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Dengue ataca e faz 
primeiras vítimas 
do ano na região
Após número recorde de infecções em 2019, con� rmação de seis contágios deixa 
vigilâncias epidemiológicas de Agudos, Lençóis e Macatuba em estado de alerta

Este sábado (25) é uma data muito especial para Lençóis Paulista, 
pois o Hospital Nossa Senhora da Piedade (HNSP) completa 76 anos 

de existência e de bons serviços prestados à comunidade local. 
Inaugurado em 1944, após diversos anos de mobilização que envolveu 

boa parte da população da cidade, o hospital já passou por diversas 
fases, mudanças e evoluções, às vezes enfrentando dificuldades, mas 

sempre mantendo o compromisso de oferecer o melhor aos lençoenses 
e também às pessoas vindas de outras cidades da região.
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ESPECIAL

MUDANÇA

Frigol comunica troca 
na presidência A3

ABUSO SEXUAL

PM registra mais uma 
denúncia de estupro A4

FUTSAL FEMININO

Copa Lençóis tem 
média de 9 gols A6

ACERVO

Escritor lençoense 
doa livros à BMOL A7

PROGRAMAÇÃO

43ª Facilpa divulga 
grade de shows B1

CIDADANIACAMPANHA

Rotary Club 
realiza campanha 
de doação de 
sangue no dia 8 
de fevereiro

Mãe realiza 
campanha para 
salvar a vida do 
� lho de 17 anos

O Rotary Club de Lençóis Pau-
lista realiza no próximo dia 8 de fe-
vereiro, sábado, mais uma campa-
nha de doação de sangue. A ação, 
que traz o slogan “Há vida em suas 
veias, muita gente precisa de você” 
é em prol do Hemonúcleo Regional 
da Fundação Amaral Carvalho, de 
Jaú, que abastece os estoques de 
hospitais de diversas cidades da re-
gião. A coleta acontece das 7h30 às 
11h, na sede do clube de serviços. 
O procedimento é seguro, rápido 
e indolor. As pessoas interessadas 
em contribuir com a campanha 
devem atender alguns requisitos. 
Veja na matéria.

Uma mãe de Lençóis Paulista 
iniciou na última segunda-feira 
(20) uma batalha para salvar a 
vida de seu � lho de apenas 17 
anos, que precisa de uma UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
para viajar até os Estados Unidos 
para conseguir realizar um trans-
plante. A campanha visa arrecadar 
R$ 350 mil, custo do suporte. Jo-
nathan Aparecido dos Santos, que 
completa 17 anos neste sábado 
(25), teve uma torção intestinal em 
março de 2017, quando tinha ape-
nas 14 anos de idade. O problema 
se agravou e ele acabou perdendo 
totalmente o intestino. A8B3
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FESTA POPULAR

Secretaria de Cultura divulga detalhes do 
“Carnaval da Alegria na Capital do Livro”

A Secretaria de Cultura da Pre-
feitura Municipal de Lençóis Paulista 
divulgou nesta semana, à reportagem 
do Jornal O ECO, a programação local 
da maior festa popular do país. Batiza-
do de “Carnaval da Alegria na Capital 
do Livro”, o evento, como nos últimos 
anos, será realizado na Praça Comen-
dador José Zillo (Concha Acústica), 

no Centro da cidade. A programação 
começa no dia 22, sábado, e segue até 
o dia 25 de fevereiro, terça-feira.

São quatro dias de festa com di-
versas atrações para toda a família. 
A animação das noites � ca por con-
ta de bandas lençoenses, que ainda 
não foram de� nidas. Para as mati-
nês, um dos destaques é o Festival 

Kids, na tarde da terça-feira (25), 
com diversos personagens infantis. 
Em todos os dias também aconte-
cem o Agita Lençóis, sob o coman-
do do coreógrafo Marcelo Estrella, 
e o Projeto Criança Feliz, com brin-
quedos in� áveis e o banho de espu-
ma que foi sucesso entre crianças e 
adultos no ano anterior. A7
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PROJETO STAR

Bracell anuncia 
investimento de 
mais R$ 1 bilhão

O Grupo Bracell, que faz parte 
da RGE, sediada em Cingapura, 
anunciou um novo pacote de in-
vestimentos de R$ 1 bilhão em no-
vos processos produtivos focados 
em inovação e sustentabilidade no 
Estado de São Paulo. O aporte se 
soma aos R$ 7 bilhões anunciados 
em abril de 2019 para o projeto de 
expansão da fábrica de celulose 
em Lençóis Paulista. A3



PARA PENSAR
 “A humildade é a 

única base sólida de 
todas as virtudes”,

Confúcio.

FRASE
 “Se não houver um trabalho conjunto, não vamos conseguir fazer nada. O mosquito 

não age sozinho, são as pessoas que criam o local ideal para ele se procriar”,
Ricardo Conti Barbeiro, secretário de Saúde

de Lençóis Paulista, sobre o combate à dengue.
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l A dengue é um mal cultural

Entra ano, sai ano, e a dengue conti-
nua sendo um grave problema de saúde 
pública no Brasil. Em 2019, o país voltou 
a enfrentar uma preocupante epidemia 
da doença, a segunda maior da história, 
com 1,5 milhão de casos confirmados, o 
que fica apenas abaixo de 2015, quando 
foram contabilizadas mais de 1,6 milhão 

de infecções. Muitos devem se per-
guntar: - Como é que pode um mos-
quito fazer tanto estrago? A resposta 
é muito simples: Não pode!

Entretanto, para que o Aedes ae-
gypti deixe de ser um fantasma a as-

sombrar a população é preciso acabar, 
primeiro, com um outro grave pro-
blema nacional: a falta de educação. 

Todos sabem dos perigos da dengue. 
Todos sabem que o mosquito, que tam-
bém transmite a zika e a chikungunya, 
só consegue se proliferar em locais que 
acumulam água parada. Todos sabem 
que não se pode criar situações que fa-
cilitem o surgimento de criadouros. To-
dos sabem! Poucos agem para evitar!

É um mal cultural do brasileiro ig-
norar o censo de coletividade. Quase 
ninguém pensa no próximo, por isso, 
poucos se importam com a negligência 
que cometem. Tremenda burrice, pois a 
ficha só cai quando o que parecia afetar 
apenas os outros se volta contra a gen-
te. Uma pena, porque, na maioria das 
vezes, é tarde demais!
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Mudanças

God save the Queen

Breno Medola
é Diretor Geral do Jornal O Eco e da 

Revista O Comércio

Ano Novo, vida nova! Essa é nossa 
mentalidade toda virada de ano, é isso 
que nos dá esperanças. No próximo ano 
vou conseguir um emprego novo, vou 
conseguir trocar de carro, vou arrumar 
um(a) namorado(a), vou fazer a viagem 
dos meus sonhos. Esses são nossos pen-
samentos e não estamos errados em 
pensar assim. É isso que nos motiva.

Nós, enquanto sociedade, estamos 
em constante mudança, muitas vezes 
boas, porém, outras tantas ruins, e é as-
sim que a humanidade evolui. E nós, en-
quanto indivíduos? Aceitamos mudan-
ças em nossas vidas? Ou sair da zona de 
conforto nos dá medo, angústia, insegu-
rança e outros sentimentos ruins? Mudar 
exige esforços que muitas vezes acha-
mos que não temos, porém, temos que 
encontrar forças para conseguir. É aqui 
que entra nossa família, nossos amigos, 
nossas crenças. Esses são os alicerces 
que nos sustentam e muitas vezes são 
os motivos de querermos mudar.

Eu não sou diferente de ninguém, 
nem melhor, nem pior. Tenho meus me-
dos e angústias e é em Deus, em minha 
família e em meus amigos que encon-
tro meu porto seguro. Tenho, também, 
minhas qualidades, e meu caráter foi, 
e ainda é, moldado através das coisas 
que vivi e ainda vivo. Meus pais tive-
ram papel fundamental na minha cria-

ção enquanto homem.
Essas qualidades, junto com meus 

alicerces, me estimulam a sempre anali-
sar minha vida e ver onde posso mudar 
e o que posso mudar em mim para me 
tornar um homem melhor. Me tornar 
uma pessoa mais paciente, mais amá-
vel, mais carinhosa, mais atenciosa. São 
esses os meus desejos de Ano Novo. É 
isso que quero trabalhar em mim nesse 
ano que começou.

E sabe o que é melhor em tudo isso? 
Que essas mudanças só dependem de 
nós. Basta a gente querer, basta a gente 
se esforçar, basta a gente ter força de 
vontade e, o principal, ter um motivo.

É claro que nosso motivo principal é 
tentar sempre ser uma pessoa melhor, 
mas agora estou falando de um motivo 
que extrapola tudo isso. Um motivo que 
até pouco tempo atrás não fazia ideia 
que existia.

Ano Novo, vida nova! O meu 2020, 
literalmente, começou assim. No dia 7 
de janeiro nasceu meu filho e eu nunca 
havia sentido o que senti naquele dia. 
Senti medo? Sim. Angústia? Sim. In-
segurança? Sim. E junto com tudo isso 
senti um amor que não consigo explicar, 
que não cabe no peito.

O Otávio é minha maior motivação. 
Quero mudar por ele, quero ser um ho-
mem melhor por ele, quero que ele se 
orgulhe de me ter como pai.

Mudanças são sempre necessárias e 
dia 7 de janeiro de 2020 é o dia em que 
minha vida mudou!

Nelson Faillace
é escritor

Deus salve a Rainha. Esta é uma sau-
dação para Elizabeth II, também avó do 
rebelde príncipe Harry, que decidiu dei-
xar a Família Real para viver indepen-
dente, principalmente financeiramente.

Aconteceram reuniões e Elizabeth, 
como Rainha, demonstrou compreen-
são pela atitude do Duque de Sussex e 
divulgou um comunicado dizendo que 
entendeu as demandas do neto e sua 
esposa, Meghan. Revelou que eles não 
mais vão usar seus títulos reais, não vão 
representá-la em compromissos oficiais 
e vão devolver 2,4 milhões de libras 
usadas na reforma de Frogmore Cotta-
ge, a Casa de Windsor, que continuarão 
usando no Reino Unido. Como avó, deve 
ter lamentado em segredo essa posição 
tomada pelo casal.

Harry demonstrou vontade de ser 
livre financeiramente, mas como? Será 
que vai arrumar um emprego? Ou vive-
rá dos rendimentos de suas contas ban-
cárias, que devem existir em bom vo-
lume, creio eu e também creem vocês!

No que me concerne, vejo a influên-
cia total da ex-plebeia Meghan.

Para quem estava acostumada às 
coisas mundanas, de repente entrar 
para uma Corte Real e ter que se sub-
meter a todos os rituais obrigatórios 
não foi atração suficiente para atraí-la.

Porém, o casal deverá seguir sete 
princípios básicos de comportamento, 
conforme os ditames legais relativos à 
Realeza, a saber:

Altruísmo - Meghan e Harry devem 
agir em interesse público.

Integridade - O casal deve evitar se 
envolver com pessoas que possam ex-
plorá-los. E não devem tomar decisões 
para obter ganhos financeiros.

Objetividade - Devem agir de ma-
neira imparcial e justa, tomando deci-
sões por mérito.

Prestação de contas - São responsá-
veis perante o público e devem permitir 
o escrutínio.

Abertura - Devem tomar decisões de 
maneira aberta e transparente (a não 
ser que haja uma razão clara e legal).

Honestidade - Devem ser verdadeiros.
Liderança - Devem demonstrar es-

ses princípios através de seu comporta-
mento e aceitar críticas quando estive-
rem aquém dos padrões.

E a vida continua!
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EFEITO REDES SOCIAIS
Em ano eleitoral, qualquer as-

sunto que movimente o meio po-
lítico vira tema de discussões aca-
loradas, principalmente nas redes 
sociais, onde as pessoas se enco-
rajam a dizer tudo o que pensam, 
mesmo que tais pensamentos não 
sejam sempre - ou quase nunca - 
fundamentados em fatos, com ar-
gumentos lógicos para defender 
um posicionamento, seja ele qual 
for. Alguns, sequer, são sustentados 
pelo mínimo de bom senso. Chega a 
doer os olhos.

TITITI
O tema que mais repercutiu nesta 

semana surgiu a partir de uma pos-
tagem feita pelo prefeito Anderson 
Prado de Lima (sem partido), que na 
tarde da quarta-feira (22) utilizou os 
seus perfis no Facebook e no Ins-
tagram para informar a população 
sobre o andamento no processo de 
implantação de um novo conjunto 
habitacional da CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano) com 200 moradias no 
prolongamento do Jardim Ibaté, em 
Lençóis Paulista.

PAUTA
Na ocasião, Prado de Lima viajou 

para São Paulo para uma reunião 
(foto) com o secretário estadual de 
Habitação, Flávio Amary. O encon-
tro, que também contou com a par-
ticipação do diretor técnico da pas-
ta, Aguinaldo Quintana, do diretor 
de Atendimento, Marcelo Hercolin, 
e do superintendente de Projetos, 
Fernando Llata, tratou das próximas 
fase do projeto, que foi iniciado em 
junho de 2018, com a assinatura do 
convênio entre a Prefeitura Munici-
pal e o Governo do Estado.

EM BREVE
Segundo o prefeito, a previsão 

da CDHU é que ainda no primeiro 
semestre deste ano sejam abertas 
as inscrições para moradias entre 
a população lençoense, visto que a 
companhia tem adotado uma nova 
proposta de trabalho, realizando o 

sorteio das casas antes mesmo do 
início da construção. O objetivo da 
metodologia seria antecipar a to-
mada de crédito pelos cidadãos be-
neficiados junto à Caixa Econômica 
Federal, que financia as obras.

AOS POUCOS
Atualmente, o projeto de im-

plantação do conjunto habitacio-
nal está em fase de conclusão e 
análise pela CDHU. Depois de ven-
cidos os trâmites burocráticos des-
ta etapa, o projeto ainda precisará 
passar pelo crivo de órgãos como 
a Cetesb (Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo) e Graprohab 
(Grupo de Análise e Aprovação de 
Projetos Habitacionais do Estado 
de São Paulo), além de órgãos fis-
calizadores da própria Secretaria 
de Habitação.

HÃÃÃ?
Após a postagem do prefeito, 

não demorou para que os militan-
tes pró e contra a atual administra-
ção começassem a dar as caras na 
rede. Até uma matéria publicada há 
dois anos pelo Jornal O ECO, quando 
o projeto foi anunciado, serviu de 
munição para os ataques. O argu-
mento foi que Prado de Lima esta-
ria tentando se promover em cima 
de algo que não era novo. De fato, 
não é, mas será que alguém acre-
dita que a viabilização de novas 
casas populares é algo tão simples 
como fritar pastel?

SELFIE
Houve, também, os que res-

surgiram através das queridinhas 
lives para tirar uma ‘casquinha’ da 
situação. Gente que não moveu 
uma palha sequer para ajudar na 
questão querendo ser creditado 
como pai antes mesmo do nasci-
mento da criança. Isso não é novi-
dade, principalmente a menos de 
10 meses de um novo pleito eleito-
ral municipal. Aliás, o que mais tem 
se visto nas últimas semanas são 
criaturas antes escondidas buscan-
do holofotes. Foi dada a largada 
para a corrida da hipocrisia.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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CÂMBIO
O dólar fechou em alta nessa sexta-feira (24), na contramão do movimento de 
queda da véspera, com os investidores ainda acompanhando os desdobramentos 
do coronavírus na China. A moeda norte-americana subiu 0,43%, a R$ 4,1839. 
Na quinta-feira (23), a cotação terminou em baixa de 0,23%, a R$ 4,1659. No 
acumulado da semana, o dólar avançou 0,45%. No ano, a alta é de 4,34%.
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Economia

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de janeiro de 2020. Na página A3.
Valor da publicação R$ 117,61.

Prefeitura Municipal
de Borebi

1 - HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019 - PRO-
CESSO Nº 131/2019

Objeto:- Contratação de empresa especializada para execução do empre-
endimento cadastrado no Sistema de informações do FEHIDRO - SINFEHI-
DRO sob o código 2018-TJ COB-39, denominado REFLORESTAMENTO 
DA MICROBACIA DO CÓRREGO DAS ANTAS, no município de Borebi 
(SP). Empresa vencedora:- TECNOFLORAL SERVIÇOS AMBIENTAIS 
LTDA ME. Valor R$ 187.880,40. Prazo de validade da proposta:- 60 dias. 
Prazo de execução da obra:- 36 meses. Borebi, 17 de Dezembro de 2.019.

