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Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva 
a qualquer hora.
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Aonde tudo 
isso vai parar?
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Lençóis tem orçamento de 
R$ 285,4 milhões para 2021

TERCEIRA A2TEMPO
Sol com algumas 
nuvens. Chove
rápido durante o
dia e à noite.
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Lençóis Paulista pode ganhar 
um projeto habitacional 
voltado exclusivamente aos 
trabalhadores do comércio. 
Na terça-feira (1), o prefeito 
Anderson Prado (DEM) recebeu 
a visita do dirigente sindical 
Anísio Vicente e de Marcos 
Oyan, presidente do Sindicato 
dos Comerciários, que também 
representa o deputado federal 
Luiz Carlos Motta (PL). O 
encontro debateu um projeto 
semelhante a um implantado em 
Botucatu. A ideia é viabilizar o 
projeto por meio da Cooperativa 
Habitacional dos Comerciários 
do Estado de São Paulo.

Neste � nal de semana, uma das 
maiores e principais peças da 
obra de expansão da Bracell 
chega a Lençóis Paulista: o 
balão de vapor da caldeira tem 
310 toneladas e 30 metros de 
comprimento. O equipamento 
fabricado na Espanha chegou 
ao Brasil pelo Porto de Santos 
e uma operação de transporte 
especial foi preparada para 
recebê-lo pela Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), 
de onde ele seguirá para o 
canteiro de obras pela Rodovia 
Juliano Lorenzetti (LEP-060).

Em 21 de dezembro de 
1980, há 40 anos, o Brasil 
perdia Nelson Rodrigues, 
considerado o mais in� uente 
dramaturgo brasileiro. Para 
celebrar a obra do escritor, 
O ECO traz, durante todo o 
mês de dezembro, crônicas 
de Nelson Rodrigues. 
Nesta edição, “É chato ser 
brasileiro” fala sobre a 
conquista da Copa do Mundo 
de 1958, disputada na Suécia, 
pela Seleção Canarinho, que 
derrotou os an� triões pelo 
placar de 5 a 2 para garantir 
o primeiro de seus cinco 
títulos mundiais.
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PESQUISA DE PREÇOS RETRAÇÃO

HOMENAGEM

Itens básicos 
ultrapassam valor 
do salário mínimo

Movimento do 
comércio recua 
0,3% em outubro

O consumidor de Lençóis Paulis-
ta está pagando cada vez mais caro 
para abastecer a despensa. Com 
mais um mês de alta, o custo total 
da lista com os 50 produtos mais 
consumidos pelas famílias locais 
chegou a superar o valor do salário 
mínimo (R$ 1.045,00). De acordo 
com a pesquisa realizada pela re-
portagem de O ECO, de novembro 
para dezembro, houve aumento de 
2,81% a 6,78%.

O Indicador Movimento do Co-
mércio, que acompanha o desempe-
nho das vendas no varejo em todo o 
Brasil, recuou 0,3% em outubro na 
comparação mensal dessazonalizada. 
Na avaliação acumulada em 12 me-
ses, o indicador apresenta retração de 
6,1%. No acumulado do ano a queda 
é de 7,9% em referência ao mesmo 
período do ano passado. Já em rela-
ção ao mesmo mês de 2019, o desem-
penho do varejo caiu 8,4%.A4 A5
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Lençóis tem 140 pessoas 
diagnosticadas com HIV

UM GIGANTE CHEGANDO
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FRASE
 Ninguém quer restringir nenhum serviço ou dificultar a vida dos 

empresários e comerciantes, mas precisamos buscar esse equilíbrio”,
André Paccola Sasso, presidente do comitê do Pacto Regional, sobre e 

importância da participação da população para controlar o avanço da Covid-19.

PARA PENSAR
 "Venham a mim, todos os que 

estão cansados e sobrecarregados, 
e eu vos aliviarei",

Mateus 11:28
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A Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista aprovou na sessão da segun-
da-feira (30) o Projeto de Lei 78/2020, 
que tratava do orçamento do municí-
pio para o exercício de 2021. Com es-
timativa de receita e despesa fixadas 
em cerca de R$ 285,4 milhões, o tex-
to original foi aprovado por unanimi-
dade, apenas com três emendas.

EMENDA 1
A primeira, apresentada pelo ve-

reador Paulo Henrique Victaliano, 
o Paulinho (PSDB), transferiu para 
a Secretaria de Educação R$ 11 mil 
dos R$ 10,8 milhões previstos para 
a manutenção de serviços diversos. 
O objetivo é custear o transporte de 
deficientes visuais atendidos por um 
projeto social da AMU (Associação 
da Mulher Unimed).

EMENDA 2
Outra emenda, de autoria de Mirna 

Adriana Justo (PSDB), retirou R$ 140 
mil dos R$ 176 mil previstos para pu-
blicidade institucional, acrescendo a 
dotação orçamentária aos mais de R$ 
7 milhões já reservados para a Secre-
taria de Obras e Infraestrutura. A ideia 
da parlamentar é que haja mais inves-
timento na construção de calçadas.

EMENDA 3
Por iniciativa de Leonardo Henri-

que de Oliveira (CIDA), dos R$ 360 
mil de reserva de contingência, R$ 
70 mil passaram para a Secretaria 
de Esportes, aumentando para qua-
se R$ 400 mil o valor para financiar 
a participação de atletas locais em 
competições, beneficiando equipes 
como as de basquete, comandadas 
pelo próprio vereador.

MAIS E MENOS
A previsão é superior à feita inicial-

mente para este ano, de R$ 272,7 mi-
lhões. O orçamento, porém, é R$ 16,4 
milhões inferior à previsão atualizada, 
que é de quase R$ 301,8 milhões. Até 
novembro, segundo o Portal da Trans-
parência, haviam sido arrecadados R$ 
276,2 milhões dos quais R$ 263,5 já 
haviam sido empenhados.

BANCOS
Outra proposta aprovada na ses-

são determina a obrigatoriedade de 
instalação de portas giratórias de se-
gurança por instituições financeiras. A 
partir da sanção do prefeito Anderson 
Prado de Lima (DEM), os bancos que 
atuam no município terão 180 dias 
para se adequarem às exigências, sob 
a pena de multa e até de interdição.

SEM CAIXA?
A pauta gerou debate por conta 

dos altos investimentos que as ins-
tituições terão que fazer para que 
a medida seja cumprida, visto que 
os dispositivos precisarão atender 
a diversas especificações, como 
a blindagem. Apenas a vereadora 
Mirna Justo foi contrária à aprova-
ção do projeto, defendendo que al-
gumas instituições não teriam con-
dições de atender aos requisitos.

