDIM PLA-
NALTO - Barracão 
- Barracão amplo 
com 207 m² de 
construção e 230 m² 
de terreno, também 
todo climatizado 
estilo ecolaber, 
energia trifásica, 2 
banheiros com adap-
tação e garagens 
coberta e descoberta 
para 2 veículos. R$ 
450.000,00. Código 
02462. (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

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

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

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

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

VILA MAMEDINA 
- Terreno - Área: 382 
m². R$ 170.000,00. 
Código 02702. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SANTA TEREZINHA 
II - Terreno - Área: 561 
m². R$ 580.000,00. 
Código 02015. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

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 TERRE-
NO 400 m², murado 
na Maria Luiza 4. Tra-
tar (14) 99712-2211.

VILA MAMEDINA - 
Sala Comercial - Sala 
ampla, 2 banheiros, 
excelente para escri-
tório. R$ 58.300,00. 
Código 02182.  Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

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

ALUGO SALA para 
estética. Tratar (14) 
99789-3425 / 99787-
0743. 
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APAGANDO VELINHAS - Elieverson 
Garaveli completa mais um ano de vida na 
terça-feira (3) e recebe as felicitações da 
família e dos amigos. Tudo de bom!

MAIS UM ANO DE VIDA - Lucas Roberto 
aniversaria na próxima quarta-feira (4) e 
comemora ao lado de toda a família, que 
deseja muitos anos de vida. Parabéns!

ANIVERSARIANDO - A bela Tamara Arruda 
estreia idade nova na terça-feira (3) e recebe 
os parabéns dos amigos e familiares. Muitas 
felicidades e realizações!

Milhares de pessoas marcaram presença no Carnaval da Alegria, 
realizado entre os dias 22 e 25, na Praça Comendador José Zillo 

(Concha Acústica). Veja alguns cliques da Cíntia Fotografias!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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Denilson e Adriele, no 
Carnaval da Alegria

Jesus, Bruno e Augusto, 
no Carnaval da Alegria
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RECORDANDO

DO FUNDO DO BAÚ - Nesta semana, a 
coluna traz uma foto de uma das primeiras 
edições da Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Lençóis 
Paulista), no início na década de 1980. No 
palco, o cantor Sidney Magal durante uma 
de suas animadas performances.

Por Nelson Faillace

Isabel e Patrícia, no 
Carnaval da Alegria

Luan e Ricardo, no 
Carnaval da Alegria

Isabela, Liara, Eloisa e Clara, 
no Carnaval da Alegria

Marcos e Bruna, no 
Carnaval da Alegria

Marina, Alessandra e Ide, 
no Carnaval da Alegria

Mateus, Rafael e Alisson, 
no Carnaval da Alegria

Weslei e Eloisa, no 
Carnaval da Alegria
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