2 - ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019 -  PRO-
CESSO Nº 131/2019

Objeto:- Contratação de empresa especializada para execução do empre-
endimento cadastrado no Sistema de informações do FEHIDRO - SINFEHI-
DRO sob o código 2018-TJ COB-39, denominado REFLORESTAMENTO 
DA MICROBACIA DO CÓRREGO DAS ANTAS, no município de Borebi 
(SP). Empresa Adjudicatária:- TECNOFLORAL SERVIÇOS AMBIENTAIS 
LTDA ME. Valor R$ 187.880,40. Prazo de validade da proposta:- 60 dias. 
Prazo de execução da obra:- 36 meses. Borebi, 10 de Dezembro de 2.019.

3 - EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 
04/2019 - PROCESSO Nº 131/2019

Contratante:- Prefeitura Municipal de Borebi. Contratada:- TECNO-
FLORAL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. Objeto:- Contratação 
de empresa especializada para execução do empreendimento cadastrado 
no Sistema de informações do FEHIDRO - SINFEHIDRO sob o código 
2018-TJ COB-39, denominado REFLORESTAMENTO DA MICROBA-
CIA DO CÓRREGO DAS ANTAS, no município de Borebi (SP). Valor R$ 
187.880,40. Prazo de validade da proposta:- 60 dias. Prazo de execução da 
obra:- 36 meses. Data da assinatura:- 17 de dezembro de 2.019. 

Borebi, 23 de Dezembro de 2.019.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação. Pregão Presencial n.º 01/2.020, Processo n.º 
72/2.020, Tipo: Menor Preço Unitário do Lote, Critério de julgamento: 
Unitário. Objeto: Registro de preços para possível aquisição de gêneros 
alimentícios hortifrutigranjeiros destinados à merenda escolar (exclusivo 
para ME/EPP). Data e hora da realização: Dia: 10 de Fevereiro de 2.020 às 
09:30h. Credenciamento: Dia: 10 de Fevereiro de 2.020: a) Das 08:30h às 
09:00h apenas para ME, EPP ou equiparadas; b) Das 09:05h às 09:15 para 
as demais empresas (ampla participação, caso não existam pelo menos 03 
(três) empresas aptas na forma descrita no item a acima). O Pregão será 
realizado na sede da Prefeitura Municipal de Areiópolis, Rua Dr. Pereira 
de Rezende, 230, Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital 
completo disponível no endereço eletrônico www.areiopolis.sp.gov.br, no 
endereço acima mencionado e através do e-mail areiopolis.licitacoes@bol.
com.br. Publique-se.

Areiópolis, 24/01/2.020.

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

DATA: 18/1/2020 a 24/1/2020

Obituário
Ataliba Ferreira faleceu na quinta-feira (23) aos 82 anos em Lençóis Paulista
Maria Elena da Silva Rodrigues faleceu na quarta-feira (22) aos 54 anos em 

Lençóis Paulista
Cesária Martins Fogaça faleceu na quarta-feira (20) aos 100 anos em Lençóis Paulista
Clorinda Orsi Moretto faleceu na quarta-feira (20) aos 79 anos em Lençóis Paulista
Nilton Cardoso Rodrigues faleceu na segunda-feira (20) aos 59 anos em Lençóis Paulista
Geralda Barbosa Raquel faleceu no domingo (19) aos 71 anos em Lençóis Paulista
Geni Aparecida Gomes de Souza faleceu no sábado (18) aos 61 anos em Macatuba
Judite Chede faleceu no sábado (18) aos 65 anos em Lençóis Paulista
Olga Basso Frezza faleceu no sábado (18) aos 96 anos em Lençóis Paulista
Venício Bueno faleceu no sábado (18) aos 81 anos em Lençóis Paulista

PROJETO STAR

MUDANÇA

Bracell anuncia investimento 
adicional de R$ 1 bilhão

Frigol comunica troca na presidência

Valor será destinado à inovação e sustentabilidade e se soma aos R$ 7 bilhões 
de investimentos no projeto de expansão da fábrica de Lençóis Paulista

Luciano Pascon deixa empresa em fevereiro, 
mas permanece como Conselheiro Consultivo; 
quem assume o cargo é Marcos Câmara

Da Redação

O Grupo Bracell, que faz 
parte da RGE, sediada em 
Cingapura, anunciou um 

novo pacote de investimentos de 
R$ 1 bilhão em novos processos 
produtivos focados em inovação 
e sustentabilidade no Estado de 
São Paulo. Em abril de 2019, a 
Bracell anunciou um projeto de 
expansão para sua fábrica de 
celulose em Lençóis Paulista, 
denominado Projeto Star, com 
investimentos da ordem de R$ 
7 bilhões. Em janeiro de 2020, a 
Bracell anuncia mais R$ 1 bilhão 
em investimentos focados em 
processos inovadores e susten-
táveis. O primeiro investimento 
será uma das maiores instala-
ções de gaseificação de biomassa 
existentes para apoiar a operação 
do forno de cal. A planta de ga-
seificação usará biomassa 100% 
renovável como matéria-prima 
para produzir biogás. “Esse é um 
firme compromisso da Bracell 
de buscar um conceito de bior-
refinaria livre de fósseis”, afirma 
Per Lindblom, vice-presidente 
executivo da Bracell.

O segundo investimento 
será um sistema de distribuição 
de energia de última geração, 
incluindo uma tecnologia de 
subestação isolada a gás de 440 
KV, que aumentará a segurança 
no sistema de fornecimento de 
energia verde para a rede nacio-
nal. A Bracell fornecerá cerca de 
180 MW de energia renovável 
verde à rede nacional, que será 

Elton Laud

A Frigol anunciou uma 
importante mudança em 
sua diretoria na tarde 

da última terça-feira (21). Por 
meio de nota encaminhada pela 
assessoria de imprensa, a em-
presa lençoense, quarta maior 
produtora de carne bovina do 
Brasil, eleita por dois anos con-
secutivos como a melhor do 
segmento no país, confirmou 
a saída do presidente executivo 
Luciano Pascon.

Segundo a nota, o desliga-
mento é feito a pedido do pró-
prio Pascon. Colaborador do 
Grupo Frigol há 13 anos e ocu-
pando o cargo desde 2015, ele é 
um dos nomes mais importan-
tes da história recente da em-
presa, que nos últimos 10 anos 

“A Frigol S/A, quarta maior 
indústria frigorífica do país, co-
munica a saída da empresa, a 
pedido, do presidente executivo 
Luciano Pascon.

Luciano comandou com su-
cesso a transição da empresa nos 
últimos anos e ficará na Frigol 
até 29.02.2019. Durante o mês de 
fevereiro, ele fará a transição de 

AMPLIAÇÃO - Ao final da obra, unidade passará a ter capacidade 
de produção de 1,5 milhão de toneladas de celulose solúvel por ano

DE SAÍDA - Presidente executivo da Frigol desde 
2015, Luciano Pascon deixa o cargo em fevereiro

gerada a partir da queima da fra-
ção orgânica do licor (sistema de 
recuperação química). O Projeto 
Star da Bracell também visa re-
duzir o uso de recursos naturais 
em seus processos, instalando 
um sistema robusto de captação 
de água da chuva e sua reutili-
zação em toda a área industrial.

A Bracell também vai desti-
nar uma parte deste valor para 
investimentos comunitários e so-
ciais, com prioridade na melho-
ria das infraestruturas de saúde e 
segurança pública nos principais 
municípios onde está localizado 
o seu projeto de expansão, além 
de programas de qualificação da 
força de trabalho e fornecedores 
locais que atenderão às necessi-
dades da nova fábrica.

Em um período de dois anos, 
o projeto de expansão da Bracell 
em São Paulo empregará cerca 
de 11 mil trabalhadores durante 
o pico da obra. Após a conclu-

são, a fase de operação emprega-
rá cerca de 6.650 trabalhadores 
diretos e terceirizados de forma 
permanente nas operações in-
dustriais, florestais e de logística.

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL
Presente no Brasil há mais 

de 15 anos com a operação da 
Bahia Specialty Cellulose, em 
Camaçari (BA), a Bracell ini-
ciou o ambicioso projeto de 
expansão ao adquirir a Lwarcel 
Celulose, em agosto de 2018. 
Localizada em Lençóis Paulista 
(SP), a fábrica com atual capa-
cidade de produção de 250 mil 
toneladas/ano começou a ser 
ampliada em abril de 2019. Ao 
final da obra, a unidade passará 
a ter uma capacidade de produ-
ção de 1,5 milhão de toneladas/
ano de celulose solúvel.

A nova fábrica terá uma linha 
flexível projetada para produzir 
prioritariamente celulose solúvel 

e contará com o que há de me-
lhor em termos de tecnologia. 
Entre as principais inovações está 
o conceito de biorrefinaria que 
reduz o desperdício e obtém va-
lor em todos os fluxos potenciais, 
resultando em baixo consumo de 
água, baixa emissão e mínimo 
uso de combustíveis fósseis.

Quando o projeto de expan-
são for concluído, a capacidade 
de produção total da Bracell, 
considerando as operações da 
Bahia e São Paulo, passará para 
aproximadamente 2 milhões de 
toneladas de celulose solúvel 
por ano.

A celulose solúvel é um dos 
principais ingredientes usados   
para criar uma ampla gama de 
produtos, desde têxteis, lenços 
de bebê e armações de óculos até 
embalagens de salsichas e pro-
dutos farmacêuticos, bem como 
produtos industriais como cabos 
de pneus de alto desempenho.

de fevereiro para comandar a 
transição com o novo presiden-
te, Marcos Câmara, profissional 
com grande experiência em 
grandes corporações, que chega 
para coordenar o processo de 
expansão do grupo lençoense, 
que possui atualmente seis uni-
dades de produção em Lençóis 
Paulista, Água Azul do Norte/
Pará, São Félix do Xingu/Pará e 
Cachoeira Alta/Goiás).

No comunicado, a Frigol 
agradece pelo profissionalismo e 
liderança de Pascon, desejando 
sorte na nova fase profissional. 
À reportagem do Jornal O ECO, 
o executivo disse não ter nada 
adicional para declarar neste 
momento. A empresa confirma 
que ele aceitou o convite para 
atuar como Conselheiro Consul-
tivo por período indeterminado.

CONFIRA O 
COMUNICADO 
NA ÍNTEGRA

comando para o novo presidente 
executivo, Marcos Câmara.

Marcos é um profissional 
com grande experiência em 
grandes corporações e chega 
à Frigol para comandar o pro-
cesso de crescimento contínuo 
da empresa.

Adicionalmente, Luciano 
aceitou o convite para atuar 

como Conselheiro Consulti-
vo da Frigol por período ain-
da indeterminado.

A Frigol S/A agradece ao 
profissionalismo e à lideran-
ça de Luciano Pascon e lhe 
deseja sucesso nessa nova 
fase profissional”.

Conselho de Adminis-
tração da Frigol S/A

saiu de um processo de Recu-
peração Judicial para se tornar 
uma das principais forças do 

setor frigorífico nacional.
O comunicado revela que o 

executivo permanece até o final 
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DETENÇÃO
Na madrugada da quarta-feira (22), a Polícia Militar prendeu um homem de 45 anos por não 
pagamento de pensão alimentícia. I.M. foi detido na frente de um bar no Jardim das Nações, em 
Lençóis Paulista. A prisão ocorreu durante a abordagem de diversos indivíduos que se encontravam 
no local. Após consulta criminal, um mandado de prisão contra indivíduo foi identificado. O homem 
foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
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Polícia

ABUSO SEXUAL

OPERAÇÃO

TRÂNSITO

PANCADA

PM registra mais uma denúncia de estupro

Ação conjunta apreende espingarda, 
munições e pés de maconha em Lençóis

Motorista com CNH suspensa 
causa batida na Vila Marimbondo

Carro e moto se envolvem em 
acidente na Av. Padre Salústio

Ocorrência é a terceira em menos de 15 dias; 
último caso ocorreu na quinta-feira (23)

Repressão à 
criminalidade 
teve participação 
de policiais civis 
e militares

Acidente foi registrado no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Vinte Oito de Abril

Motociclista colidiu atrás do outro veículo 
e precisou de atendimento médico

Flávia Placideli

Na madrugada da quinta-
-feira (23), a Polícia 
Militar de Lençóis Pau-

lista registrou uma tentativa 
de estupro contra uma mulher 
de 29 anos. Segundo informa-
ções obtidas pela reportagem 
do Jornal O ECO, a jovem 
procurou os militares após ter 
sofrido o abuso em sua casa, 
no Conjunto Habitacional Ma-
estro Júlio Ferrari. O acusado é 
um concunhado da vítima, que 
confessou o crime.

De acordo com as informa-
ções contidas no Boletim de 
Ocorrência registrado na 5ª Cia 
da Polícia Militar, a mulher, 
que terá as iniciais preservadas 
nesta matéria, acionou a equipe 
via Copom (Centro de Opera-
ções da Polícia Militar) durante 
a madrugada, logo depois de ter 
sofrido a tentativa de estupro 
dentro de seu próprio quarto.

Aos militares, a vítima re-
velou que estava dormindo em 
seu quarto junto de seu filho, 
quando acordou com seu con-
cunhado - a identidade não foi 

Flávia Placideli

Na manhã da quarta-feira 
(22), equipes das polícias 
Civil e Militar de Lençóis 

Paulista, cumpriram mandados 
de busca e apreensão a fim de 
combater a criminalidade no mu-
nicípio. A ação resultou na prisão 
de dois indivíduos e na apreensão 
de uma espingarda, várias muni-

Flávia Placideli

No início da tarde da 
quarta-feira (22), a Polí-
cia Militar registrou um 

acidente de trânsito com vítima 
envolvendo um carro e uma 
motocicleta. A colisão aconte-
ceu no cruzamento da Rua Vin-
te e Oito de Abril com a Rua 
Duque de Caxias, na Vila Ma-
rimbondo, em Lençóis Paulis-

ta. Após a batida, o condutor da 
motocicleta se feriu e precisou 
ser socorrido à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento).

O condutor do carro, uma 
VW Saveiro, declarou à Polícia 
Militar que trafegava pela Rua 
Duque de Caxias, no sentido 
bairro-Centro, quando, ao pa-
rar no cruzamento com a Rua 
Vinte e Oito de Abril, não no-
tou a motocicleta que vinha 

em sua preferencial e acabou 
causando a colisão ao tentar 
cruzar a via.

Com o impacto, o condutor 
da motocicleta, uma Honda/
CG, sofreu ferimentos leves e 
foi socorrido por uma equipe 
do SAMU (Serviço Móvel de 
Urgência e Emergência) para 
ser encaminhado à UPA. Por 
estar em atendimento médico 
no momento do registro, sua 

versão não consta no Boletim 
de Ocorrência.

Ainda de acordo com o re-
gistro, o condutor do carro es-
tava com a CNH (Carteira Na-
cional da Habilitação) cassada. 
A suspensão teria ocorrido em 
fevereiro de 2018, mas o moti-
vo não foi esclarecido. Diante 
dos fatos ele foi autuado e os 
veículos permaneceram reti-
dos para perícia.

Flávia Placideli

Mais um acidente en-
tre carro e moto foi 
registrado na noite 

da quarta-feira (22). Segundo 
a Polícia Militar, um mo-
tociclista atingiu a traseira 
de um veículo que seguia 
pela Avenida Padre Salús-
tio Rodrigues Machado, no 
Centro. Com o impacto, ele 
sofreu uma queda e precisou 
de atendimento médico.

De acordo com informa-
ções do Boletim de Ocor-
rência, o condutor do carro, 
um Chevrolet/Onix, declarou 
que, por volta das 19h30, tra-
fegava pela faixa da direita da 
Avenida Padre Salústio Rodri-
gues, no sentido bairro-Cen-
tro, quando sentiu um impac-
to na traseira do veículo e, ao 

REPRESSÃO AO CRIME - Trabalho das polícias Civil e Militar resultou 
na apreensão arma de fogo, munições, drogas, dinheiro e outros objetos

Na madrugada da quin-
ta-feira (16), a Polícia Militar 
registrou uma ocorrência de 
atitude suspeita envolvendo 
uma menor de idade, de 16 
anos. Ela alegou ter sido ví-
tima de abuso sexual dentro 
de uma residência no Núcleo 
Habitacional João Zillo (Ce-
cap). O crime teria ocorrido 
durante a madrugada, por 
volta da 1h30, após a jovem 
fugir de sua casa e se abrigar 

verificar, viu o condutor da 
motocicleta caído na via.