OBRIGAÇÃO
O entendimento da maioria foi o 

oposto, no sentido de que o inves-
timento em medidas que contribu-
am para aumentar a segurança dos 
clientes e colaboradores é o míni-
mo que se espera de corporações 
que lucram bilhões anualmente. É 
certo que algumas instituições lo-
cais terão mais dificuldade para 
cumprir as determinações, mas 
nada que comprometa seriamente 
suas finanças.

SAI DO PAPEL?
Um ponto que merece destaque 

acerca desta questão é a efetiva 
aplicação da lei. Há muitos anos, as 
mesmas instituições são obrigadas 
a oferecer atendimento em, no má-
ximo 15 minutos aos clientes, mas 
isso raramente ocorre e, mais rara-
mente ainda alguma sansão é apli-
cada pelo Poder Público. O maior 
problema do país é esse: a criação 
de leis que nunca saem do papel.

PLANTÃO
E por falar em sair do papel, o 

Legislativo tem se empenhado 
juntamente com o Executivo para 
tentar reverter a decisão do go-
vernador João Doria (PSDB), de 
acabar com os plantões da Polícia 
Civil local, transferindo os registros 
de ocorrências para Bauru. Uma 
reunião marcada para a manhã da 
quinta-feira (3), na própria Câma-
ra Municipal, discutiria o problema, 
mas precisou ser cancelada.

PARA A PRÓXIMA
O caso certamente se estenderá 

por algum tempo. Caberá aos ve-
readores da próxima legislatura o 
empenho para buscar uma solução 
boa para a cidade. Aliás, alguns dos 
novos eleitos já estão frequentan-
do a Casa de Leis para ficarem por 
dentro das demandas. Na segunda, 
a sessão contou com a presença de 
Andreia Zaratini (PSL), Irani Gorgo-
nio (PSDB), Romulo Pegolo (PP) e 
Valdivino Miguel (PSC).
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Nelson Rodrigues
Crônica publicada na Revista 
Manchete Esportiva, Edição da 
Epopéia Brasileira, em 05/07/1958

“O povo já não se julga mais um vi-
ra-latas. Sim, amigos: - o brasileiro tem 
de si mesmo uma nova imagem. Ele já 
se vê na generosa totalidade de suas 
imensas virtudes pessoais e humanas.”

Dizem que o Brasil tem analfabetos 
demais. E, no entanto, vejam vocês: - a 
vitória final, no Campeonato do Mun-
do, operou o milagre. Se analfabetos 
existiam, sumiram-se na vertigem do 
triunfo. A partir do momento em que o 
rei Gustavo, da Suécia, veio apertar as 
mãos dos Pelés, dos Didis, todo mundo, 
aqui, sofreu uma alfabetização súbita. 
Sujeitos que não sabiam se gato se es-
creve com “x” ou não iam ler a vitória 
no jornal. Sucedeu essa coisa sublime: 
- analfabetos natos e hereditários de-
voravam vespertinos, matutinos, re-
vistas, e liam tudo com uma ativa, uma 
devoradora curiosidade, que ia do “lan-
ce a lance” da partida até os anúncios 
de missa. Amigos, nunca se leu e, digo 
mais, nunca se releu tanto no Brasil.

E a quem devemos tanto? Ao escre-
te, amigos, ao escrete, que, hoje, é o 
meu personagem da semana, múltiplo 
personagem. Personagem meu, do Bra-
sil e do mundo. Graças aos 22 jogadores, 
que formaram a maior equipe de futebol 
da Terra, em todos os tempos, graças a 
esses jogadores, dizia eu, o Brasil desco-
briu-se a si mesmo. Os simples, os bo-
bos, os tapados hão de querer sufocar a 
vitória nos seus limites estritamente es-
portivos: Ilusão! Os 5 x 2, lá fora, contra 
tudo e contra todos, são um maravilhoso 
triunfo vital de todos nós e de cada um 
de nós. Do presidente da República ao 
apanhador de papel, do ministro do Su-
premo ao pé-rapado, todos, aqui, perce-
bem o seguinte: - é chato ser brasileiro!

Já ninguém tem mais vergonha de 
sua condição nacional. E as moças na 
rua, as datilógrafas, as comerciárias, as 
colegiais andam, pelas calçadas, com 
um charme de Joana d’Arc. O povo já 
não se julga mais um vira-latas. Sim, 
amigos: - o brasileiro tem de si mesmo 
uma nova imagem. Ele já se vê na ge-
nerosa totalidade de suas imensas vir-
tudes pessoais e humanas.

Vejam como tudo mudou. A vitória 

passará a influir em todas as nossas re-
lações com o mundo. Eu pergunto: - que 
éramos nós? Uns humildes. O brasileiro 
fazia-me lembrar aquele personagem 
de Dickens que vivia batendo no peito: 
- “Eu sou humilde! Eu sou o sujeito mais 
humilde do mundo!” Ele vivia desfral-
dando essa humildade e a esfregando 
na cara de todo mundo. E se alguém 
punha em dúvida a humildade, eis o Fu-
lano esbravejante e querendo partir ca-
ras. Assim era o brasileiro. Servil com a 
namorada, com a mulher, com os credo-
res. Mal comparando, um são Francisco 
de Assis de camisola e alpercatas.

Mas vem a deslumbrante vitória do 
escrete, e o brasileiro já trata a namora-
da, a mulher, os credores de outra ma-
neira; reage diante do mundo com um 
potente, um irresistível élan vital. E vou 
mais além: - diziam, de nós, que éramos 
a flor de três raças tristes. A partir do 
título mundial, começamos a achar que 
a nossa tristeza é uma piada fracassa-
da. Afirmava-se também que éramos 
feios. Mentira! Ou, pelo menos, o triunfo 
embelezou-nos. Na pior das hipóteses, 
somos uns ex-buchos.

E a quem devemos tanto? Ao meu 
personagem da semana. Ninguém aqui 
admitia que fôssemos “os maiores” do 
futebol. Rilhando os dentes de humil-
dade, o brasileiro já não se considerava 
o melhor nem de cuspe a distância. E o 
escrete vem e dá um banho de bola, um 
show de futebol, um baile imortal na Su-
écia. Como se isso não bastasse, ainda 
se permite o luxo de vencer de goleada 
a última peleja. Foi uma lavagem total.

Outra característica da jornada: - o 
brasileiro sempre se achou um cafajeste 
irremediável e invejava o inglês. Hoje, 
com a nossa impecabilíssima linha disci-
plinar no Mundial, verificamos o seguin-
te: - o verdadeiro inglês, o único inglês, 
é o brasileiro. Um Didi, lá fora, observou 
uma calma, uma polidez, um equilíbrio 
que fariam morrer de inveja o major 
Anthony Eden. Amigos, na Suécia quem 
levou pontapé, do pescoço para cima, 
fomos nós. E, ainda por cima, roubaram 
a gente, bifaram os nossos gols, a nossa 
camisa. Mas tudo inútil, porque o Brasil 
apresentou o maior escrete do univer-
so, segundo os mais exigentes críticos 
do mundo. Por fim, a lição do meu per-
sonagem. Ele ensinou que o brasileiro é, 
sim, quer queiram quer não, “o maior”.
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l Aonde tudo isso vai parar?