O motociclista, por sua 
vez, relatou que vinha com 
sua Honda CG 150/Titan pela 
mesma via, no sentido bairro-
-Centro, quando o carro da 
frente freou bruscamente, não 
havendo tempo hábil para des-
viar do mesmo. Com o impac-
to, ele sofreu ferimentos leves 
e foi socorrido por uma equi-
pe do SAMU (Serviço Móvel 
de Urgência e Emergência) e 
encaminhado à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento).

Os documentos dos con-
dutores estavam em ordem, 
assim como do carro, porém, 
foi constatado que o licencia-
mento da motocicleta estava 
em atraso, sendo assim, foi 
feita uma notificação de in-
fração de trânsito.

divulgada - acariciando suas 
partes íntimas e beijando sua 
boca. Segundo o relato, o mes-
mo havia trancado a porta do 
quarto e pedido para que ela 
não falasse para ninguém. A 
mulher gritou e foi socorrida 
pelo seu irmão.

O acusado pelo crime se en-
contrava na residência e confes-
sou aos policiais que entrou no 
quarto da vítima com a inten-
ção de ter um relacionamento 
sexual, porém, não conseguiu. 
Diante do ocorrido, o homem 
foi encaminhado à Delegacia 
da Polícia Civil, onde o dele-
gado de plantão ratificou sua 
prisão em flagrante por vio-
lência doméstica e tentativa de 
estupro, mantendo o mesmo à 
disposição da Justiça.

Segundo dados da Secre-
taria de Segurança Pública de 
São Paulo, no ano passado, em 
Lençóis Paulista, foram regis-
trados três casos de estupro e 
19 de estupro de vulnerável, o 
que representou queda de 12% 
em relação a 2018, quando fo-
ram notificados sete estupros e 
18 estupros de vulnerável.

O ECO relatou outros dois casos na semana passada

DENÚNCIAS - Casos 
de estupro em Lençóis 

Paulista são investigados 
pela Polícia Civil

na residência de um colega da 
mesma igreja que frequenta. 
Ela conta que adormeceu e, ao 
acordar, percebeu o abuso. 

O pai da vítima contou que 
foi até a residência na Cecap, 
mas que, sob ameaça, foi impe-
dido de entrar. Mais tarde, ele 
foi informado que sua filha esta-
ria pelo Jardim Ibaté, próximo à 
casa de um parente. Quando foi 
buscá-la, a jovem contou sobre 
o que havia ocorrido.

sociais, há cerca de um mês. 
Segundo ela, na madrugada 
do domingo (12), por volta 
das 4h, o indivíduo, que teve 
acesso ao seu endereço, in-
vadiu sua residência, entrou 
no quarto onde ela estava na 
companhia de seus três fi-
lhos e a abusou sexualmente, 
indo embora logo em segui-
da. A Polícia Civil assumiu 
ambos os casos a segue com 
as investigações.

Outro caso foi registrado na 
manhã do domingo (12), após 
uma jovem de 26 anos acionar 
a Polícia Militar de Lençóis 
Paulista para registrar uma 
ocorrência de estupro. Segundo 
as informações ela teria sido 
abusada durante a madrugada, 
dentro de sua própria residên-
cia localizada no Jardim Açaí. 

Aos agentes, a vítima ale-
gou ter conhecido o homem 
acusado pelo abuso pelas redes 

dências do Jardim do Caju II re-
sultaram na apreensão de uma 
espingarda calibre 32 com sete 

munições, três pés de maconha, 
seis invólucros da mesma droga, 
19 pedras de crack, duas balan-

ças de precisão e diversas emba-
lagens para armazenamento dos 
entorpecentes, além da quantia 
de R$ 534 em notas diversas. 

Segundo o Boletim de Ocor-
rência, foram conduzidos à De-
legacia de Polícia Civil G.A.S., 
de 18 anos, autuado pelo crime 

de tráfico de entorpecentes, e 
J.F.N., de 27 anos, indiciado por 
posse ilegal de arma de fogo. Ao 
segundo indivíduo foi arbitrada 
uma fiança - o valor não foi di-
vulgado - e, após o pagamento, a 
autoridade de plantão determi-
nou a liberação do mesmo.

ções, porções e pés de maconha, 
crack, balanças de precisão, di-
nheiro e diversas embalagens para 
armazenamento de entorpecentes.

De acordo com informações 
obtidas pela reportagem do Jor-
nal O ECO junto à 5ª Cia da Po-
lícia Militar, a ação teve início 
por volta das 6h30, no Jardim 
do Caju II e depois no Jardim 
Maria Luiza I, onde foram cum-
pridos quatro mandados de bus-
ca e apreensão expedidos pela 
Justiça. Dois indivíduos foram 
detidos e autuados em flagrante 
por tráfico de entorpecentes.

No Jardim Maria Luiza I 
nada de ilícito foi localizado, 
porém, diligências em duas resi-
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ZIKA E CHIKUNGUNYA
É sabido que, além da dengue, o mosquito Aedes aegypti é transmissor de outras duas doenças muito 
perigosas, a zika e a chikungunya, que têm histórico mais recente de contágio no Brasil, mas que, nem por 
isso, inspiram menor cuidado. Na região, não houve nenhum registro de ambas as doenças em 2019, no 
entanto, o país contabilizou números consideráveis de infecções. Segundo o Ministério da Saúde, a zika fez 
10.768 vítimas, três delas fatais. Já a chikungunya foi contraída por 132.205 pessoas, causando 92 óbitos.
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Regional

AEDES AEGYPTI

Cidades da região registram 
primeiros casos de dengue no ano
Após número recorde de infecções em 2019, 
confirmação de seis contágios liga sinal de 
alerta em Macatuba, Agudos e Lençóis

Elton Laud

O ano mal começou e a 
dengue já é motivo de 
preocupação em algumas 

cidades da área de cobertura 
do Jornal O ECO. Depois de 
registrar número recorde de 
infecções em 2019, com alguns 
municípios superando os nú-
meros de 2015, quando houve 
a pior epidemia da história do 
Brasil, a região já contabiliza 
seis casos positivos em janeiro. 
Não por acaso, as vigilâncias 
epidemiológicas já entraram 
em estado de alerta e estão se 
mobilizando de diversas formas 
para evitar o avanço da doença 
transmitida pelo mosquito Ae-
des aegypti, também causador 
da zika e da chikungunya.

Dos seis casos confirmados 

PROLIFERAÇÃO - Acúmulo de água parada em recipientes propicia o surgimento de criadouros do mosquito da 
dengue; em Lençóis Paulista, denúncias podem ser feitas pelo “Cidade 10” - (14) 3269-7010

SEGUNDA-FEIRA (27)
- Bocayuva
- Esperança
- Jd. América
- Jd. Planalto
- Santa Felicidade
- Sonho Meu

TERÇA-FEIRA (28)
- Azevedo
- Jd. Capri
- Jd. Europa
- Macatuba VII
- Santa Maria
- Santa Rita

QUINTA-FEIRA (30)
- Bela Vista
- Centro
- Jd. Panorama
- Jd. Veneza I
- Jd. Veneza II
- Santa Ana
- Santa Clara
- Vale Verde
- Zé Macatuba

*Informações podem ser 
obtidas pelos telefones 
(14) 3298-9100 e (14) 9 
9163-6417.

CRONOGRAMA 
DO MUTIRÃO DE 
COLETA DE GALHOS 
E ENTULHOS EM 
MACATUBA

à reportagem do Jornal O ECO 
até na tarde dessa quinta-feira 
(23), três foram registrados em 
Macatuba, dois em Agudos e 
um em Lençóis Paulista, todos 
importados - os locais de con-
tágio não foram informados. 
Até a data, haviam sido feitas 
16 notificações de casos sus-
peitos. Após a realização dos 
exames pelo Instituto Adolfo 
Lutz de Bauru, foram descar-
tados dois casos em Agudos, 
dois em Pederneiras e um em 
Macatuba. Outros cinco exa-
mes aguardam resultado, três 
em Lençóis Paulista, um em 
Agudos e um em Areiópolis.

Questionado sobre o que a 
Prefeitura Municipal de Len-
çóis Paulista tem feito para 
conter o avanço dos casos na 
cidade, o secretário de Saúde 

Ricardo Conti Barbeiro revela 
que o combate à dengue é per-
manente. Segundo ele, além do 
trabalho dos agentes de saúde, 
que frequentemente visitam 
as residências orientando a 
população sobre os perigos 
da doença e as formas eficien-
tes para evitar a proliferação 
do Aedes aegypti, agentes de 
controle de endemias também 
atuam na aplicação de larvici-
das onde já existem criadouros 
do mosquito.

De acordo com Barbeiro, 

para intensificar o trabalho de 
conscientização, a Secretaria de 
Saúde também lançou a cam-
panha “Não deixe a Cidade do 
Livro virar a Cidade do Aedes”, 
que trata justamente da impor-
tância da eliminação de focos 
de água parada, que são po-
tenciais locais de proliferação. 
Outra abordagem da ação é a 
destinação correta do lixo (orgâ-
nico e reciclável) e a limpeza de 
terrenos, considerados pontos 
críticos na luta contra a dengue.

Uma ferramenta que tem 

sido importante é o “Cidade 
10” - (14) 3269-7010, canal de 
comunicação pelo qual a po-
pulação pode fazer denúncias 
sobre práticas e situações que 
colaboram para que a den-
gue continue sendo um grave 
problema de saúde pública. 
“Criamos e executamos diver-
sas estratégias para dificultar ao 
máximo a proliferação do mos-
quito, mas é importante que a 
população faça sua parte para 
ajudar. Se não houver um tra-
balho conjunto, não vamos con-

CONFIRA A TABELA COM O TOTAL DE CASOS REGISTRADOS EM 2019

LOCAL CASOS AUTÓCTONES IMPORTADOS ÓBITOS

Lençóis Paulista 295 235 60 0

Pederneiras 1.201 1.151 50 1

Agudos 1.641 1.634 7 3

Macatuba 66 46 20 0

Areiópolis 13 8 5 0

Borebi 78 12 66 0

TOTAL 3.294 3.086 208 4

* Fonte: Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo - 23/01/2020

Região também se mobiliza 
contra o Aedes aegypti

Número de infecções aumentou 4.475% em 2019

Mais de 1,5 
milhão de 
pessoas contraiu 
a doença no país

Conter o avanço da den-
gue também é uma preocu-
pação das outras cidades 
que já registraram casos na 
região. A Prefeitura Muni-
cipal de Macatuba informa 
que está fazendo a limpeza 
e capinação em todos os 
bairros da cidade, paralela-
mente, na próxima semana, 
será realizado um mutirão 
de coleta de galhos e entu-
lhos. Os materiais devem ser 
colocados nas ruas no dia 
anterior à coleta, de acordo 
com o cronograma abaixo. O 
volume não pode ser maior 
do que três carriolas de mão.

A nota encaminhada à 
reportagem ressalta que é 
importante que toda a po-
pulação se mobilize para 
eliminar os criadouros do 
mosquito transmissor da 
dengue. “A Secretaria Muni-
cipal de Saúde está realizan-
do o trabalho de prevenção, 
mas o combate ao mosquito 
Aedes aegypti depende da 
participação de todos os mo-
radores, já que a maioria dos 
focos de criação do mosqui-
to estão dentro das residên-
cias, em vasos de plantas, 
caixas d’água, tampinhas e 
garrafas”, diz.

AGUDOS
Para evitar uma nova 

epidemia como a de 2019, 
a Prefeitura Municipal de 
Agudos diz que tem de-
senvolvido diversas ações, 
como o Disque Móveis e 
Inservíveis e a Central de 
Resíduos da Construção Ci-
vil, que visam evitar a pro-
liferação do mosquito Aedes 
aegypti dando o destino 
adequado a materiais que 
podem se tornar potenciais 
criadouros. Os serviços fun-
cionam por agendamento na 
Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente, pelo telefo-
ne (14) 9 9613-6149.

A partir de fevereiro, 
também volta a ser realizada 
a campanha de conscientiza-
ção “Eu não quero Dengue! 
E você?”, que reforça a im-
portância da prevenção na 
comunidade. “A ação, que 
dividiu a cidade em regiões, 
vai voltar a ser realizada 
através de abordagem pes-
soal, porta a porta, panfle-
tagem com orientação sobre 
ações preventivas e a dispo-
nibilização de um caminhão 
para a coleta de inservíveis 
dos quintais”, explica a as-
sessoria de imprensa.

A história recente de-
monstra que as inúmeras 
intervenções do Poder Pú-
blico não têm sido suficien-
tes para vencer a batalha 
contra o Aedes aegypti. A 
negligência de boa parte da 
população tem facilitado o 
surgimento de potenciais 
criadouros do mosquito, fato 
fundamental para o avanço 
das infecções pelo vírus da 
dengue. Apenas nos últimos 
cinco anos, a região de co-
bertura do Jornal O ECO 
enfrentou as duas piores epi-
demias de todos os tempos.

Em 2015, ano da situação 
mais crítica registrada até 
então, foram confirmados 
2.479 casos de dengue em 
Agudos (721), Pederneiras 
(706), Lençóis Paulista (473), 
Areiópolis (459), Macatuba 
(113) e Borebi (7). Depois 
de três anos de trégua, com 
números bem abaixo do re-
corde histórico, a doença 
voltou a se alastrar de forma 
contundente no ano passado, 
com 3.294 infecções e quatro 

PREVENTIVO - Para eliminar criadouros, 
cidades investem na coleta de inservíveis

seguir fazer nada. O mosquito 
não age sozinho, são as pessoas 
que criam o local ideal para ele 
se procriar”, comenta.

Segundo a última 
atualização do Boletim 
Epidemiológico do Mi-
nistério da Saúde, o Bra-
sil registrou a segunda 
maior epidemia de den-
gue da história em 2019. 
Com 1,54 milhão de ca-
sos confirmados, o ano 
passado só ficou atrás 
de 2015, quando o país 
contabilizou 1,65 milhão 
de infecções. A quantida-
de de óbitos também foi 
a segunda mais elevada 
desde o início da série 
histórica, em 1975, com 
782 mortes contra 863 
de 2015. Os números são 
bem superiores aos de 
2018, quando foram no-
tificados 266 mil casos e 
155 mortes no país.

São Paulo respondeu 
por 26,10% dos registros 
do país no ano passado, 
com 403 mil casos confir-
mados, segundo a Secre-
taria de Saúde do Gover-
no do Estado. O número 
de vítimas fatais, que foi 
263, equivale a 33,63% 
do total. Em 2018, o es-
tado havia registrado 
apenas 15 mil infecções, 
com 10 óbitos. A vizinha 
cidade de Bauru foi a 
terceira mais afetada em 
2019, com 26,2 mil casos, 
ficando atrás apenas de 
Campinas (26,3 mil) e São 
José do Rio Preto (33 mil). 
Ao todo, 39 pessoas mor-
reram em decorrência de 
complicações da dengue 
em solo bauruense.

mortes ocasionadas por compli-
cações relacionadas ao vírus em 
Agudos (3) e Pederneiras (1).

As piores situações ocorre-
ram justamente em Agudos e 
Pederneiras, que superaram as 
epidemias de 2015, respondendo 
por 83,3% das infecções de toda 
a região com 1.641 e 1.201 ca-
sos, respectivamente. Os outros 
452 casos confirmados em 2019 
foram distribuídos nas outras 
quatro cidades: Lençóis Paulis-
ta (295), Borebi (78), Macatuba 
(66) e Areiópolis (13). Como 
nota-se, apenas Borebi registrou 
aumento em relação à epidemia 
ocorrida há cinco anos.

COMPARAÇÃO COM 2018
Os 3.294 registros do ano 

passado representam um au-
mento alarmante de 4.475,0%. 
nos casos de dengue na com-
paração com 2018, quando 
foram confirmadas apenas 72 
infecções em Agudos (59), Len-
çóis Paulista (6), Pederneiras 
(5) e Borebi (2) - Macatuba e 
Areiópolis não tiveram casos. 
O maior avanço percentual 

ocorreu em Pederneiras, 
que contabilizou aumento 
de 23.920,0% nos casos da 
doença, superando em cinco 
vezes a média da região.

CASOS X HABITANTES
Considerando o número 

de casos por habitante, Agu-
dos novamente figura no topo 
da lista, com um caso para 
cada 22,68 habitantes. O ín-
dice também é expressivo em 
Borebi, com um caso para 
cada 34,01 habitantes, e Pe-
derneiras, com um caso para 
cada 38,87 habitantes. Os 
números são mais amenos 
em Lençóis Paulista (231,97), 
Macatuba (260,04) e Arei-
ópolis (856,08). O levanta-
mento feito pela reportagem 
do Jornal O ECO considera 
a estimativa populacional 
do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) 
para 2019: Lençóis Pau-
lista (68.432), Pederneiras 
(46.687), Agudos (37.214), 
Macatuba (17.163), Areiópo-
lis (11.129) e Borebi (2.653).