O ECO tem acompanhado desde o 
mês de março a variação de preços 
dos principais itens de consumo das 
famílias lençoenses. Para isso, com 
o objetivo de fazer com que a pes-
quisa representasse da forma mais 
fidedigna possível os hábitos de 
consumo de boa parte da população 
local, foi elaborada uma lista com 50 
itens a partir de uma enquete reali-
zada com assinantes do jornal.

Desde então, o que tem sido ob-
servado mês a mês é uma grande e 
interminável tendência de aumento 
de preços, que reflete a dificuldade 
que muitas famílias estão encontran-
do na hora de abastecer a despensa. 
Em dezembro, pela primeira vez, o 
custo total da lista - a referência é o 
consumo médio mensal de uma fa-
mília de classe média composta por 
quatro pessoas adultas - atingiu a 
casa dos quatro dígitos.

Em um dos quatro supermerca-
dos visitados pela reportagem o 

valor chegou a ultrapassar o salá-
rio mínimo nacional, que é de R$ 
1.045,00. Além de expor a inefi-
ciência dos agentes públicos no 
controle da inflação sobre pro-
dutos de primeira necessidade, 

os números da pesquisa deixam 
mais nítido que todo mundo já 
sabe: ninguém vive dignamente 

com um salário mínimo.
Só para fins de comparação, de 

acordo com o último indicador di-
vulgado pelo Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), referente ao mês 
de outubro, para viver com qualida-
de de vida, uma família de quatro 
pessoas deveria ter uma renda de, 
pelo menos, R$ 5.005,91. O valor re-
presenta 4,79 vezes o valor do salá-
rio mínimo pago atualmente.

Pior do que isso é saber que mi-
lhões de brasileiros, em meio à crise 
econômica que só avança, sequer 
têm tido o ‘privilégio’ de ter tais R$ 
1.045,00 depositados em suas res-
pectivas contas bancárias ao final do 
mês. A curto prazo, nem mesmo os 
mais otimistas se arriscariam a dizer 
que há uma luz no fim do túnel. 2021 
não deve ser um ano nada fácil.

A nós, meros cidadãos lutando 
dia após dia para sobreviver, só resta 
torcer pela chegada de tempos me-
lhores. A quem nos representa, in-
dependentemente da esfera gover-
namental, não. A eles, que recebem 
muito mais do que um salário míni-
mo ao final de cada mês - alguns de 
30 a 40 vezes mais, cabe encontrar 
as devidas soluções. É hora de deixar 
a zona de conforto e parar de botar a 
culpa na pandemia.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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VANDALISMO
O Cemitério Municipal Alcides Francisco, em Lençóis Paulista, sofreu um 
ato de vandalismo na madrugada da quinta-feira (3). Além de portas, 
janelas e fechaduras danificadas, foram levados diversos objetos, como 
mangueiras, chuveiro e equipamentos de proteção individual utilizados 
pelas equipes do local. A Polícia Civil investigará o caso.
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Lençóis irá receber equipe policial de 
Bauru para registro de ocorrências

Força Tática localiza autor de assalto à farmácia

Embriaguez é uma das principais causas de acidentes

Reunião com delegado Seccional de Bauru que ocorreria na quinta-feira (3) foi desmarcada

Indivíduo foi 
detido após ser 
reconhecido por 
funcionários do local

Polícia Militar prende indivíduo 
procurado pela Justiça

Estudo mostra que 
21% dos acidentes 
estão relacionados 
ao álcool

Flávia Placideli

Conforme noticiado na 
edição do último sábado 
(28), desde a terça-feira 

(1), a Delegacia da Polícia Civil 
de Lençóis Paulista passou a 
funcionar apenas de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. O fim 
dos plantões, que cumpre de-
terminação do governador João 
Doria (PSDB), afeta outras 17 
cidades da região. Com a medi-
da, os registros de ocorrências 
graves e flagrantes agora preci-
sam ser feitos em Bauru.

O Plantão Unificado de 
Atendimento está funcionando 
na Central de Polícia Judiciá-
ria (CPJ), que fica na Avenida 
Rodrigues Alves, no bairro Alto 
Higienópolis. O local atenderá 
ocorrências graves e flagrantes 
apresentados pelas Polícias Mi-
litares (Ambiental, Rodoviária e 
patrulhamento de área) das 18 
cidades de segunda a sexta-fei-
ra, das 18h às 8h, e aos finais 
de semana e feriados.

Conforme reportado na últi-
ma edição de O ECO, a trans-
ferência do atendimento para 
Bauru encerra o expediente de 
sobreaviso que havia nas dele-

Flávia Placideli

Uma equipe de Força Tática 
localizou, na tarde da últi-
ma terça-feira (1), o autor 

de um assalto ocorrido na manhã 
do domingo (29) em uma farmá-
cia do Centro de Lençóis Paulista. 
Na data, o homem entrou no es-
tabelecimento, mencionou estar 
armado e anunciou o assalto. Se-
gundo uma das vítimas, o ladrão 
subtraiu aproximadamente R$ 
100 em espécie e fugiu sentido 
Avenida Vinte e Cinco de Janeiro.

Em posse das características 

Na tarde da quinta-feira 
(3), a Polícia Militar de Lençóis 
Paulista cumpriu um mandado 
de prisão contra um homem 
de 26 anos. A ação aconteceu 
pela Rua Aracy Lourdes Mo-
retto Vacchi, no Jardim Maria 
Luiza I, durante um patrulha-
mento que a equipe policial 
realizava por volta das 15h30.

De acordo com as informa-
ções, B.W.B.A., de 26 anos, mo-
rador do bairro, teria mudado 
de comportamento ao perceber 
a presenta da viatura, chaman-
do a atenção dos policiais. Em 

Flávia Placideli

A embriaguez ao volante é 
uma das principais res-
ponsáveis pelas mortes 

no trânsito em todo o país. Um 
estudo divulgado nesta semana 
pelo Ministério da Saúde aponta 
que 21% dos acidentes registra-
dos no Brasil estão relacionados 
ao consumo de álcool. Na região, 

PLANTÃO UNIFICADO - Atendimento de ocorrências 
começou a ser feito na Central de Polícia Judiciária de Bauru

LEI SECA - Lei que endureceu a pena pelo consumo de álcool 
por condutores de veículos completou 12 anos em junho

Obituário
DATA: 28/11/2020 a 04/12/2020

Roque Albino faleceu na segunda-feira (30) aos 99 anos em Lençóis Paulista
Marcos Antonio Gomes faleceu no domingo (29) aos 51 anos em Macatuba
Reginaldo Figueiredo do Amaral faleceu no domingo (29) aos 43 anos em 

Lençóis Paulista
Juraci de Fátima Camargo faleceu no sábado (28) aos 58 anos em Lençóis Paulista

PREGÃO ELETRÔNICO: 08/2020

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a 
Unidade Básica de Saúde, nos termos da proposta 11187.109000/1190-01 
aprovada pelo Ministério da Saúde, conforme especificações constantes do 
termo de referência - Anexo I do edital. A Prefeitura Municipal de Areiópolis 
COMUNICA que está SUSPENSA a Sessão de Abertura designada para o 
dia 11/12/2020 às 14h do PE 08/2020 – Proc. 1216/2020, para que sejam 
revistas as especificações técnicas do item 12 do Termo de Referência do 
objeto licitado.

Areiópolis, 03 de dezembro de 2020.

LUÍS RICARDO DA ROSA
Coordenador de Compras e Licitações

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade Pregão Eletrônico n.º 08/2020. Edital Retificado. Objeto: 
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica 
de Saúde, nos termos da proposta 11187.109000/1190-01 aprovada pelo Mi-
nistério da Saúde, conforme especificações constantes do termo de referência 
- Anexo I do edital. Edital disponível no site:  www.bll.org.br. Recebimento 
das propostas: a partir das 12hs00 do dia 05.12.2020 no site  www.bll.org.br., 
abertura das propostas: dia 18/12/2020 às 13hs10m e início da disputa de pre-
ços: dia 18/12/2020 às 14:00hs, (horário de Brasília no site: www.bll.org.br).

Areiópolis, 04 de Dezembro de 2020.

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO
PAPEL CELULOSE E PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL

E PAPELÃO DE LENÇÓIS PAULISTA E BAURU
CNPJ: 54.724.240/0001-68 - Fund.: 15/04/1990

Sede: Rua Angelina Montali Nelli, 52 - CEP: 18.680-420
Fone/Fax: (14) 3263-4499 - Parque Residencial Elizabeth - Lençóis Paulista - SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste sindi-
cato, quites e em pleno gozo de seus direitos sociais para se reunirem em 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 09 de dezem-
bro de 2020 (quarta-feira), às 15h00 (quinze), em primeira convocação, à 
Rua Angelina Montali Nelli, 52 - Parque Residencial Elizabeth - Lençóis 
Paulista - SP, para deliberarem a seguinte Ordem do Dia:

a) Leitura, discussão e votação da ata da assembléia anterior;
b) Leitura, discussão e votação da Previsão Orçamentária para o exercí-

cio de 2021, acompanhado pelo parecer do Conselho Fiscal;
c) Outros assuntos de interesses dos trabalhadores.

NOTA: Não havendo número legal de associados presentes para a re-
alização da referida Assembléia, em primeira convocação, a mesma será 
realizada 02 (duas) horas após, ou seja, às 17h00 (dezessete), com qualquer 
número de associados presentes, no mesmo dia e local. A votação será feira 
pelo sistema alternativa escrutínio secreto ou aclamação.

Lençóis Paulista, 03 de Dezembro de 2020.

ISRAEL AMORIM BEZERRA
Presidente

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LENÇÓIS PAULISTA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos 
Municipais de Lençóis Paulista, inscrita sob o CNPJ nº 05.667.301/0001-97 
e NIRE 35.40007477-9, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social convoca os associados, que nesta data são em número de 3.097 (Três 
mil e noventa e sete) em condições de votar, para reunirem-se em ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no Espaço Cultural 
“Cidade do Livro”, sito à Rua Pedro Natálio Lorenzeti nº 286, CEP: 18.680-
110, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 17 de Dezembro 
de 2020, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, 
sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) 
Em primeira convocação às 15:30 horas com a presença de 2/3 (dois terços) 
do número total de associados, 02) Em segunda convocação às 16:30 horas 
com a presença de metade e mais um do número de associados, 03) Em 
terceira e última convocação às 17:30 horas com a presença mínima de 10 
(dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

EXTRAORDINÁRIA
1. Reforma ampla do estatuto social, destacando as condições de resgate 

eventual do capital social e da integralização de capital.
2. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa (Sis-

tema Sicoob).
3. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Lençóis Paulista, 05 de dezembro de 2020.

Altair Aparecido Toniolo
PRESIDENTE

São Paulo é ainda pior. O levan-
tamento aponta que no estado o 
número dobra, chegando a 40%. 
As principais vítimas são homens 
com idade entre 20 e 39 anos.

Para coibir tal infração, a 
Polícia Militar realiza diversas 
ações, como as operações São 
Paulo Mais Seguro e Rodovia 
Mais Segura, que acontecem 
pelo menos uma vez na semana 
em todo o estado. A corporação 
também pede atenção aos moto-
ristas, principalmente neste final 
de ano, em que a movimentação 
deve ser maior nas rodovias e ci-
dades paulistas por conta das ce-
lebrações do Natal e Ano Novo.

esta estatística, infelizmente, não 
foge à regra e assusta motoristas 
conscientes e autoridades.

Se o estudo divulgado pelo 

Ministério da Saúde mostra que 
21% dos acidentes registrados no 
Brasil estão relacionados ao con-
sumo de álcool, a situação em 

abordagem, nada de ilícito foi 
encontrado, porém, foi constata-
do que o indivíduo possuía um 
mandado de prisão por roubo 
(Artigo 157 do Código Penal).

Diante dos fatos, ele foi 
conduzido à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) para 
realização de exame de corpo 
delito e, posteriormente, após 
ser ouvido pela autoridade de 
plantão na Delegacia da Polí-
cia Civil, foi mantido à dispo-
sição da Justiça, aguardando 
transferência para uma unida-
de prisional da região.

contro ficou acordado que, sem-
pre que necessário, uma equipe 
da Polícia Civil de Bauru irá se 
deslocar até o município para o 
registro dos flagrantes. A medida 
busca evitar que o policiamento 
preventivo e ostensivo feito pela 
Polícia Militar seja comprometi-
do até que uma solução definitiva 
seja encontrada para o problema.

Outra reunião para discu-
tir o tema seria realizada nes-
ta quinta-feira (3), na Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista, 
porém, o delegado seccional, 
Luciano Faro, que representaria 
a Delegacia Seccional, acabou 
desmarcando o encontro por 
conta de um imprevisto. Segun-
do a assessoria de imprensa da 
Prefeitura Municipal, uma nova 
data será agendada.