FOTO: ARQUIVO/O ECO
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DE OLHO NELE
O Brasil terá o mais jovem representante da história a integrar uma academia internacional 
de pilotos a partir deste ano. Miguel Costa, piloto de kart com apenas 10 anos, é o mais 
novo contratado da Sauber Karting Team, vinculada com a equipe Alfa Romeo de Fórmula 
1. Para se ter uma ideia do feito do brasileiro, vale a comparação com Lewis Hamilton, que 
foi contratado para o programa de talentos da McLaren quando tinha 12 anos.
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Esporte

FUTSAL FEMININO

BOREBI

COPA SÃO PAULO

Copa Lençóis tem 
média de 9 gols por jogo

Unidos da Vila entra em campo de olho na liderança

Internacional e 
Grêmio decidem 
título neste sábado

Até o momento, 
competição 
registrou 108 gols 
em 12 confrontos

Equipe lençoense encara o Santa Cruz de 
Areiópolis neste domingo (26) pelo Grupo B

Rivais gaúchos se encontram pela primeira 
vez na final; tricolor tenta título inédito

Elton Laud

As mulheres estão com a 
pontaria bem calibrada na 
1ª Copa Lençóis de Futsal 

Feminino. Prova disso é a incrível 
média de gols registrada nas qua-
tro primeiras rodadas da competi-
ção promovida pela Secretaria de 
Esportes e Recreação de Lençóis 
Paulista. Em 12 partidas disputa-
das - desconsiderando a rodada de 
ontem (24), realizada após o fecha-
mento desta edição -, a bola balan-
çou as redes 108 vezes no Ginásio 
Municipal de Esportes Antonio 
Lorenzetti Filho (Tonicão), o que 
revela média de 9 gols por jogo. 

Na segunda-feira (20), o 
Santa Luzia goleou o Bola com 

Elton Laud

O 4º Campeonato Regional 
de Futebol Amador segue 
movimentando o Estádio 

Municipal Antonio Carlos Vaca, 
em Borebi. Com 16 equipes na 
disputa pelo título, a competição 
promovida pela Liga Lençoense 
de Futebol Amador (LLFA) com 
apoio da Prefeitura Municipal 
da cidade vizinha, tem como 
atrativo principal a premiação 
de R$ 5 mil em dinheiro - R$ 3 
mil para o campeão e R$ 2 mil 
para o vice-campeão. A final está 
prevista para o dia 15 de março.

A rodada deste domingo (26) 
coloca em campo as equipes dos 
grupos A e B, que estrearam no 
último dia 12. Pelo Grupo A, 
Grêmio Cecap (Lençóis) e União 
Ponte Alta (Barra Bonita), que 
vêm de derrotas para Borebi 
Sub-20 e Atlético Nacional (Bau-
ru), respectivamente por 2 a 1 e 

Elton Laud

Em sua 51ª edição, a Copa 
São Paulo de Futebol Jú-
nior, maior competição 

da base do futebol nacional, 
terá uma fina inédita e com 
direito a clássico estadual. O 
título será decidido na manhã 
deste sábado (25), aniversá-
rio de São Paulo, no Estádio 
Municipal Paulo Machado de 
Carvalho, o famoso Pacaembu. 
Em campo, Internacional e 
Grêmio, arquirrivais gaúchos, 
se enfrentam pela primeira 
vez pelo título da competição 
promovida pela Federação 
Paulista de Futebol (FPF).

O Internacional, quatro ve-
zes campeão (1974, 1978, 1980 
e 1998) e uma vez vice-cam-
peão (1972), garantiu sua vaga 
na terça-feira (21), com vitória 
de 3 a 1 sobre o Corinthians, 

PONTARIA CALIBRADA - Athletic Club Futsal 
é o time que mais marcou: 44 gols em três jogos

PELA PONTA - Único lençoense sem derrota, Unidos 
da Vila encara Santa Cruz pela liderança do Grupo B

INÉDITO - Em final gaúcha contra Internacional, 
Grêmio busca primeiro título da Copa São Paulo

AREIÓPOLIS

MACATUBA

Golinho vence Mercenários 
pelo Campeonato Varzeano

Amanhã tem Jogo Solidário no Amadeu Artioli
Partida terminou com o placar de 3 a 1

Evento marca 
inauguração da 
nova iluminação 
do estádio

Elton Laud

Na manhã do último 
domingo (19), o Está-
dio Municipal Geral-

do Pereira de Barros recebeu 
duas partidas válidas pela 
segunda rodada do Campe-
onato Varzeano de Areiópo-
lis. Os confrontos marcaram 
as estreias de Golinho, pelo 
Grupo A, e Audax/Gera Soc-
cer, pelo Grupo B.

O Golinho levou a me-
lhor; garantindo três pontos 
com uma vitória de 3 a 1 so-
bre o Mercenários, com gols 
de Vinicius Lecciolle, Lucas 
Alves e Igor Luz - José Le-
andro Nobre descontou. Já o 
Audax/Gera Soccer ficou no 
empate sem gols com a equi-
pe da Mercearia Lima.

Elton Laud

A noite deste domingo (26) 
será de festa em Macatu-
ba, que recebe um Jogo 

Solidário de futebol com a pre-
sença de diversos jogadores e ex-
-jogadores profissionais. O even-
to, que acontece a partir das 18h, 
marca a inauguração da nova ilu-
minação do Estádio Municipal 
Amadeu Artioli, palco do encon-
tro. A entrada é um litro de leite 
longa vida. A arrecadação será 

ILUMINADO - Investimento de novos refletores foi de R$ 40 mil

A competição, promovi-
da pelo Departamento de Es-
portes de Areiópolis, segue 
com mais dois jogos neste 
domingo (26). Às 8h, pelo 
Grupo A, o Golinho Master 
estreia diante da representa-
ção da Vila Cremer. Na se-
quência, às 10h, pelo Grupo 
B, o Zebra Total mede forças 
com o também estreante Me-
ninos da Rua.

Na primeira fase os ti-
mes estão divididos em dois 
grupos de quatro, nos quais 
todos se enfrentam entre si, 
em turno único, na briga 
pela classificação para as se-
mifinais, que colocam frente 
a frente os dois melhores de 
cada chave: 1º A x 2º B; 1º 
B x 2º A. A final está previs-
ta para o dia 1 de março.

tar destinada pelo ex-deputado 
estadual Vaz de Lima (PSDB) 
a pedido do vereador Marcos 
Góes (PSB). Também foram in-
vestidos cerca de R$ 120 mil de 
recursos próprios do município 
em outras melhorias, como a 
reforma dos vestiários, instala-
ção de grades e pintura.

O Jogo Solidário deste do-
mingo (26) também deve con-
tar com muita música ao vivo. 
A animação fica por conta do 
cantor Joãozinho Almeida e do 
Grupo Ostenta Samba. Durante 
o evento, as crianças que com-
parecerem ao estádio podem 
se divertir em diversos brin-
quedos infláveis montados do 
local, com direito à distribuição 
de pipoca e algodão doce.

destinada às entidades locais.
O amistoso será disputado 

entre duas equipes macatu-
benses, Bem Bolado e Ressaca, 
que devem entrar em campo 
com reforços dos jogadores Ca-
etano (Ferroviária) e Kadu Reis 
(Mirassol), além dos ex-atletas 
Alex Afonso (Palmeiras), Bore-

bi (Mirassol, Noroeste e Paraná 
Clube), Emerson (Portuguesa e 
São Paulo) e Serginho (Marilia 
e Penapolense).

Segundo a Prefeitura Mu-
nicipal de Macatuba, para a 
instalação da iluminação do 
estádio foram investidos R$ 40 
mil de uma emenda parlamen-

com gols de Guilherme Pato, 
Matheus Monteiro e Nicolas - 
Ruan Oliveira descontou. Já o 
Grêmio, que tem apenas um 
vice-campeonato (1991) no cur-
rículo, se classificou na quarta-
-feira (22), depois de derrotar o 
Oeste pelo placar de 1 a 0, com 
gol anotado por Elias.

O confronto entre os dois 
representantes do Rio Grande 
do Sul acontece a partir das 
10h deste sábado (25), com 
transmissão ao vivo em diver-
sas plataformas. Na TV aberta 
a competição tem os direitos 
de transmissão cedidos à Rede 
Globo, TV Cultura e Rede 
Vida); na TV por assinatura 
a exibição acontece no canal 
SporTV. Quem quiser também 
pode assistir ao jogo direta-
mente pela internet, na página 
da Federação Paulista de Fute-
bol no Facebook.

1 a 0, vão em busca dos primei-
ros pontos. Os lençoenses, atuais 
campeões, enfrentam o Atlético 
Nacional no jogo das 14h. Os 
barra-bonitenses encaram o 
time da casa na partida das 16h.

Os times do Grupo B en-

tram em campo de manhã. 
Abrindo a rodada, às 8h, o 
Santa Cruz (Areiópolis) mede 
forças com o Unidos da Vila 
(Lençóis). Em seguida, às 10h, 
jogam Juventus (Pederneiras) e 
Boa Esperança (Boa Esperança 

do Sul). Ao contrário da outra 
chave, todos estão empatados 
na classificação, já que os dois 
jogos da primeira rodada termi-
naram com igualdade no placar 
- Juventus 1 x 1 Unidos da Vila; 
Boa Esperança 1 x 1 Santa Cruz.

GRUPOS C E D
As equipes dos grupos C e 

D estrearam no último domingo 
(19). Pelo Grupo C, Borebi der-
rotou o Atleticano Lençoense por 
2 a 1, com gols de Elton Bueno e 
Murilo de Oliveira - Ian Campos 
descontou. Pelo Grupo D, o Fla-
mengo (Agudos) venceu o Red 
Bull (Bauru) por 3 a 1, com gols 
de Allison da Silva, Fernando 
Hernandez e Natã Fideris - Wes-
ley da Silva descontou. Os jogos 
entre Botafogo (Dois Córregos) 
e União da Vila (Bauru), pelo 
Grupo C, e Associação Avareen-
se e Deportivo (Macatuba), pelo 
Grupo D, foram adiados.

Batom por 14 a 1, com gols de 
Leila Oliveira (4), Daiana de Car-
valho (2), Vitória da Silva (2), Na-
tália Amaral (2), Vitória Gigioli, 
Mirelle Maganha, Raini Lima e 
Jessica Sartorelli - Maria Eduar-
da Cunha descontou. O Athletic 
Club Futsal goleou o Alfredo 
Guedes por 14 a 0, com gols de 
Stefani Soares (4), Nádia Gois (4), 
Karina Silva (3), Bruna Moraes 
(2) e Marina Ferreira. No outro 
jogo, o Lendas of Team derrotou 
o Unidas Pelo Fut por 1 a 0, com 

gol de Maria Clara Paccola.
Na última sexta-feira (17), o 

Resenha venceu o Bola com Ba-
tom por 8 a 2, com gols de Nai-
ra D’avila (2), Ana Luiza Rezen-
de (2), Kevelin Foeztins, Yasmin 
Martins, Isadora da Rosa e Ana 
Laura Doroteio - Juliana Andra-
de e Maria Eduarda Carlos des-
contaram. O Lendas of Team 
ganhou do Alfredo Guedes por 
8 a 0, com gols de Tatiane Nas-
cimento (2), Barbara Paulo (2), 
Simone Marques (2), Ivani da 

Silva e Maria Clara Paccola. Já 
o Santa Luzia derrotou o Unidas 
Pelo Fut por 2 a 0, com gols de 
Vitória da Silva e Raini Lima.

SEQUÊNCIA
Na noite de ontem (24), se-

riam disputadas três partidas. 
Às 19h30, o Resenha enfrentaria 
o Unidas Pelo Fut. Às 20h20, o 
Lendas of Team entraria em 
quadra contra o Athletic Club 
Futsal. Às 21h10, o Alfredo 
Guedes encararia o Santa Luzia.

Na segunda-feira (27), às 
19h30, o Unidas Pelo Fut en-
frenta o Athletic Club Futsal. 
Às 20h20, o Resenha encara o 
Santa Luzia. Às 21h10 o Lendas 
of Team pega o Bola com Batom

Finalizando a primeira fase, 
na sexta-feira (31), às 19h30, o 
Athletic Club Futsal mede forças 
com o Santa Luzia. Às 20h20, o 
Unidas Pelo Fut joga contra o Bola 
com Batom. Às 21h10, o Alfredo 
Guedes duela com o Resenha.
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BAURU
Quem cresceu acompanhando as aventuras de Nino, Pedro, Biba e Zequinha já pode comemorar. 
A partir do dia 7 de fevereiro, o Boulevard Shopping Bauru recebe a exposição do Castelo Rá-Tim-
Bum. Os ingressos já estão à venda pelo site: www.ingressorapido.com.br. A mostra, que já passou 
por diversas cidades do país, segue até o dia 3 maio e pode ser visitada de terça-feira à domingo. 
O projeto é uma realização da empresa Acervo 21 em parceria com o Boulevard e a TV Cultura.
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Cultura

Agenda cultural
BAR DO PORTUGUÊS

Hoje (25), a partir das 20h30, tem música ao vivo no Bar do Portu-
guês, em Lençóis Paulista. Quem se apresenta é Fer Vieira, que toca 
os grandes sucessos do pop/rock nacional e internacional. A entrada 
é gratuita. Para mais informações e reservas de mesas o telefone do 
bar 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 DONA BRANCA

Neste sábado (25), a partir das 20h, o Freedom Road Bar, em Lençóis 
Paulista, recebe o cantor Daniel Guirado, que anima a noite com os 
clássicos do pop e do rock, além de atender aos pedidos do público. A 
entrada é gratuita. Para outras informações sobre promoções o tele-
fone é o (14) 99736-1440. O Freedom Road Bar fica na Avenida Brasil, 
1010, no Centro.

Amanhã (26), a partir das 16h30, o Dona Branca, em Lençóis Paulista, 
realiza a Sunset de Férias, com animação do Dogbeat Eletrofunknejo e 
do DJ Wesley Freire. Os convites antecipados estão à venda por R$ 15. 
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 99765-1269. O 
Dona Branca fica na Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 1264, 
no Jardim Ubirama.

FESTA POPULAR

ACERVO

Prefeitura de Lençóis Paulista 
divulga detalhes do Carnaval

Escritor lençoense doa 20 obras literárias à BMOL

Evento acontece na 
Concha Acústica 
entre os dias 22 e 
25 de fevereiro

Livros são de autoria 
do veterinário 
Laércio José 
Pacola, de 79 anos

Flávia Placideli

A Secretaria de Cultura da 
Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista divul-

gou nesta semana, à reportagem 
do Jornal O ECO, a programa-
ção local da maior festa popular 
do país. Batizado de “Carnaval 
da Alegria na Capital do Livro”, 
o evento, como nos últimos 
anos, será realizado na Praça 
Comendador José Zillo (Con-
cha Acústica), no Centro da 
cidade. A programação começa 
no dia 22, sábado, e segue até o 
dia 25 de fevereiro, terça-feira.

São quatro dias de festa com 
diversas atrações para toda a fa-
mília. A animação das noites fica 
por conta de bandas lençoenses, 
que ainda não foram definidas. 
Para as matinês, um dos desta-
ques é o Festival Kids, na tarde 
da terça-feira (25), com diversos 
personagens infantis. Em todos 
os dias também acontecem o 
Agita Lençóis, sob o comando do 
coreógrafo Marcelo Estrella, e o 

Flávia Placideli

Nessa sexta-feira (24), a Biblio-
teca Municipal Orígenes Les-
sa (BMOL), em Lençóis Pau-

lista, recebeu a doação de um lote 
com 20 livros, que foram entregues 
pelo médico veterinário Laércio José 
Pacola, de 79 anos. Os exemplares, 
que contemplam obras religiosas, 
contos, homenagens e histórias do 
reino animal, são todos autorais e 
escritos nos últimos dez anos.

“É uma satisfação muito grande 
para mim doar este pequeno acer-
vo à BMOL, pois ele contém livros 
com homenagens aos meus pais 
e irmãos, já falecidos. Como sur-

FOLIA - Carnaval da Alegria na Capital do Livro agita lençoenses na Concha Acústica

Tradicionalmente, a 
abertura do carnaval de rua 
de Lençóis Paulista acontece 
com o desfile de blocos pela 
Rua Quinze de Novembro. 
Em 2019, o evento registrou 
número recorde de partici-
pantes, com mais de 2 mil 
foliões fazendo o agito ao 
som das tradicionais marchi-
nhas. Neste ano, a expectati-
va é repetir o sucesso na ma-
nhã do dia 22 de fevereiro.