Uma das alternativas que 
vem sendo buscada é viabiliza-
ção da implantação do chamado 
“Flagrante Virtual”, ferramenta 
tecnológica que irá permitir que 
os registros de ocorrências sejam 
feitos por meio de teleconferên-
cias. Não há informações sobre 
como seria feito o transporte de 
presos, caso isso seja necessário. 
A reportagem de O ECO acompa-
nha os desdobramentos do caso.

gacias de Agudos, Arealva, Avaí, 
Balbinos, Borebi, Cabrália Pau-
lista, Duartina, Iacanga, Lençóis 
Paulista, Lucianópolis, Macatu-
ba, Paulistânia, Pederneiras, 
Pirajuí, Piratininga, Presidente 
Alves, Reginópolis e Ubirajara.

Segundo a Polícia Civil, a 
região registra, em média, um 
flagrante a cada dois dias. A 
portaria que instituiu o Plantão 
Unificado foi publicada no iní-
cio de novembro, com objetivo 
de otimizar recursos existentes 
e intensificar a atividade fim da 
instituição, que é a investigação. 
A notícia, porém, não agradou as 

autoridades de Lençóis Paulista, 
que tentam reverter a decisão.

Na última sexta-feira (27), 
o prefeito Anderson Prado de 
Lima (DEM) tratou da questão 
em uma reunião com os delega-
dos seccionais Ricardo Martinez 
e Luciano Faro, argumentando 
que, diante da perspectiva de 
crescimento e do alto número 
de pessoas residindo tempora-
riamente na cidade em decor-
rência das obras de expansão da 
Bracell, a cidade não poderia ter 
o atendimento comprometido. 

De acordo com informações 
obtidas pela reportagem, no en-

do autor, uma equipe de Força 
Tática da Polícia Militar realizou 
diversas diligências pela região a 
fim de encontrar o suspeito. Na 
tarde da terça-feira (1), por volta 
das 16h30, um homem com as 
mesmas descrições foi encon-
trado pela Rua Pelegrino Nelli, 
no Parque Residencial Rondon. 
Ele foi abordado, porém, nada 
de ilícito foi localizado.

Policiais fizeram uma foto de 
F.G.A., de 33 anos, morador da 
Cecap. Em diligência à farmácia, 
alvo do assalto, uma farmacêuti-
ca e o balconista reconheceram 
o indivíduo como sendo o autor 
do roubo. Diante disso, militares 
o encaminharam ao plantão po-
licial, onde foi realizado o reco-
nhecimento formal e formalizado 
o pedido de prisão preventiva.
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VILÃO DO ANO
O óleo de soja, que tem sido um dos produtos com reajustes mais 
expressivos ao longo do ano, segue aumentando em Lençóis Paulista. 
Neste mês, o produto subiu em três dos quatro locais visitados. A maior 
variação foi observada no Supermercado 3, onde o preço do frasco de 
900 ml, da marca Liza, subiu 12,88% (de R$ 6,99 para R$ 7,89).FO
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Cotidiano

CUSTO DE VIDA

Lista com 50 itens básicos de consumo 
ultrapassa valor do salário mínimo
Pesquisa de dezembro aponta variação de até 6,78%, com custo total atingindo R$ 1.052,87

Apenas setor de higiene e 
limpeza não teve aumento geral

Cenoura pode ser achada pelo 
dobro do preço de novembro

Apenas o tomate baixou em 
todos os supermercados

Elton Laud

O consumidor de Lençóis 
Paulista está pagando 
cada vez mais caro para 

abastecer a despensa. Com 
mais um mês de alta, o custo to-
tal da lista com os 50 produtos 
mais consumidos pelas famílias 
locais atingiu pela primeira vez 
a barreira dos quatro dígitos, 
chegando a superar o valor do 
salário mínimo (R$ 1.045,00) 
em um dos quatro principais 
supermercados da cidade.

De acordo com a pesquisa 
de preços realizada pela repor-
tagem de O ECO na quarta-
-feira (2), de novembro para 
dezembro, houve aumento de 

Na separação por setores, 
apenas a lista de produtos de hi-
giene e limpeza não teve aumen-
to em todos os estabelecimentos, 
sofrendo redução de 5,76% no 
Supermercado 2 (de R$ 116,92 
para R$ 110,19), de 3,35% no Su-
permercado 3 (de R$ 122,46 para 
R$ 118,36) e de 0,27% no Super-
mercado 4 (de R$ 115,49 para 
R$ 115,18). No Supermercado 1, 
porém, houve reajuste de 1,66% 
(de R$ 119,16 para R$ 121,14).

A lista com os produtos de 
açougue teve a maior média de 
elevação de preço entre os me-
ses de novembro e dezembro, 
de 6,33%, com reajustes de 
2,02% no Supermercado 1 (de 
R$ 392,76 para R$ 400,68), de 
6,31% no Supermercado 2 (de 
R$ 408,38 para R$ 434,15), de 
13,12% no Supermercado 3 (de 
R$ 407,36 para R$ 460,81) e de 
3,87% no Supermercado 4 (de 

R$ 403,54 para R$ 419,16).
Os produtos de mercearia e 

hortifrutigranjeiros tiveram mé-
dias similares de reajuste, de 3,79% 
e de 3,62%, respectivamente. No 
setor de mercearia o aumento foi 
de 5,19% no Supermercado 1 (de 
R$ 328,61 para R$ 345,67), de 
0,63% no Supermercado 2 (de R$ 
308,16 para R$ 310,10), de 4,50% 
no Supermercado 3 (de R$ 338,74 
para R$ 353,98) e de 4,85% no Su-
permercado 4 (de R$ 332,25 para 
R$ 348,36.

Já no setor de hortifrutigranjei-
ros o acompanhamento mensal de 
preços feito pela reportagem de O 
ECO, revelou alta de 2,10% no Su-
permercado 1 (de R$ 123,44 para 
R$ 126,03), de 4,81% no Super-
mercado 2 (de R$ 120,46 para R$ 
126,25), de 1,89% no Supermerca-
do 3 (de R$ 117,50 para R$ 119,72) 
e de 5,70% no Supermercado 4 
(de R$ 120,19 para R$ 127,05).

Na parte de mercearia, a 
maior variação do mês foi en-
contrada no sachê de 340g de 
molho de tomate, da marca Fu-
gini, que aumentou 60,61% no 
Supermercado 1 (de R$ 0,99 
para R$ 1,59). Outro item com 
elevação significativa na pesqui-
sa foi o achocolatado em pó de 
500 g, da marca Nescau, que su-
biu 42,74% no Supermercado 2 
(de R$ 4,89 para R$ 6,98).

No setor de açougue, a maio-
ria dos produtos teve aumento 
em relação a novembro - no 
Supermercado 3 todos os itens 
ficaram mais caros. O maior re-
ajuste foi o do quilo de acém em 
pedaço, que subiu 28,11% no 
Supermercado 3 (de R$ 24,90 
para R$ 31,90). A segunda posi-
ção ficou com o quilo do filé de 
merluza, também no Supermer-
cado 3, que aumentou 27,81% 
(de R$ 21,90 para R$ 27,99).

No setor de hortifrutigranjei-
ros a vilã foi a cenoura, que teve 
o quilo aumentando em todos os 
estabelecimentos, entre 33,22% 
no Supermercado 4 (de R$ 2,98 
para R$ 3,97) e 102,03% no Su-
permercado 1 (de R$ 1,97 para 
R$ 3,98). Também subiram bas-
tante o quilo da cebola, 51,78% 
no Supermercado 2 (de R$ 1,97 
para R$ 2,99), e da banana nani-
ca, 64,65% no Supermercado 1 
(de R$ 2,97 para R$ 4,89).

No setor de higiene e limpe-
za, o maior reajuste foi encon-
trado no pacote de 1 kg de sabão 
em barra, da marca Ypê, que su-
biu 50,07% no Supermercado 1 
(de R$ 6,99 para R$ 10,49). Ou-
tro produto de primeira necessi-
dade com alta no levantamento 
do mês foi o sabonete de 90g, da 
marca Lux, que sofreu elevação 
de 25,21% no Supermercado 1 
(de R$ 1,19 para R$ 1,49).

Da lista de 50 itens, apenas 
um produto ficou mais barato 
em todos os estabelecimentos, o 
tomate, que teve o preço do quilo 
baixando 5,81% no Supermerca-
do 1 (de R$ 6,89 para R$ 6,49), 
14,31% no Supermercado 2 (de 
R$ 6,99 para R$ 5,99), 14,31% no 
Supermercado 3 (de R$ 6,99 para 
R$ 5,99) e 13,06% no Supermer-
cado 4 (de R$ 6,89 para R$ 5,99).

No setor de mercearia, a 

maior queda foi do pacote de 
1kg de sal, da marca Cisne, que 
baixou 24,94% no Supermercado 
4 (de R$ 3,97 para R$ 2,98). No 
açougue, a maior redução foi do 
quilo da calabresa Sadia, que di-
minuiu 20,08% no Supermercado 
4 (de R$ 24,90 para R$ 19,90). Na 
parte de higiene e limpeza, o tubo 
de 90g de creme dental Colgate, 
baixou 22,01% no Supermercado 
2 (de R$ 3,59 para R$ 2,80).

TUDO MAIS CARO - Pela primeira vez, custo da lista de itens 
básicos da pesquisa mensal ficou acima do valor do salário mínimo

PESQUISA CESTA BÁSICA DEZEMBRO 2020

MERCEARIA

Produto Marca Supermercado 1 Supermercado 2 Supermercado 3 Supermercado 4 Menor Valor
Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

2 Pct. Arroz Tipo 1 (5 kg) Safrasul R$ 23,79 R$ 47,58 R$ 23,90 R$ 47,80 R$ 25,90 R$ 51,80 R$ 25,90 R$ 51,80 R$ 23,79 R$ 47,58
2 Pct. Feijão Car. Tipo 1 (2 kg) Ubirama R$ 13,79 R$ 27,58 R$ 13,98 R$ 27,96 R$ 13,98 R$ 27,96 R$ 15,90 R$ 31,80 R$ 13,79 R$ 27,58
4 Pct. Mac. Espaguete (500 g) Orsi R$ 2,79 R$ 11,16 R$ 2,49 R$ 9,96 R$ 2,69 R$ 10,76 R$ 2,49 R$ 9,96 R$ 2,49 R$ 9,96
5 Pct. Açúcar Refinado (1 kg) Alto Alegre R$ 2,79 R$ 13,95 R$ 2,79 R$ 13,95 R$ 2,49 R$ 12,45 R$ 2,89 R$ 14,45 R$ 2,49 R$ 12,45
3 Pct. Pó de Café (500 g) Tesouro R$ 10,79 R$ 32,37 R$ 8,99 R$ 26,97 R$ 10,98 R$ 32,94 R$ 10,70 R$ 32,10 R$ 8,99 R$ 26,97
5 Fr. Óleo de Soja (900 ml) Liza R$ 7,98 R$ 39,90 R$ 7,89 R$ 39,45 R$ 7,89 R$ 39,45 R$ 7,95 R$ 39,75 R$ 7,89 R$ 39,45
1 Pct. Farinha Trigo (1 kg) Veturelli R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 3,59 R$ 3,59 R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 3,59 R$ 3,59
1 Lt. Extrato Tomate (340 g) Elefante R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 4,98 R$ 4,98 R$ 5,49 R$ 5,49 R$ 4,65 R$ 4,65 R$ 4,65 R$ 4,65
3 Pct. Molho de Tomate (340 g) Fugini R$ 1,59 R$ 4,77 R$ 1,19 R$ 3,57 R$ 1,29 R$ 3,87 R$ 1,59 R$ 4,77 R$ 1,19 R$ 3,57
1 Pct. Sal Iodado (1 kg) Cisne R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,65 R$ 2,65 R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,98 R$ 2,98 R$ 2,65 R$ 2,65
2 Lt. Sardinha em Cons.(125 g) Gomes da Costa R$ 4,49 R$ 8,98 R$ 4,48 R$ 8,96 R$ 4,59 R$ 9,18 R$ 3,89 R$ 7,78 R$ 3,89 R$ 7,78
1 Lt. Milho Verde (200 g) Fugini R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 3,35 R$ 3,35 R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,95 R$ 2,95 R$ 2,95 R$ 2,95
1 Pct. Azeitonas Verdes (300 g) Don Pepe/Tchetto R$ 4,98 R$ 4,98 R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 4,29 R$ 4,29 R$ 4,45 R$ 4,45 R$ 4,29 R$ 4,29
1 Pt. Maionese (500 g) Hellman's R$ 5,95 R$ 5,95 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 6,97 R$ 6,97 R$ 5,95 R$ 5,95
2 Pt. Margarina c/ Sal (500 g) Qualy R$ 6,89 R$ 13,78 R$ 5,79 R$ 11,58 R$ 5,99 R$ 11,98 R$ 6,90 R$ 13,80 R$ 5,79 R$ 11,58
12 Cx. Leite Longa Vida (1 l) Gege/Italac R$ 3,69 R$ 44,28 R$ 3,45 R$ 41,40 R$ 3,49 R$ 41,88 R$ 3,49 R$ 41,88 R$ 3,45 R$ 41,40
1 Lt. Achocolatado (500 g) Nescau R$ 6,95 R$ 6,95 R$ 6,98 R$ 6,98 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,98 R$ 5,98 R$ 5,98 R$ 5,98
1 Pct. Biscoito Maisena (400 g) Zabet R$ 4,29 R$ 4,29 R$ 4,98 R$ 4,98 R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99
1 Pct. Biscoito Água/Sal (400 g) Zabet R$ 4,29 R$ 4,29 R$ 4,69 R$ 4,69 R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99
6 Kg Pão Francês Fab. Própria R$ 9,90 R$ 59,40 R$ 5,90 R$ 35,40 R$ 11,90 R$ 71,40 R$ 9,97 R$ 59,82 R$ 5,90 R$ 35,40