Além da alegria conta-
giante de sempre, o desfile 
será marcado por uma ho-
menagem ao músico José 
Carlos Matias, falecido em 
dezembro do ano passado. 
Grande entusiasta do resgate 
dos carnavais de rua no mu-
nicípio, Zé Matias, como era 
mais conhecido pelos ami-
gos, foi um dos fundadores 
do Bloco Pela Contramão, 
que deu origem ao evento.

“Faremos uma grande 
homenagem ao nosso amigo 
Zé Matias antes de iniciar-
mos o desfile. Vamos tocar 
uma música que ainda esta-
mos escolhendo em forma de 
marchinha. Também estará 
estampada em nossos abadás 
uma foto dele com a mensa-
gem: Obrigado, Zé!”, adianta 
Lourivaldo José Placca, o 
Lori, também fundador do 
Bloco Pela Contramão.

Até o momento, a con-
firmação da participação foi 
feita apenas pelos blocos Pela 
Contramão e Projeto Guri, 
mas a expectativa é que os 
mesmos blocos que desfila-
ram no ano passado marquem 
presença, são eles: Aranha 
Negra, Amigos do Morro, Vai 
Kem Ké, Vida Ativa, Chama 

presa, fui presenteado com livros 
que contam a história de Lençóis 
Paulista, muito querida por mim”, 
relata Laércio José Pacola, que hoje 
reside na cidade de Sertãozinho, no 
norte do estado de São Paulo.

Nascido em Lençóis Paulis-
ta, Pacola formou-se no curso de 

medicina veterinária pela Uni-
versidade de São Paulo (USP) e, 
mais tarde, tornou-se mestre em 
zootecnia pela Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG). 
Trabalhou e morou por 30 anos na 
Estação Experimental de Zootecnia 
de Sertãozinho. Aposentado como 

pesquisador, foi nomeado para o 
cargo de Liderança de Pesquisa 
Científica na mesma cidade.

Dedicando a maior parte de 
sua vida à carreira acadêmica, 
Laércio José Pacola foi professor 
universitário na disciplina de Nu-
trição Animal, tendo contribuído 
com publicações em revistas es-
pecializadas em mais de 40 linhas 
de pesquisa diferentes. Além disso, 
proferiu mais de 60 palestras e 
apresentou diversos trabalhos em 
reuniões científicas por todo o país.

O secretário de Cultura, Mar-
celo Maganha destaca que a doa-
ção para a Biblioteca Municipal é 
de extrema valia e contribui para 
a diversidade de temas do acervo. 
“As doações contribuem para que 
a BMOL tenha um acervo rico e 
diversificado, com obras de refe-
rência acadêmica e de literatura 
infantil, romance, infantojuvenil 
entre outras”, afirma.

DOAÇÃO - Livros de Laércio José Pacola agora integram 
o rico acervo da Biblioteca Municipal Orígenes Lessa

Projeto Criança Feliz, com brin-
quedos infláveis e o banho de es-
puma que foi sucesso entre crian-
ças e adultos no ano anterior.

Segundo o maestro Marcelo 
Maganha, secretário de Cultu-
ra, parte da estrutura montada 
na Concha Acústica deve rece-
ber uma cobertura para abrigar 
os foliões em caso de chuva. O 
local também deve contar com 
alguns banheiros químicos e 

uma praça de alimentação com 
algumas barracas de comidas e 
bebidas, que devem ser man-
tidas pelas entidades assisten-
ciais do município. Durante o 
evento, equipes de emergência 
e Polícia Militar dão apoio para 
garantir a segurança.

“Estamos trabalhando em 
cada detalhe da programação 
com muito carinho para que os 
foliões da comunidade lenço-

Desfile dos blocos 
faz homenagem a 
José Carlos Matias

PELA CONTRAMÃO - Desfile dos blocos abre programação 
do carnaval na manhã do dia 22 de fevereiro

Geral, Estrelas, Unidos do 
Júlio Ferrari, Artistas e Mú-
sicos Lençoenses e Concreto. 
Todos foram convidados.

A concentração começa 
a partir das 9h, na Praça do 
Constitucionalista. O início 
do desfile está previsto para 
as 10h, quando os blocos 
descem pela contramão na 
Rua Quinze de Novembro 
até o Parque do Paradão. 
No local será montada uma 
estrutura com barracas para 
a venda de comidas e bebi-
das, além de um palco onde 
acontece o Samba Verão, das 
11h30 às 16h, com animação 
do grupo Toke Novo.

Na segunda-feira (24), 
a partir das 17h, acontece 
outro desfile dos blocos na 
Avenida Padre Salústio Ro-
drigues Machado, de onde 
os foliões partem acompa-
nhados de um trio elétrico, 
com animação do coreógrafo 
Marcelo Estrella e seus bai-
larinos, até a Concha Acús-
tica, onde já estará aconte-
cendo o Carnaval da Alegria 
na Capital do Livro. Os dois 
desfiles são abertos à partici-
pação de toda população.

Como no ano passado, 
a troca dos abadás será feita 
uma semana antes, na Casa 
da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian (Rua Sete de 
Setembro, 934, no Centro). 
Os interessados devem doar 
três garrafas de isotônico, 
três litros de leite longa vida 
ou um pacote de fralda geri-
átrica, que serão destinados 
às entidades assistenciais do 
município. Segundo a or-
ganização, a quantidade de 
abadás será limitada.

ense possam participar de uma 
festa alegre e com segurança. 
Esperamos que seja mais um 
grande evento, como no ano 
passado, quando passaram pela 
praça mais de 20 mil pessoas. 
O Carnaval da Alegria na Capi-
tal do Livro, além de resgatar a 
essência do carnaval de rua, vai 
valorizar o artista lençoense, e 
popularizar ainda mais a cultu-
ra de nossa cidade”, pontua.

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO
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CORONAVÍRUS
Diante dos casos de doença respiratória na China, causada pelo novo coronavírus, o Ministério da Saúde 
instalou um Centro de Operações de Emergência (COE) com o objetivo preparar a rede pública de saúde 
para o atendimento de possíveis casos no Brasil. Até o momento, não há detecção de nenhum caso, 
mas o monitoramento está sendo feito diariamente junto à Organização Mundial da Saúde (OMS), que 
acompanha o assunto desde as primeiras notificações na China, em dezembro de 2019.
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Saúde

DATA ESPECIAL

CIDADANIA

Hospital Nossa Senhora da Piedade completa 76 anos

Rotary Club realiza campanha de 
doação de sangue no dia 8 de fevereiro

Objetivo da entidade 
para 2020 é 
inaugurar o Centro 
de Hemodiálise

Iniciativa é em prol do Hemonúcleo da Fundação Amaral Carvalho que abastece hospitais da região

Da Redação

Este sábado (25) é uma data 
muito especial para Len-
çóis Paulista, pois o Hos-

pital Nossa Senhora da Pieda-
de (HNSP) completa 76 anos 
de existência e de bons servi-
ços prestados à comunidade 
local. Inaugurado em 1944, 
após diversos anos de mobili-
zação que envolveu boa par-
te da população da cidade, o 
hospital já passou por diversas 
fases, mudanças e evoluções, 
às vezes enfrentando dificul-
dades, mas sempre mantendo 
o compromisso de oferecer o 
melhor aos lençoenses e tam-
bém às pessoas vindas de ou-
tras cidades da região.

Com respeito ao passado e 
à história do Hospital Piedade, 
a atual equipe gestora celebra 
a data com muita alegria e, so-
bretudo, com os olhos voltados 

Elton Laud

O Rotary Club de Lençóis 
Paulista realiza no pró-
ximo dia 8 de fevereiro, 

sábado, mais uma campanha 
de doação de sangue. A ação, 
que traz o slogan “Há vida em 
suas veias, muita gente precisa 
de você” é em prol do Hemo-
núcleo Regional da Fundação 
Amaral Carvalho, de Jaú, que 
abastece os estoques de hos-
pitais de diversas cidades da 
região. A coleta acontece das 
7h30 às 11h, na sede do clube 
de serviços. O procedimento é 
seguro, rápido e indolor.

As pessoas interessadas em 
contribuir com a campanha de-
vem ter entre 18 e 65 anos, es-
tar em boas condições de saúde 
e pesar mais de 50 quilos. Tam-

PATRIMÔNIO 
LENÇOENSE
Inaugurado em 1944, 
Hospital Nossa Senhora 
da Piedade completa 76 
anos de bons serviços 
prestados à comunidade

BOA AÇÃO - Doar sangue pode ajudar a salvar 
vidas; procedimento é seguro, rápido e indolor

bém é recomendado não estar 
em jejum (evitar alimentação 
gordurosa nas quatro horas que 
antecedem a doação) e ter dor-
mido pelo menos seis horas na 
noite anterior. Jovens de 16 e 17 
anos também podem doar, des-
de que estejam acompanhados 
dos pais ou responsáveis legais.

Não podem doar tempora-
riamente pessoas com resfriado 
curado a menos de sete dias; que 
estão tomando medicamentos 
como antibióticos e anti-infla-
matórios; que tomaram vacinas a 
menos de 30 dias; que frequen-
taram regiões endêmicas de ma-
lária a menos de seis meses; que 
fizeram tatuagem a menos de um 
ano; mulheres que estão ama-
mentando ou que tiveram parto 
normal ou cesariana a menos de 
90 e 180 dias, respectivamente.

Também existem diversos 
impedimentos permanentes para 
a doação, que incluem pessoas 
que sofreram convulsões após os 
dois anos de idade; que contra-
íram qualquer tipo de hepatite 
após os 11 anos de idade; que 
façam uso de drogas injetáveis; 
além de pacientes com malária, 
Doença de Chagas, Sífilis, Aids/

HIV e doenças associadas ao ví-
rus HTLV, tipos I e II. Todas as 
orientações necessárias podem 
ser obtidas na hora da coleta.

É importante que todas as 
pessoas que compareçam ao lo-
cal para doar estejam munidas 
de documento de identificação 
original com foto recente que 
permita a identificação, como 

RG (Registro Geral), CNH (Car-
teira Nacional de Habilitação), 
Carteira de Trabalho, entre 
outros. Demais dúvidas podem 

ser esclarecidas diretamente no 
Rotary Club, que fica na Aveni-
da Padre Salústio Rodrigues Ma-
chado, 809, no Jardim Ubirama.

de um bebê ainda envolto na 
bolsa amniótica íntegra. Além 
desse, foram registrados outros 
801 nascimentos na unidade 
em 2019, sendo 415 meninas e 
387 meninos. Ao longo do ano 
passado, o Hospital Piedade rea-
lizou 5.327 cirurgias e 426 inter-
nações na UTI (Unidade de Te-
rapia Intensiva), das quais 206 
foram feitas por meio do SUS 
(Sistema Único de Saúde). Para 
atender aos pacientes, foram 
servidas 68.068 refeições e la-
vados 175.747 quilos de roupa.

Para a equipe gestora do 
Hospital Piedade tantos motivos 
para comemorações só existem 
graças à colaboração das em-
presas participantes do Progra-
ma Empresa Amiga, como o 
Jornal O ECO, da comunidade 
que realiza doações através da 
conta de água do SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos) e 
de cada voluntário que abraça a 
causa por saber da importância 
e relevância do hospital para 
a comunidade. Quem quiser 
entrar para este time do bem 
pode se informar através do site 
www.hpiedade.com.br ou pelo 
telefone (14) 3269-1032.

ao futuro. A grande expectativa 
para este ano é a conclusão das 
obras e o início da operação 
do aguardado Centro de He-
modiálise, que começou a ser 
construído em 2018. O empre-
endimento vai possibilitar que 
muitos pacientes portadores 
de doenças renais façam o tra-

tamento na cidade, acabando 
com as longas e cansativas via-
gens para outros hospitais da 
região, alguns a mais de 200 
quilômetros de distância.

Embora 2019 tenha sido um 
ano difícil para o país, o Hos-
pital Nossa Senhora da Pieda-
de colheu frutos importantes 

ao longo do ano. Na parte de 
obras, houve a inauguração da 
nova cozinha; na parte de es-
trutura, foi feita a substituição 
dos aparelhos de TV do setor de 
Clínica Médica e Maternidade, 
que foram doados; na parte de 
capacitação, foram realizados 
importantes treinamentos para 

colaboradores da área técnica. 
Essas e outras melhorias foram 
possíveis graças à contribuição 
das Empresas Amigas e da co-
munidade em geral.

Um fato que ficou marcado 
para a equipe no ano passado 
foi a ocorrência de um caso raro 
na maternidade: o nascimento 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Veja os aniversari-
antes da semana e 
os cliques do 
Giro Social

Con� ra opções de 
compra, venda, alu-
guel e muito mais em 
Lençóis Paulista
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Feira acontece entre os dias 30 de abril e 10 
de maio, com seis dias com portões abertos

Elton Laud

Começou a contagem re-
gressiva para a maior 
festa da região. Faltando 

pouco mais de 100 dias para 
o início da 43ª Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e In-
dustrial de Lençóis Paulista), 
a Organização Estrela Som, 
empresa que detém os direitos 
do evento até 2021, realizou, na 
última segunda-feira (20), uma 
coletiva de imprensa para a 
divulgação das principais atra-
ções desta edição. A feira acon-
tece entre os dias 30 de abril 
e 10 de maio. A programação 
oficial, porém, começa no dia 
26 de abril, domingo anterior, 
com a tradicional cavalgada.

Neste ano, a Facilpa terá 
11 dias, um a mais do que em 
2019. Serão cinco dias pagos e 
seis gratuitos, custeados pela 
Prefeitura Municipal. Além 
do encerramento com Missa 
das Mães e show com o cantor 
Daniel, antecipado pelo Jornal 
O ECO na edição do último 
dia 11, a feira terá os portões 
abertos nos shows de Edson & 
Hudson (01/05), Patati & Patatá 

DE VOLTA - Chitãozinho 
& Xororó retorna ao palco 

da Facilpa depois de 10 
anos; último show da 

dupla foi em 2010

e Titãs (03/05), Artistas Locais 
(04/05), Fernandinho (05/05), 
Padre Alessandro Campos 
(06/05) e Daniel (10/05).

Para o prefeito Anderson 
Prado de Lima, a programação 
gratuita abre espaço para todo 
tipo de público na festa. “Como 
no ano passado, quando a Fa-
cilpa iniciou este novo formato 
com a realização por meio de 
licitação, procuramos utilizar 
da melhor maneira os recursos 
pagos pela empresa que adqui-
riu o direito de explorar a feira. 
Acredito que conseguimos, sem 
ônus para o município, contra-
tar atrações que agradam diver-
sos perfis de público, além de 
abrir espaço em um dia exclu-
sivamente para os talentos da 
nossa terra”, destaca.

Nos cinco dias pagos so-
bem ao palco do Recinto de 
Exposições José Oliveira Prado 
Henrique & Juliano (30/04), 
Chitãozinho & Xororó (02/05), 
Marília Mendonça (07/05), Zé 
Neto & Cristiano (08/05) e Maia-
ra & Maraisa (09/05). De acordo 
com a organização, o valor dos 
ingressos no primeiro lote é o 
mesmo do ano passado, R$ 40 

e R$ 20 (meia entrada). A única 
exceção é o show da dupla Zé 
Neto & Cristiano, que custa R$ 
50 e R$ 25 (meia entrada).

OUTRAS ATRAÇÕES
Um dos destaques da 43ª 

Facilpa é o Circuito Brah-
ma de Rodeio, que reúne nas 
montarias em cavalos e touros 
as principais companhias e os 
melhores peões do país. Neste 
ano, a locução é de Valtinho dos 
Santos e Buffalo Bill, com co-
mentários de Kaká de Barretos. 
Durante a feira também tem 
prova do laço, prova dos três 
tambores e também as tradicio-
nais exposições, julgamentos e 
leilões de animais.

Além de alguns estabele-
cimentos que sempre marcam 

presença, a festa também deve 
trazer algumas novidades na 
praça de alimentação e nas áre-
as de exposição. Uma das expec-
tativas é o parque de diversões 
Ita Center Park, que está impor-
tando três brinquedos novos da 
Itália e tentará trazê-lo a tempo 
para o evento. Neste ano, tam-
bém continua a parceria com a 
Ambev, que tem exclusividade 
na venda de bebidas.