TOTAL R$ 345,67 TOTAL R$ 310,10 TOTAL R$ 353,98 TOTAL R$ 348,36 TOTAL R$ 301,76
AÇOUGUE

Produto Marca
Supermercado 1 Supermercado 2 Supermercado 3 Supermercado 4 Menor Valor

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total
2 Kg Coxão Mole Bife Não Especificada R$ 31,90 R$ 63,80 R$ 32,90 R$ 65,80 R$ 39,90 R$ 79,80 R$ 36,80 R$ 73,60 R$ 31,90 R$ 63,80
2 Kg Acém Pedaço Não Especificada R$ 25,90 R$ 51,80 R$ 26,90 R$ 53,80 R$ 31,90 R$ 63,80 R$ 28,90 R$ 57,80 R$ 25,90 R$ 51,80
2 Kg Músculo Moido Não Especificada R$ 24,90 R$ 49,80 R$ 33,90 R$ 67,80 R$ 31,90 R$ 63,80 R$ 29,90 R$ 59,80 R$ 24,90 R$ 49,80
2 Kg Costela Ripa Não Especificada R$ 21,49 R$ 42,98 R$ 24,90 R$ 49,80 R$ 23,90 R$ 47,80 R$ 19,90 R$ 39,80 R$ 19,90 R$ 39,80
2 Kg Pernil Suino Não Especificada R$ 18,90 R$ 37,80 R$ 21,90 R$ 43,80 R$ 20,90 R$ 41,80 R$ 19,90 R$ 39,80 R$ 18,90 R$ 37,80
4 Kg Frango Inteiro Não Especificada R$ 7,49 R$ 29,96 R$ 8,65 R$ 34,60 R$ 7,99 R$ 31,96 R$ 7,95 R$ 31,80 R$ 7,49 R$ 29,96
2 Kg Linguiça Toscana Sadia R$ 16,89 R$ 33,78 R$ 17,95 R$ 35,90 R$ 17,99 R$ 35,98 R$ 17,98 R$ 35,96 R$ 16,89 R$ 33,78
2 Kg Filé de Merluza Não Especificada R$ 25,98 R$ 51,96 R$ 23,90 R$ 47,80 R$ 27,99 R$ 55,98 R$ 23,90 R$ 47,80 R$ 23,90 R$ 47,80
1 Kg Calabresa Sadia R$ 25,90 R$ 25,90 R$ 22,90 R$ 22,90 R$ 24,90 R$ 24,90 R$ 19,90 R$ 19,90 R$ 19,90 R$ 19,90
1 Kg Salsicha Perdigão R$ 12,90 R$ 12,90 R$ 11,95 R$ 11,95 R$ 14,99 R$ 14,99 R$ 12,90 R$ 12,90 R$ 11,95 R$ 11,95

TOTAL R$ 400,68 TOTAL R$ 434,15 TOTAL R$ 460,81 TOTAL R$ 419,16 TOTAL R$ 386,39
HORTIFRUTIGRANJEIROS

Produto Marca Supermercado 1 Supermercado 2 Supermercado 3 Supermercado 4 Menor Valor
Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

4 Kg Batata Não Especificada R$ 4,89 R$ 19,56 R$ 3,95 R$ 15,80 R$ 3,99 R$ 15,96 R$ 4,89 R$ 19,56 R$ 3,95 R$ 15,80
3 Kg Cebola Não Especificada R$ 1,97 R$ 5,91 R$ 2,99 R$ 8,97 R$ 1,99 R$ 5,97 R$ 3,95 R$ 11,85 R$ 1,97 R$ 5,91
3 Kg Tomate Não Especificada R$ 6,49 R$ 19,47 R$ 5,99 R$ 17,97 R$ 5,99 R$ 17,97 R$ 5,99 R$ 17,97 R$ 5,99 R$ 17,97
3 Dz. Ovo Ovobom R$ 6,49 R$ 19,47 R$ 5,99 R$ 17,97 R$ 6,59 R$ 19,77 R$ 5,98 R$ 17,94 R$ 5,98 R$ 17,94

0,5 Kg Alho a Granel Não Especificada R$ 17,70 R$ 8,85 R$ 19,80 R$ 9,90 R$ 17,90 R$ 8,95 R$ 19,95 R$ 9,98 R$ 17,70 R$ 8,85
2 Mç. Alface Não Especificada R$ 3,49 R$ 6,98 R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 3,49 R$ 6,98
1 Kg Cenoura Não Especificada R$ 3,98 R$ 3,98 R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 3,59 R$ 3,59 R$ 3,97 R$ 3,97 R$ 2,99 R$ 2,99
5 Kg Laranja Pera Não Especificada R$ 2,89 R$ 14,45 R$ 2,99 R$ 14,95 R$ 1,99 R$ 9,95 R$ 1,98 R$ 9,90 R$ 1,98 R$ 9,90
2 Kg Banana Nanica Não Especificada R$ 4,89 R$ 9,78 R$ 4,99 R$ 9,98 R$ 4,99 R$ 9,98 R$ 3,97 R$ 7,94 R$ 3,97 R$ 7,94
2 Kg Maçã Fuji Não Especificada R$ 8,79 R$ 17,58 R$ 9,87 R$ 19,74 R$ 9,80 R$ 19,60 R$ 9,98 R$ 19,96 R$ 8,79 R$ 17,58

TOTAL R$ 126,03 TOTAL R$ 126,25 TOTAL R$ 119,72 TOTAL R$ 127,05 TOTAL R$ 111,86
HIGIENE E LIMPEZA

Produto Marca Supermercado 1 Supermercado 2 Supermercado 3 Supermercado 4 Menor Valor
Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