EXPECTATIVA
José Oliveira Prado, presi-

dente da Associação Rural de 
Lençóis Paulista, contratado 
pela Organização Estrela Som 
para atuar na coordenação da 
Facilpa, destaca que a expecta-
tiva é muito boa para a feira e 
revela, inclusive, que espera que 

a movimentação na cidade, oca-
sionada pelas obras de amplia-
ção da Bracell, também possa 
ter impacto positivo no evento.

“Temos uma grade bastante 
eclética, contemplando todos os 
gostos musicais, com artistas de 
ponta, inclusive nos dias gratui-
tos. Por isso, esperamos fazer 
uma grande feira e estamos 
muito otimistas, acreditando 
neste bom momento da cidade. 
Também esperamos receber um 
bom público de fora, porque 
a Facilpa acabou se tornando 
uma feira bem regional”, diz.

COMERCIALIZAÇÃO
A venda dos ingressos nos 

pontos físicos, que ainda não fo-
ram divulgados, tem início em 
fevereiro, mas a comercialização 

já foi iniciada nesta semana pelo 
site www.tycket.com.br, no 
qual também é possível adquirir 
os ingressos para a Área Vip (em 
frente ao palco), que custam R$ 
40, para os dias gratuitos, e R$ 
60, para os dias pagos. O parce-
lamento pode ser feito em até 12 
vezes nos cartões de crédito.

Os camarotes também já 
estão à venda a R$ 5,4 mil, já 
com os ingressos para todos os 
shows inclusos para 12 pessoas. 
Os interessados devem entrar 
em contato com a Associação 
Rural de Lençóis Paulista, par-
ceira da Organização Estrela 
Som na produção da Facilpa, 
pelo telefone (14) 3263-1411 ou 
diretamente no escritório, que 
fica na Rua Antonio Brandi, 
413, na Vila Antonieta.

Com grade de shows 
bem eclética, 43ª Facilpa 
divulga atrações

HENRIQUE & JULIANO

PATATI & PATATÁ / TITÃS

PADRE ALESSANDRO CAMPOS

EDSON & HUDSON

ARTISTAS LOCAIS

MARÍLIA MENDONÇA

CHITÃOZINHO & XORORÓ

FERNANDINHO

ZÉ NETO & CRISTIANO

MAIARA & MARAISA

MISSA DAS MÃES / DANIEL

(quinta-feira - pago)

(domingo - gratuito)

(quarta-feira - gratuito)

(sexta-feira - gratuito)

(segunda-feira - gratuito)

(quinta-feira - pago)

(sábado - pago)

(terça-feira - gratuito)

(sexta-feira - pago)

(sábado - pago)

(domingo - gratuito)

30 04 08

03 07

01 05 09

02 06 10

ABR MAI MAI

MAI MAI

MAI MAI MAI

MAI MAI MAI

CONFIRA A GRADE COMPLETA 
DE SHOWS DA 43ª FACILPA
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Cotidiano

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
 
As pessoas físicas abaixo identificadas, por intermédio do presente ins-

trumento, 
I - DECLARAM sua intenção de assumir o controle societário do 

CONSÓRCIO NACIONAL PROESTE DIVELPA LTDA., CNPJ 
46.931.655/0001-84, o qual passará a funcionar com as características abai-
xo especificadas, negócio cuja concretização depende da aprovação do Ban-
co  Central  do  Brasil, conforme previsto no termo de compromisso condi-
cional à cessão integral das quotas da sociedade Consórcio Nacional Proeste 
Divelpa Ltda. firmado entre as partes 

 
Denominação social: BRBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓR-

CIO LTDA.
Local da sede: Rua Floriano Peixoto, nº 3354 - CEP 15.020-010 - São 

José do Rio Preto - SP
Composição societária: 
- Controlador: 
- VALDOMIRO JOSÉ PEDROSO, CPF: 055.033.568-45, com 99% 

(Noventa e nove por cento) do total das cotas sociais
- Outros Cotistas:
- GUSTAVO MEDRI PEDROSO, CPF: 378.206.298-19, com 1% (Um 

por cento) do total das cotas sociais

II - A pessoa física abaixo identificada, por intermédio do presente ins-
trumento, DECLARA, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular nº 3.433, 
de 3 de fevereiro de 2009, sua intenção de exercer cargos de administra-
ção na BRBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., CNPJ 
46.931.655/0001-84:

Valdomiro José Pedroso, CPF: 055.033.568-45, sócio administrador
 
III - As pessoas físicas signatárias deste instrumento ESCLARECEM 

que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas dire-
tamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de trin-
ta dias contados da data da  publicação desta, por meio formal em que os 
autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação 
comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação 
em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Deorf  - 
Gerencia Técnica em Curitiba (GTCUR) 
Av. Candido de Abreu, 344 - 6º andar - Centro Cívico
 CEP 80530 - 914. Curitiba PR 

Processo nº 169973
 
Lençóis Paulista, 25 de janeiro de 2020.

VALDOMIRO JOSÉ PEDROSO GUSTAVO MEDRI PEDROSO

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de janeiro de 2020. Na página B3.
Valor da publicação R$ 72,32.

Prefeitura Municipal de Borebi
Pregão nº 01/2020 - Objeto: Registro de preços de carnes e frios. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e 

do credenciamento: Dia 10 de Fevereiro, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações da Prefeitura, localizado na rua 

12 de Outubro, nº 429, Centro, Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no endereço www.
borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. Borebi, 23 de 
Janeiro de 2.020. Antonio Carlos Vaca - Prefeito Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de janeiro de 2020. Na página B3.
Valor da publicação R$ 90,33.

Prefeitura Municipal de Borebi
Aviso de licitação - Tomada de Preços nº 02/2020 - Processo nº 02/2020
Objeto: Prestação de serviços médicos, do projeto Estratégia Saúde da Família (ESF), com carga horária de 40 (qua-

renta) horas semanais (sendo de segunda a sexta-feira) tendo as atribuições segundo Anexo da Portaria nº 648/GM. Mo-
dalidade de Licitação:- Tomada de Preços - Menor Preço Global. Encerramento:- Dia 06/02/2020. Horário- 10:00 horas. 
O edital encontra-se disponível no site www.borebi.sp.gov.br ou na Prefeitura de Borebi, sita à Rua Doze de Outubro, nº 
429 - Borebi. Fone (14) 3267-8900. 

Borebi, 21 de Janeiro de 2.020

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

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

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br

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

JULIO CESAR MARTINS DA SILVA e FRANCIELI THALIA SAN-
TOS SIQUEIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, ope-
rador de caldeira, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 14/06/1995, residente e 
domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de JOSÉ LUIZ MARTINS DA SILVA 
e de NEUSA APARECIDA PAULINO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteira, recuperadora de crédito, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 10/02/1998, 
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de FRANCISCO ALVES 
SIQUEIRA e de MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS SIQUEIRA.

PAULO RICARDO RODRIGUES GOIS e PATRÍCIA BARBOSA, 
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, tecnico administrativo, 
nascido em Cambará - PR, aos 30/10/1991, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, filho de PAULO SÉRGIO GOIS e de MARIA ANTONIA RO-
DRIGUES GOIS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, bancária, 
nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 02/07/1996, residente e domiciliada em 
Lençóis Paulista - SP, filha de JOSUÉ BARBOSA e de ROSILENE ADRIA-
NE VELOSO BARBOSA.

CLEVERTON FERNANDO ALVES e ARIANE LEITE, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, conivente em união estável, 
motorista, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 30/08/1991, residente e do-
miciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de CLAUDIO SERGIO ALVES e de 
CREUSA APARECIDA TROIANO ALVES; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteiro, convivente em união estável, do lar, nascida em Lençóis 
Paulista - SP, aos 01/09/1990, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - 
SP, filha de ANTONIO BENEDITO LEITE e de DENANSIR COSTA LEITE.

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

prensa Local.
Lençóis Paulista,23 de janeiro de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

Areiópolis, 25 de janeiro de 2020

DARIANI SILVA SANTOS
Diretora Municipal de Ação Social

EDITAL Nº 04/2020
PMCMV - CONJUNTO HABITACIONAL AREIÓPOLIS E

LISTA DE CANDIDATOS QUE NÃO APRESENTARAM RECURSO
Pelo presente edital, a Prefeitura do Município de Areiópolis, Estado de São Paulo, por intermédio da Diretoria Mu-

nicipal de Assistência e Promoção Social, em cumprimento ao Edital no 29/2019, TORNA PÚBLICO para conhecimento 
dos interessados, a relação dos candidatos REPROVADOS na avaliação efetuada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
que estão incompatíveis aos parâmetros do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - FAIXA 1, para o Conjunto 
Habitacional Areiópolis E.

EDITAL Nº 05/2020
PMCMV - CONJUNTO HABITACIONAL AREIÓPOLIS E

LISTA DE CANDIDATOS QUE APRESENTARAM RECURSO
Pelo presente edital, a Prefeitura do Município de Areiópolis, Estado de São Paulo, por intermédio da Diretoria Mu-

nicipal de Assistência e Promoção Social, em cumprimento ao Edital no 29/2019, TORNA PÚBLICO para conhecimento 
dos interessados, a relação dos candidatos REPROVADOS na avaliação efetuada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
que estão incompatíveis aos parâmetros do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - FAIXA 1, para o Conjunto 
Habitacional Areiópolis E.

Areiópolis, 25 de janeiro de 2020

DARIANI SILVA SANTOS
Diretora Municipal de Ação Social

Prefeitura Municipal de Areiópolis

GRUPO INSCRIÇÃO NOME CPF NOME CÔNJUGE CPF CÔNJUGE
GRUPO 1 4410002069 CRISTINA SOARES XXX.XXX.108-46

GRUPO 1 4410001467
DIONES DE 
LIMA INACIO DE 
ALMEIDA

XXX.XXX.378-50 BRUNA CRISTINA 
DE GOES ALMEIDA XXX.XXX.228-40

GRUPO 1 4410007555 MARIA ANTONIA 
PLACCA FELIX XXX.XXX.208-97

GRUPO 1 4410001848 VILMA REBELATO 
FUSCO XXX.XXX.298-89

GRUPO 2 4410000048
ADRIANA DE 
FATIMA VIEIRA DA 
SILVA

XXX.XXX.838-70 NATAL APARECIDO 
DA SILVA XXX.XXX.578-86

GRUPO 2 4410002085 ANA CLAUDIA 
GALDINO DA SILVA XXX.XXX.424-02

GRUPO 2 4410007878
THAIS MILEIDE 
OLIVEIRA 
ANDRADE

XXX.XXX.288-32 ENDEMILSON 
SADRAQUE SILVA XXX.XXX.798-23

GRUPO INSCRIÇÃO NOME CPF NOME CÔNJUGE CPF CÔNJUGE

GRUPO 1 4410004586
EDIMAR 
RODRIGUES DOS 
SANTOS

XXX.XXX.008-45 APARECIDA FATIMA 
DA SILVA XXX.XXX.868-94

GRUPO 1 4410000642 JANAINA CAROLINE 
DE LIMA XXX.XXX.828-76

GRUPO 1 4410007365
ROSEMERE 
APARECIDA ROSA 
DA SILVA DE 
MORAES

XXX.XXX.668-60
LEANDRO 
APARECIDO DE 
MORAES

XXX.XXX.768-22

GRUPO 1 4410010146 SILVANA DE FATIMA 
OLIVEIRA XXX.XXX.058-26 GILBERTO 

FERREIRA AMERICO XXX.XXX.338-22

GRUPO 2 4410004511 DAIANE ROSA DA 
SILVA XXX.XXX.488-10 ANTONIO 

ALDUILSON GOMES XXX.XXX.934-38

GRUPO 2 4410004925
DANIELA 
ELIZABETE DA 
SILVA NUNES

XXX.XXX.808-09 MARCOS ROBERTO 
PEREIRA NUNES XXX.XXX.298-37

GRUPO 2 4410002416 MARIA LUCIA DO 
AMARAL SILVA XXX.XXX.228-59

GRUPO 2 4410006680 MONIQUE ELEN DE 
OLIVEIRA CIPRIANO XXX.XXX.028-09 ADRIAN DA SILVA 

CIPRIANO XXX.XXX.398-03

GRUPO 2 4410005773
ROSINEIDE 
APARECIDA 
FRANCISCO

XXX.XXX.718-99 ANTONIO ELSON 
SANTOS DE SOUZA XXX.XXX.484-12

GRUPO 3 4410008207 MARCOS ROGERIO 
ALEXANDRE XXX.XXX.448-33

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos da Legislação em vigor ficam convocados, por este Edital, to-
dos os Membros do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista 
- PDT, deste Município, a reunião do Diretório Municipal, que será realizada 
no dia 01 de fevereiro de 2020, no Plenário da Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista, com início às 09 horas e encerramento às 12 horas, com a seguinte: 

ORDEM DO DIA: 
- Eleição dos Membros da Executiva Municipal para o mandado de 

2020-2022; 
- Eleição do Conselho de Ética Partidária;
- Eleição do Conselho Fiscal;
- Assuntos Gerias; 

Lençóis Paulista/SP, 25 de janeiro de 2020.

Francisco de Assis Naves
Presidente

EDITAL DE
CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, nos 
termos estabelecidos no Estatu-
to do MDB, o Diretório Munici-
pal do MDB de Lençóis Paulis-
ta, por seu presidente, convoca 
todos os filiados com domicílio 
eleitoral neste Município, para a 
Convenção Municipal do Parti-
do que se realizará no dia 01 de 
fevereiro de 2020, no plenário 
da Câmara Municipal, com iní-
cio às 12 horas e encerramento 
às 15 horas, com a seguinte:

ORDEM DO DIA:
A. Eleição, por voto dire-

to e secreto, dos Membros da 
Executiva Municipal para o 
mandado de 2020-2022;

B. Eleição, por voto direto 
e secreto, de 2 (dois) delegados 
e 2 (dois) delegados suplentes à 
Convenção Estadual;

C. Eleição, por voto direto 
e secreto, do Conselho de Ética 
e Disciplina, constituída de 05 
(cinco) Membros Titulares e 05 
(cinco) suplentes;

D. Outros assuntos de inte-
resse partidário

Lençóis Paulista/SP, 25 de 
janeiro de 2020.

Caio Roberto Alves
Presidente

VAQUINHA
Com a meta de arrecadar R$ 350 mil, a campanha para salvar a vida do jovem Jonathan 
Aparecido dos Santos, aberta nesta semana, ainda tem menos de 200 apoiadores. Para que o 
objetivo seja atingido, é importante que um grande número de pessoas colabore. As doações 
podem ser feitas por meio de boleto, cartão de crédito e até pelo Paypal. As instruções estão 
no site: www.vakinha.com.br/vaquinha/me-ajudem-salvar-a-vida-do-meu-filho-jonathan.
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CAMPANHA

Mãe realiza campanha para 
salvar a vida do filho de 17 anos
Arrecadação visa custear UTI aérea no valor de R$ 350 mil para jovem realizar transplante nos EUA

Flávia Placideli

Uma mãe de Lençóis Pau-
lista iniciou na última 
segunda-feira (20) uma 

batalha para salvar a vida de 
seu filho de apenas 17 anos, 
que precisa de uma UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) 
para viajar até os Estados Uni-
dos para conseguir realizar 
um transplante. A campanha 
visa arrecadar R$ 350 mil, 
custo do suporte.

Jonathan Aparecido dos 
Santos, que completa 17 anos 
neste sábado (25), teve uma 
torção intestinal em março de 
2017, quando tinha apenas 14 
anos de idade. O problema se 
agravou e ele acabou perdendo 
totalmente o intestino. Em abril 
do ano seguinte, o jovem passou 
por um transplante de múlti-
plos órgãos, mas, infelizmente, 
teve uma rejeição grave e per-
deu novamente o intestino.

Há quase três anos, Jona-
than vive dentro do Hospital 
Israelita Albert Einstein, em 
São Paulo, dependendo de ali-
mentação por sonda. “Hoje, no 

LUTA - Há três anos o jovem Jonathan está internado 
no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

Brasil, não há casos de sucesso 
desse transplante em crianças. 
Ganhamos na Justiça o direi-
to de transplantar meu filho 
nos Estados Unidos com uma 
equipe profissional e compe-
tente. Porém, infelizmente, 
não conseguimos a UTI aérea 

para a viagem até lá para fa-
zer o transplante e salvar sua 
vida”, explica a mãe Jaqueline 
Aparecida Bottaro.

Segundo ela, o custo dessa 
UTI aérea é de R$ 350 mil. Para 
tentar levantar os recursos, foi 
iniciada na segunda-feira (20) 

uma campanha nas redes so-
ciais e no site www.vakinha.
com.br/vaquinha/me-ajudem-
-salvar-a-vida-do-meu-filho-
-jonathan. “Me ajudem a salvar 
a vida do meu filho Jonathan, 
ele é só uma criança e tem a 
vida inteira pela frente. Vamos 
ajudá-lo a viver”, pede.

No site é possível fazer 
o cadastro e a doação. Até o 
fechamento desta matéria já 
havia sido arrecadado mais 
de R$ 66 mil, que representa 
19% do valor total. Além do 
site, as doações podem ser 
feitas através da conta pou-
pança do Bradesco (Conta: 
1001371-2; Agência: 0504; 
CPF: 363.295.138-13; Nome: 
Jaqueline Aparecida Bottaro).

“Vamos ajudar pessoal. 
Hoje eu fico com meu filho 
Jonathan três semanas e reve-
zo com meu pai e volto para 
Lençóis Paulista uma vez no 
mês para ficar com meu outro 
filho pequeno, de nove anos. 
Preciso muito da ajuda de to-
dos, e agradeço todos aqueles 
que já fizeram a doação”, fi-
naliza Jaqueline.
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Editais

NOTIFICAÇÃO
Beneficiário portador do CNPJ n° 31.699.581/0001 Cartão Unimed 

n°0233.3485.00000 favor entrar em contato conosco através do telefone: 
(14)3269.3100 / Ramais: 3125/3145/3135, ou presencialmente na sede da 
operadora, dentro do prazo de 10 dias, com a finalidade de solucionar a situ-
ação de inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do atendi-
mento e/ ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

Edson Correia de Lima
Assessor Diretoria

Fabiana C.M. Crotti
Analista Financeiro

Unimed Lençóis Paulista
Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ: 67.417.519/0001-40

NOTIFICAÇÃO
Beneficiário portador do CPF nº 374662058 Cartão Unimed nº 

0233.1031.002178.00-7, favor entrar em contato conosco através do telefo-
ne: (14) 3269-3100 / Ramais: 3125/3145/3135, ou presencialmente na sede 
da operadora, dentro do prazo de 10 dias, com finalidade de solucionar a 
situação de inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do aten-
dimento e/ ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

Edson Correia de Lima
Assessor Diretoria

Fabiana C.M. Crotti
Analista Financeiro

Unimed Lençóis Paulista
Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ: 67.417.519/0001-40

NOTIFICAÇÃO
Beneficiário portador do CPF nº 352512918 Cartão Unimed nº 

0233.1031.003393.00-9, favor entrar em contato conosco através do telefo-
ne: (14) 3269-3100 / Ramais: 3125/3145/3135, ou presencialmente na sede 
da operadora, dentro do prazo de 10 dias, com a finalidade de solucionar a 
situação de inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do aten-
dimento e/ ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

Edson Correia de Lima
Assessor Diretoria

Fabiana C.M. Crotti
Analista Financeiro

Unimed Lençóis Paulista
Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ: 67.417.519/0001-40

NOTIFICAÇÃO
Beneficiário portador do CPF nº 310589618 Cartão Unimed nº 

0233.1031.002371.00-1, favor entrar em contato conosco através do telefo-
ne (14) 3269-3100 / Ramais: 3125/3145/3135, ou presencialmente na sede 
da operadora, dentro do prazo de 10 dias, com a finalidade de solucionar a 
situação de inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do aten-
dimento e/ ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde. 

Edson Correia de Lima
Assessor Diretoria

Fabiana C.M. Crotti
Analista Financeiro

Unimed Lençóis Paulista
Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ: 67.417.519/0001-40

NOTIFICAÇÃO
Beneficiário portador do CPF nº 296672738 Cartão Unimed nº 

0233.1031.002551.00-0, favor entrar em contato conosco através do telefo-
ne: (14) 3269-3100 / Ramais: 3125/3145/3135, ou presencialmente na sede 
da operadora, dentro do prazo de 10 dias, com a finalidade de solucionar a 
situação de inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do aten-
dimento e/ ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

Edson Correia de Lima
Assessor Diretoria

Fabiana C.M. Crotti
Analista Financeiro

Unimed Lençóis Paulista
Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ: 67.417.519/0001-40

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 sabeis, 
Divino Coração, como preciso alcançar esta graça: (pede-se a graça com fé).

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

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

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de janeiro de 2020. Na página B4.
Valor da publicação R$ 47,04.

Prefeitura Municipal
de Borebi

PREGÃO Nº 03/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2019 
- ADITIVO Nº 01/2020 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Borebi; 
CONTRATADA: BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP. OBJETO: Reali-
nhamento de Preço: item 02 do edital - CARNE EM CUBOS (ACÉM/PATI-
NHO) IN NATURA - Valor Aditado R$18,90KG; item 13 do edital - CAR-
NE BOVINA EM BIFE (PATINHO) - Valor Aditado R$26,32KG; - DATA 
ASSINATURA: 21/01/2020.

CD. FUNÇÃO DESCRIÇÃO C.B.O. TIPO FUNÇÃO VALOR SALARIAL
154 ADVOGADO 241005 EFETIVO 2.289,69
602 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 515110 EFETIVO 1.075,94
218 AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS 352210 EFETIVO 1.075,94
32 AGENTE SANITÁRIO 352210 EFETIVO 1.075,94
34 AJUDANTE DE COZINHA 513205 EFETIVO 1.075,94
51 ALMOXARIFE 414105 EFETIVO 1.101,40
93 ASSISTENTE SOCIAL 251605 EFETIVO 1.883,73

606 ATENDENTE SANITÁRIO 515120 EFETIVO 1.075,94
193 ATENDENTE SETOR DE SAUDE 322230 EFETIVO 1.075,94
123 AUXILIAR DE DENTISTA 322415 EFETIVO 1.405,68
221 AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 411030 EFETIVO 1.075,94
22 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 515110 EFETIVO 1.075,94
122 AUXILIAR DE FARMÁCIA 411005 EFETIVO 1.075,94
235 AUXILIAR DE PADEIRO 848305 EFETIVO 1.075,94
660 AUXILIAR DE VIDA ESCOLAR 334110 EFETIVO 1.275,00
242 AUXILIAR TEC. DIREÇÃO DE CRECHE 231110 EFETIVO 1.075,94
601 BIBLIOTECÁRIO 261205 EFETIVO 1.794,03
609 BIÓLOGO 221105 EFETIVO 1.794,03
610 CARPINTEIRO 715505 EFETIVO 1.075,94
638 CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 123105 COMISSIONADO 1.476,51
647 CHEFE DE OUVIDORIA 142310 COMISSIONADO 1.476,51
613 CHEFE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 352210 EFETIVO 1.883,73
617 CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 352210 EFETIVO 1.883,73
119 CHEFE SETOR DE EMPENHO 413110 EFETIVO 1.977,91
121 CHEFE SETOR DE TRIBUTAÇÃO 411005 EFETIVO 1.883,73
241 CONTADOR 252210 EFETIVO 2.289,69
656 CONTROLADOR INTERNO 410230 EFETIVO 4.808,35
162 COORD. ASSUNTOS SAUDE 131205 EFETIVO 2.180,66
215 COORD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES 142405 EFETIVO 2.180,66
11 COORDENADOR PEDAGOGICO 239405 EFETIVO 16,27 p/hora
73 COVEIRO II 516610 EFETIVO 1.075,94

201 COZINHEIRA 513205 EFETIVO 1.075,94
78 DENTISTA 223272 EFETIVO 1.708,60

651 DIRETOR DE DEP. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 123605 COMISSIONADO 2.421,50
641 DIRETOR DE FINANCAS 252105 COMISSIONADO 3.756,57
649 DIRETOR DE GESTAO TRIBUTARIA 123105 COMISSIONADO 2.421,50
648 DIRETOR DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 123105 COMISSIONADO 6.041,15
9 DIRETOR ESCOLA 131310 EFETIVO 20,35 p/hora

639 DIRETOR M. DE ACAO SOCIAL 411010 COMISSIONADO 2.542,57
654 DIRETOR M. DE AGRICULTURA 111415 COMISSIONADO 1.897,31
652 DIRETOR M. DE SEG. PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA 111415 COMISSIONADO 2.421,50
655 DIRETOR M. DE SERVIÇOS URBANOS 111415 COMISSIONADO 2.669,71
653 DIRETOR M. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 111415 COMISSIONADO 3.090,53
626 DIRETOR M. E. C. E TECNOLOGIA 123605 COMISSIONADO 1.992,17
640 DIRETOR M. ESP. CULT. TUR.LAZ. 352205 COMISSIONADO 2.803,19
645 DIRETOR M. GEST. REC. HUMANOS 123205 COMISSIONADO 3.577,69
644 DIRETOR M. MEIO AMBIENTE 214805 COMISSIONADO 2.669,71
643 DIRETOR M. OBRAS E ENGENHARIA 214205 COMISSIONADO 3.756,57
642 DIRETOR M. TRANSP. E TRANSITO 252105 COMISSIONADO 3.756,57
650 DIRETOR M.ADM.E PLANEJAMENTO 411010 COMISSIONADO 3.756,57
646 DIRETOR MUNICIPAL DE CULTURA 131105 COMISSIONADO 1.897,31
200 DIRETOR MUNICIPAL DE ENSINO 131310 COMISSIONADO 6.041,15
621 DIRETOR MUNICIPAL DE GOVERNO 111415 COMISSIONADO 2.803,19
156 DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE 131205 COMISSIONADO 6.041,15
17 ELETRICISTA 951105 EFETIVO 1.075,94
102 ENC.CADASTRO HOSPITALAR 411005 EFETIVO 1.708,60
619 ENC.SETOR DE COMPRAS 354210 EFETIVO 1.708,60
618 ENC.SETOR DE PATRIMÔNIO 410220 EFETIVO 1.708,60
600 ENC.SETOR DE TRANSPORTE 342305 EFETIVO 1.708,60
616 ENC.SETOR OFICINA E MANUTENÇÃO 141420 EFETIVO 1.708,60
620 ENCANADOR 724110 EFETIVO 1.075,94
173 ENFERMEIRO 223505 EFETIVO 2.180,66
89 ENGENHEIRO 214215 EFETIVO 2.180,66

615 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 222110 EFETIVO 1.977,91
97 ESCRITURARIO 411005 EFETIVO 1.075,94
614 FARMACÊUTICO 223405 EFETIVO 2.289,69
611 FISCAL DE OBRAS 352210 EFETIVO 1.156,46
183 FISCAL DE TRIBUTACAO 411005 EFETIVO 1.214,28
107 FISCAL SANITARIO 411005 EFETIVO 1.214,28
612 FISIOTERAPEUTA 223605 EFETIVO 1.794,03
132 FONOAUDIOLOGO 223810 EFETIVO 1.883,73
171 GUARDA MUNICIPAL 517420 EFETIVO 1.101,40
104 GUARDA NOTURNO 517420 EFETIVO 1.075,94
76 INSPETOR DE ALUNOS 334110 EFETIVO 1.075,94
229 JARDINEIRO 622010 EFETIVO 1.075,94
184 LAVADOR DE AUTOS 519935 EFETIVO 1.101,40
70 LIXEIRO 514205 EFETIVO 1.075,94

608 MARCENEIRO 771105 EFETIVO 1.075,94
61 MECANICO 914405 EFETIVO 1.338,74
108 MEDICO 225125 EFETIVO 2.524,38
251 MÉDICO PLANTONISTA 225125 EFETIVO 60,00 p/h
135 MEDICO PSF 225125 EFETIVO 11.431,19
80 MERENDEIRA 513205 EFETIVO 1.075,94

130 MONITOR DE CRECHE 331110 EFETIVO 1.101,40
658 MONITOR DE ESPORTES 224125 EFETIVO 1.883,73
91 MOTORISTA DE AMBULANCIA 782310 EFETIVO 1.214,28

185 MOTORISTA DE GABINETE 782305 EFETIVO 1.214,28
75 MOTORISTA VEÍCULOS LEVES 782305 EFETIVO 1.214,28
87 MOTORISTA VEICULOS PESADOS 782305 EFETIVO 1.275,00

197 NUTRICIONISTA 223710 EFETIVO 1.214,28
174 OPERADOR DE MAQUINAS 715135 EFETIVO 1.338,74
607 OPERADOR DE RAIO X 324115 EFETIVO 1.275,00
657 OUVIDOR 142340 EFETIVO 1.338,74
234 PADEIRO 848305 EFETIVO 1.075,94
86 PEDREIRO 715210 EFETIVO 1.101,40

137 PINTOR 716610 EFETIVO 1.075,94
90 PROFESSOR DE PRÉ ESCOLA 411005 EFETIVO 10,97 p/hora
6 PROFESSOR I 231210 EFETIVO 10,97 p/hora
8 PROFESSOR III 331205 EFETIVO 14,77 p/hora

182 PSICOLOGO 251530 EFETIVO 1.475,96
25 RECEPCIONISTA 422105 EFETIVO 1.075,94
77 SEC. JUNTA SERVIÇO MILITAR 411005 EFETIVO 1.214,28
223 SERVENTE DE ESCOLA 514225 EFETIVO 1.075,94
106 SERVENTE DE PEDREIRO 717020 EFETIVO 1.075,94
24 SERVICOS GERAIS 514225 EFETIVO 1.075,94

605 TECNICO AGRICOLA 321105 EFETIVO 1.627,23
160 TECNICO DESPORTIVO 224115 EFETIVO 1.883,73
250 TÉCNICO DO BOLSA FAMÍLIA 424105 EFETIVO 1.214,28
220 TECNICO EM ENFERMAGEM 515110 EFETIVO 1.101,40
217 TECNICO EM NUTRICAO 223710 EFETIVO 1.794,03
604 TECNICO EM RADIOLOGIA 324115 EFETIVO 1.475,96
659 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 351605 EFETIVO 1.977,91
603 TELEFONISTA 422205 EFETIVO 1.075,94
179 TESOUREIRO 411005 EFETIVO 2.180,66
192 TRABALHADOR BRACAL 514225 EFETIVO 1.075,94
63 TRATORISTA 519935 EFETIVO 1.101,40
10 VICE DIRET0R DE ESCOLA 131310 EFETIVO 18,06 p/hora
99 VIGIA 517420 EFETIVO 1.075,94
31 ZELADOR 514225 EFETIVO 1.075,94

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Exercício: Dec-19

RELAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES

AREIOPOLIS, 16 de Janeiro de 2020.

ROSANA DE FÁTIMA GÓES DOS SANTOS
Depto Pessoal

Prefeitura Municipal de Areiópolis

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de janeiro de 2020. Na página B4.
Valor da publicação R$ 54,91.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Aditivo Contratual 03/2019 - Tomada de Preço nº 02/2017 - Contrato 
nº 43/2017, Contratante: - Prefeitura Municipal de Borebi/SP. Contratada: 
CENTRO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MEDCAL: - PRORROGAÇÃO DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES QUE TEM 
POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE 
CLINICA GERAL; Valor Global do Aditivo:- R$117.600,00; Valor Mensal: 
R$9.800,00; Vigência: - 12 meses: Data Assinatura:- 18/11/2019. Borebi, 18 
de novembro de 2.019. ANTONIO CARLOS VACA - Prefeito Municipal
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Classificados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

VENDE-SE CIVIC 
1.8, modelo LXL, ano 
2011, automático, 
top, para pessoas 
exigentes, com 118 
mil km, valor 40 
mil, aceito terreno 
financiado como parte 
do negócio. Tratar (14) 
99645-4477

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

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

VENDE-SE SIENA 
ano 2006, motor 1.8, 
flex, completo, valor 
R$ 15.000, aceito tro-
ca por carro ou moto 
de menor valor. Tratar 
(14) 99882-5275

VENDE-SE CAMI-
NHÃO D 608, ano 
78, com baú, tudo 
ok, aceito troca por 
Kombi de carroceria 
ou pick up, valor R$ 
31.000. Tratar (14) 
99882-5275

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, 
Rodeio, 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

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

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

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

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

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

VENDE-SE PRISMA 
LTZ, ano 2015, cor 
branco, baixa quilo-
metragem. Tratar (14) 
99732-7713

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

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.

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

PEDICURE DO-
MICÍLIO 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.

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

PROMOÇÃO PARA 
final do ano na Lava 
Seco Cavazzotti. Lava 
seu sofá e também 
fazemos impermeabi-
lização em estofados. 
Faça um orçamento 
sem compromisso. 
Tratar: (14) 99701-
3523, (14) 99846-5110 
ou (14) 3436-1419.

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 tele-
fone (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.

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

SERRALHERIA 
CONEGLIAN Lençóis 
- seu portão está com 
algum problema? 
Fazemos manutenção 
em portões automá-
ticos 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 vitros 
e portas / qualquer 
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

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.

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

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

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

GEOVANE ELÉ-
TRICA Residencial: 
Serviços Instalações 
e reparos elétricos, 
faça um orçamento 
sem compromisso, 
atendimento 24 ho-
ras. Tratar (14) 3264-
3837 / 99864-9769

FERNANDO CABE-
LEIREIRO Sorriso. 
Horário de atendi-
mento de segunda 
das 9h às 12h30 e de 
terça à sexta-feira 
das 9h às 12h30 e 
14h30 às 19h e aos 
sábados das 9h00 
às 12h00 e 13h30 
às 19h. Domingos e 
feriados 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_qua-
drado1500@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

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

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

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

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:maraisama@
hotmail.com

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

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

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 
à completa, lavagem 
interna e polimento 
Rua Nove de Julho, 
nº 999 - Centro e-
-mailesthemacedo@
gmail.com. Tratar: (14) 
99178-4013

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.

SERVIÇOS

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

VENDE-SE APOIO 
para cadeirante (ba-
nho e sanitário) em 
timo 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 OPOR-
TUNIDADE para 
escritórios, vende - se 
mesas, gaveteiros 
e armários, confec-
cionados 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 e Fm 
toca CD com entrada 
pen drive, R$ 500,00 
reais. Tratar: (14) 
99818-1874

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 
Pta-SP. Telefone (14) 
3263-2412 / 3264-
2079 / 99686-1979

EMPREGOS ALIMENTAÇÃO

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

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

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

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

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

FAÇO SERVIÇO de 
jardinagem geral, 
plantio de grama 
esmeralda, em chá-
caras e sítios. Tratar 
(14) 98836-7306

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

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

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

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 conservada, 
aceito metade do 
valor em material de 
construção. Tratar 
(14) 99178-5810

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

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

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

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 
Domestica

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.

ANIMAIS

GLÓRIA BERNARDI-
NI Escritório de Enge-
nharia. email:gloria.
esceng@yahoo.com.
br. (14) 3281-4900

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

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

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

DIVERSOS

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
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ATENÇÃO NOIVAS 
- Para tornar seu 
casamento mais espe-
cial, conheçam o trio 
“Sonora - vocal femi-
nino” que há mais de 
5 anos se dedica para 
que cada momento 
de sua cerimônia seja 
inesquecível, com re-
pertório eclético, que 
prioriza a harmonia 
vocal e a suavidade 
feminina. Contatos: 
99124-9296 (Cléo), 
99839-0390 (Nanci) e 
99112-3352 (Néia). E 
mail:sonoravf@gmail.
com.

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.

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

25/02 - Zoológico 
+ Mercadão de 
São Paulo. Tratar 
pelos telefones (14) 
99724-8206 Ivani, (14) 
99682-9892 Isabel. 

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

COMPRAS DE 
São Paulo todas as 
sexta feiras e outros 
destinos e datas 
consulte as progra-
mações, Monte Sião, 
Paraty (RJ), Comburiu 
(SC), Trindade (GO), 
Capitólio (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.

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

CONSÓRCIO-
CONTEMPLADO 
CRÉDITO R$ 302 
mil para comprar 
imóvel constr./capi-
tal giro - quero R$30 
mil + transf. div. (14) 
99879-7478 (partic.)

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

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

CASA TRINCADA? 
Faça um orçamen-
to grátis com o 
Engenheiro. Tratar: 
0800.118023 ou (14) 
99650-3279

VENDE-SE DUAS 
malas de viagem semi 
novas, médias. Tratar 
(14) 3263-1280

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

VENDE-SE MALOTE 
de roupa e calçados 
usados para brechó. 
Tratar cel: 998654330

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

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 No-
vembro, 581. Edifício 
Luiz Paccola, 3º andar, 
sala 32. Lençóis 
Paulista.

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

VENDE-SE 2 TVs 
de tubo, sendo uma 
já com o conversor. 
Tratar (14) 3263-1280

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

TROCO MOTOR Ya-
maha 25 HP, ano 2005 
por 1 de 15. Tratar (14) 
99894-0309

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

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

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

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 esqui-
na com a Rua Geraldo 
Pereira de Barros, 
próximo à Avenida 
Ubirama. Última locali-
zação para quem quer 
montar um comércio. 
Tratar (14) 99658-4415 
com Cláudio.

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

EXCURSÕES

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

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.

RESIDÊNCIAS
VENDA

JD UBIRAMA 
vende-se casa na R: 
Borba Gato, 390, com 
03 quartos, sendo 
01 suíte, sala, copa, 
cozinha, lavanderia, 
quarto de empregada 
com banheiro, edícula 
com churrasqueira 
e cozinha, garagem 
p/ 02 carros coberta. 
Tratar (41) 99815-9747 
c/ 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. Contatos: 
(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, lavan-
deria coberta, gara-
gem para 02 carros. 
Valor R$ 270,000.00 
(negociável). Aceita 
financiamento. Tratar: 
(14) 99821-7389 ou 
(14) 99184-2567

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

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 
PRESENTES, Sempre 
Repleta de novidades 
quentíssimas para esse 
verão, sempre com o 
melhor atendimento 
e o melhor pra você...
Corre pra cá...Rua 
Alexandre Raimundo 
Paccola, 186, Rondon, 
fone (14) 3263-2125.

VENDE-SE LOTE de 
roupa semi novas e 
calçados semi novos 
n° 36. Tratar (14) 3263-
1280

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

FESTAS

09/02 - Parque 
Aquático e Pesquei-
ro Maeda. Tratar 
pelos telefones (14) 
99724-8206 Ivani, (14) 
99682-9892 Isabel. 

 22/02  - Thermas dos 
Laranjais em Olímpia. 
Tratar pelos telefones 
(14) 99724-8206 
Ivani, (14) 99682-9892 
Isabel. 

23/02 - Capitólio (MG) 
café + almoço + pas-
seio de lancha. Tratar 
pelos telefones (14) 
99724-8206 Ivani, (14) 
99682-9892 Isabel. 

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

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.
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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 lavan-
deria cobertas. Na 
Rua João Flôrencio 
Amaral, nº 220, Bairro 
Monte Azul.(uma 
quadra do mercado 
Azulão/Gigantão) e 
tenho interesse em 
troca por chácara 
(São Judas Tadeu, 
Virgílio Rocha, Corvo 
Branco e Agudos) a 
negociar. Tratar: (14) 
99665-5755 ou (14) 
99648-6977.

VENDE-SE CASA na 
Cecap. Av. Orígenes 
Lessa em frente ao 
mercado Azulão, com 
4 dormitórios, sala, 
cozinha e banheiro, 
garagem para 2 
carros, valor R$ 
110.000,00. Tratar (14) 
98206-3296 ou (14) 
99791-3666.

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 construção, 
3 quartos sendo uma 
suíte, 3 banheiros, 
escritórios, cozinhas 
com armários pla-
nejados, sala, copa, 
área gourmet, sacada 
com visão ampla 
da cidade, garagem 
coberta para 2 carros 
com portão automa-
tizado. Valor R$ 530 
mil, aceita financia-
mento, aceito como 
parte do pagamento 
carro, terreno e casa. 
Tratar (14) 99795-2449 
Magno Ferreira Cresci 
194142F

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 R: 
Tomé de Souza, 78. 
Tratar (14) 99886-9121 
com Pedro

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

EDÍCULA ALDEIA 
- para confraterni-
zações - “ambiente 
familiar”. Lugar amplo 
com cobertura, quarto, 
banheiro interno, sala, 
copa com churrasquei-
ra, 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, no Jd. 
Itapuã. Pode me cha-
mar no whats! Aceita 
pagamento no cartão 
débito ou crédito!

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

CASA - Primavera 
- 2 quartos, 1 sala,1 
cozinha,1 dispensa,1 
banheiro, garagem, 
lavanderia. R$ 750,00. 
Código 02423.Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA - Jd. América- 
2 quartos, 1 sala,1 
cozinha americana 
com balcão,1 banheiro, 
lavanderia, garagem, 
churrasqueira com 
pia. COM MOBI-
LIA 2.200,00 SEM 
MOBILIA 1.600,00. 
Código 02820.Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA - Centro- 4 
quartos,1 suíte, 1 
sala de visita, 1 sala 
de jantar, 1 cozinha, 
2 banheiros sociais 
completo,1 lavanderia, 
garagem coberta. Ed/ 
1 quarto,1 banheiro,1 
churrasqueira, 1 pia,1 
salão. R$ 2.200,00. 
Código 02810.Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA - Centro - 3 
quartos,1 suite,2 sa-
las,1 cozinha grande,1 
copa,4 banheiros,1 
lavanderia grande c/ 
deposito,1 churrasquei-
ra,1 piscina grande, 
garagem coberta para 
2 carros + comercio. 
R$ 2.500,00. Código 
02033.Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA - Centro - 2 
quartos,1 suíte, 1 
sala de visita,1 sala 
de jantar,1 cozinha,1 
banheiro com armário 
sob a pia, lavanderia, 
garagem. Ed/ 1 salão, 
1 banheiro,1 pia e 
piscina. R$ 2.700,00. 
Código 02796.Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

APARTAMENTO - 
Centro - 2 quartos, 1 
sala de visita, 1 sala 
de jantar, 1 cozinha, 1 
lavanderia, garagem 
coberta, portaria 24 
horas. R$ 680,00. 
Código 02646.Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

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

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

ALUGA-SE SALA 
comercial com 80 m² 
no Jardim Príncipe 
na Rua Henrique Lo-
sinka Alves esquina 
com Luiz Vaz Pinto 
(próximo da Comai). 
Tratar (14) 99816-
6963

ALUGA-SE SALÃO 
comercial no Jd. 
Santa Terezinha com 
80m² localizado ao 
lado de mais três 
salas já alugadas. 
Tratar (14) 99816-
9663

VENDA OU permuta, 
Barracão Comercial 
multiuso com 230M2 
- terreno em avenida 
de maior circulação 
de Lençóis Paulista, 
em zona estrita-
mente comercial, já 
alugado com con-
trato até 2022, que 
deverá ser respeita-
do. (Documentação 
- ok). Até 50% do 
valor estudo permuta 
com residência, 
terreno ou área rural. 
Valor R$ 550.000.00 
- Contato direto 
com proprietário 
(14)99721-7534

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

SALA COMERCIAL 
- Centro - 6 º andar, 
1 sala com divisória, 
1 banheiro, varanda. 
R$500,00. Código 
02813.Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA - Macatuba 
- 3 quartos,1 sala 
de visita,1 sala de 
jantar,1 cozinha 
comum com balcão 
pia,1 banheiro social 
completo,1 lavande-
ria coberta, garagem 
coberta para 2 
carros. Ed/1 salão,1 
banheiro,1 churras-
queira,1 pia. Mobi-
liada. R$ 2.800,00. 
Código 02797.Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CASA - Centro - 3 
quartos,1 suite,1 
sala de visita,1 sala 
de jantar,1 cozinha 
americana com 
balcão e armá-
rios embutidos, 1 
banheiro social com 
armário sob a pia e 
parede, 1 lavanderia 
coberta, edícula 
com churrasqueira, 
1 dormitório, 1 pia, 
salão, piscina, quin-
tal todo cimentado 
e casa toda murada, 
garagens coberta 
para 2 veículos. R$ 
3.500,00. Código 
02696.Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: 
www.imobilia-
ria21lp.com.br

CASA - Macatuba 
- 2 (Com armário 
embutido) - 1 Sala 
ampla - 1 Cozi-
nha Americana 
com armários - 1 
Banheiro social 
completo (blindex) - 
1 Lavanderia coberta 
- Área Gourmet com 
piscina, churrasquei-
ras, pia, 2 banheiros 
com chuveiro e 
gramado, Muro alto 
com cerca elétrica, 
portão da garagem 
automático, sistema 
de segurança com-
pleto. R$ 3850.00. 
Código 02784.Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CASA - Monte Azul 
-4 quartos, sendo 1 
suíte, com guarda-
-roupas,2 salas de 
visita,2 cozinhas 
com balcão pia, 
armários embutidos 
e fogão cooktop, 4 
banheiros sociais,1 
copa, lavanderia, 
ventilador de 
teto em todos os 
cômodos, garagem 
coberta para 3 
carros e 2 descober-
tas, churrasqueira e 
portão automático. 
R$ 5.500,00. Código 
02821.Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: 
www.imobilia-
ria21lp.com.br

CASA - Mamedina - 
4 quartos, 1 suíte, 1 
sala de visita, 1 sala 
de jantar, 1 cozinha 
americana, 5 ba-
nheiros completos, 
lavanderia coberta, 
garagem coberta 
para 6 veículos. Ed/ 
1 dormitório, 1 ba-
nheiro, churrasquei-
ra, 1 cozinha, sauna, 
piscina aquecida e 
aquecedor solar. R$ 
6.500,00. Código 
02018.Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: 
www.imobilia-
ria21lp.com.br

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

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

SALA COMERCIAL 
- Nucleo - Sala 4 x 
3,5mtrs com adapta-
ção para deficientes, 
1 banheiro. R$ 500,00. 
Código 02482. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

SALA COMERCIAL- 
Virgílio Capoani-sala 
ampla sendo piso frio, 
1 cozinha, 1 banheiro 
social. R$ 550,00. 
Código 02427.Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

VENDE-SE TERRE-
NO Jardim Grajaú, 
medindo 250 m², na 
rua José Benedito 
dos Santos. Tratar 
(14) 99786-4342

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

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

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

VENDE-SE OU troca 
por outro imóvel, ter-
reno com 2.500 m² de 
frente para a rodovia 
- Macatuba (ao lado 
do supermercado 
Azulão). Tratar (14) 
99816-6963

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 
falar com Ângela ou 
Rubens

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

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 Pi-
tangueiras - quitinet (4 
pessoas), apartamento 
(8 pessoas),1 quadra 
da praia e 2 quadras 
dos shopping. Ligue 
(14) 99772-7315

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

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

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

CASA - Centro- 3 
quartos, 1 sala,1 
cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia, 2 garagens 
cobertas e 1 desco-
berta. R$ 1.500,00. 
Código 02446.Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

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

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

TERRENO LOCA-
LIZADO no Jardim 
Village, na Avenida 
dos Estudantes. 
Interessados tratar no 
Tel: (14) 99725-2619.

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

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

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.

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

VENDO TERRENO 
Vila Antonieta II, Rua 
Honório Barbosa lote 
4 quadras 6, 12 x 36,5 
- 459 m² - Tratar: (14) 
99614-3191

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE 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 Cam-
pinho. Área total de 
3,3 alqueires paulista, 
ou seja, 8,06 hec-
tares, localizado 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.

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

VENDE-SE OU 
troca terras no Virgilio 
rocha, com 3,6 ou 
9 mil m², com água 
e energia, valor a 
combinar. Tratar cel 
(14)99898-1445 com 
canário.
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MAIS UMA PRIMAVERA - Angela Fermino 
estreia idade nova na segunda-feira (27) 
e recebe as felicitações dos amigos e 
familiares, que desejam muitos anos de vida!

DATA ESPECIAL - João Benedito Rodrigues 
aniversaria na quinta-feira (30) e recebe os 
cumprimentos dos amigos da praça da Igreja 
Nossa Senhora Aparecida. Parabéns!

NOVO CICLO - O atleta Fernando Collino 
completa mais um ano de vida na segunda-
feira (27) e comemora ao lado da família e 
dos amigos. Felicidades e realizações!

Gente bonita e divertida curtindo a noite lençoense. 
Veja nos cliques da equipe da Cíntia Fotografias!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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Beatriz e Luisa, 
na La Churreria

Juliano, Samara e 
Estela, na La Churreria
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RECORDANDO

FAZENDO POSE - A foto, provavelmente 
da década de 1970, reúne três grandes 
figuras lençoenses: o sempre alegre Aldinho 
Giovanetti, que teve uma casa lotérica na 
cidade; Octacílio Orsi, o Tatá, da Rádio Difusora; 
e José Vivaldo Martins, o Bedê, que herdou a 
loja Calçados Martins. Grandes tempos!

Por Nelson Faillace

João e Mário, 
na La Churreria

Leonardo e Bruna, 
na La Churreria

João Vitor e Enzo, 
na La Churreria

Nicolas e Ruan, 
na La Churreria

Ruan e Diego, 
na La Churreria

Veronica e Tiago, 
na La Churreria

Vinicius e João Pedro, 
na La Churreria

??
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