6 Un. Sabonete (90 g) Lux R$ 1,49 R$ 8,94 R$ 1,69 R$ 10,14 R$ 1,69 R$ 10,14 R$ 1,49 R$ 8,94 R$ 1,49 R$ 8,94
4 Tb. Creme Dental (90 g) Colgate R$ 3,59 R$ 14,36 R$ 2,80 R$ 11,20 R$ 3,59 R$ 14,36 R$ 3,49 R$ 13,96 R$ 2,80 R$ 11,20
2 Fr. Shampoo (325 ml) Seda R$ 8,99 R$ 17,98 R$ 7,98 R$ 15,96 R$ 8,99 R$ 17,98 R$ 7,99 R$ 15,98 R$ 7,98 R$ 15,96
2 Fr. Condicionador (325 ml) Seda R$ 9,97 R$ 19,94 R$ 9,98 R$ 19,96 R$ 10,90 R$ 21,80 R$ 9,90 R$ 19,80 R$ 9,90 R$ 19,80
3 Pct. Papel Higiênico (30 m c/4) Sublime/Paloma R$ 3,39 R$ 10,17 R$ 3,98 R$ 11,94 R$ 3,99 R$ 11,97 R$ 3,49 R$ 10,47 R$ 3,39 R$ 10,17
4 Fr. Detergente (500 ml) Ypê R$ 1,75 R$ 7,00 R$ 1,59 R$ 6,36 R$ 1,69 R$ 6,76 R$ 1,89 R$ 7,56 R$ 1,59 R$ 6,36
2 Cx. Sabão em Pó (1 kg) Omo R$ 9,79 R$ 19,58 R$ 7,99 R$ 15,98 R$ 7,99 R$ 15,98 R$ 8,82 R$ 17,64 R$ 7,99 R$ 15,98
1 Pct. Sabão em Barra (1 kg) Ypê R$ 10,49 R$ 10,49 R$ 6,69 R$ 6,69 R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 7,97 R$ 7,97 R$ 6,69 R$ 6,69
1 Fr. Água Sanitária (2 l) Qboa R$ 5,79 R$ 5,79 R$ 5,58 R$ 5,58 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,98 R$ 5,98 R$ 5,58 R$ 5,58
1 Fr. Amaciante (2 l) Baby Soft/Ypê R$ 6,89 R$ 6,89 R$ 6,38 R$ 6,38 R$ 6,39 R$ 6,39 R$ 6,88 R$ 6,88 R$ 6,38 R$ 6,38

TOTAL R$ 121,14 TOTAL R$ 110,19 TOTAL R$ 118,36 TOTAL R$ 115,18 TOTAL R$ 107,06
TOTAL GERAL DE Supermercado 1 Supermercado 2 Supermercado 3 Supermercado 4 Com os mais baratos

CADA SUPERMERCADO TOTAL R$ 993,52 TOTAL R$ 980,69 TOTAL R$ 1.052,87 TOTAL R$ 1.009,75 TOTAL R$ 907,07

2,81% a 6,78%, com o custo 
total da lista de compras varian-
do de R$ 980,69 a R$ 1.052,87. 
Entre os meses de outubro e no-

vembro, o levantamento havia 
apontado alta um pouco menor, 
de 0,33% a 2,14%, com o valor 
dos produtos oscilando entre 

R$ 953,92 e R$ 986,06.
O menor aumento do mês, 

de 2,81%, foi registrado no 
Supermercado 2, onde o custo 
da lista foi de R$ 953,92 para 
R$ 980,69. O maior reajuste, 
de 6,78%, ocorreu no Super-
mercado 3, onde o valor total 
subiu de R$ 986,06 para R$ 
1.052,87. Com alta de 3,07%, a 
lista do Supermercado 1 foi de 
R$ 963,97 para R$ 993,52. No 
Supermercado 4, com elevação 
de 3,94%, o preço saltou de R$ 
971,47 para R$ 1.009,75.

A PESQUISA
A pesquisa de preços feita 

pela reportagem de O ECO con-
sidera 50 itens básicos encontra-

dos com bastante frequência nos 
carrinhos de compra dos consu-
midores locais. A relação, elabo-
rada com a proposta de repre-
sentar da forma mais fidedigna 
possível os hábitos de consumo 
da população, inclui 20 produtos 
de Mercearia, 10 de Açougue, 10 
do setor de Hortifrutigranjeiros e 
10 de Higiene e Limpeza.

Para o comparativo são ana-

lisadas marcas encontradas em 
todos os estabelecimentos ou, 
em caso de indisponibilidade, 
equiparáveis em qualidade e 
preço. Todas estão descritas na 
tabela, que apresenta preços 
unitários e totais de cada item, 
considerando como referência o 
consumo médio mensal de uma 
família de classe média compos-
ta por quatro pessoas adultas.
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Economia BOA NOTÍCIA
O PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 7,7% no terceiro trimestre, em relação ao período anterior. 
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística), essa é a maior variação desde 
o início da série, em 1996, mas ainda insufi ciente para recuperar as perdas provocadas pela 
pandemia. O resultado indica que a economia do país se encontra no mesmo patamar de 2017, 
com uma perda acumulada de 5% de janeiro a setembro, em relação ao mesmo período de 2019.
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SEGURANÇA PLANO SÃO PAULO

Movimento do comércio recua 
0,3% em outubro, diz indicador

PM reforça policiamento 
no � nal do ano

Região de Bauru segue 
na Fase Amarela

Em 12 meses, setor acumula queda de 6,1%; apesar dos números negativos 
em âmbito nacional, Acilpa vê cenário diferente em Lençóis e região

Efetivo deve contar com policiais militares de outras cidades da 5ª Cia Apesar da estagnação, número de novos casos de Covid-19 vem 
aumentando em todo o estado de São Paulo; momento é de alerta

Angelo Franchini Neto

O Indicador Movimento 
do Comércio, que acom-
panha o desempenho 

das vendas no varejo em todo 
o Brasil, recuou 0,3% em ou-
tubro na comparação mensal 
dessazonalizada. Na avaliação 
acumulada em 12 meses, o in-
dicador apresenta retração de 
6,1%. No acumulado do ano a 
queda é de 7,9% em referência 
ao mesmo período do ano pas-
sado. Já em relação ao mesmo 
mês de 2019, o desempenho do 
varejo caiu 8,4%.

Após cinco meses de alta e 
em linha com as divulgações 
oficiais do varejo no Brasil, 
o indicador divulgado pela 
Boa Vista SCPC voltou a apre-
sentar resultado negativo em 
outubro, sugerindo uma desa-
celeração no ritmo de recupe-
ração observado desde maio 
com os estímulos e as medidas 
de combate à crise provocada 
pela pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19).

Dadas as adversidades pro-

Flávia Placideli

A partir da segunda-feira 
(7), o comércio de Len-
çóis Paulista passa a fun-

cionar em horário estendido, 
até às 22h, e, para aumentar a 
eficiência do trabalho preven-
tivo e garantir a segurança da 
população, a 5ª Cia da Policia 
Militar deve atuar com refor-
ço na equipe. Além do efetivo 
local, a cidade deve receber o 
apoio de policiais militares de 
outras cidades da área de co-
bertura da companhia.

Segundo o capitão Marcelo 
Paes, comandante da corpora-
ção, além do patrulhamento 
ostensivo e preventivo realiza-
do ininterruptamente em toda 
a cidade, equipes devem atuar 
a pé no Centro da cidade e em 
outras áreas comerciais duran-
te o período de funcionamento 
dos estabelecimentos, inclusive 
nos finais de semana em que as 
lojas estarão abertas. 

 “Também serão realizadas 
operações de fiscalização inten-
siva de trânsito no Centro e en-
tradas da cidade, a fim de coi-
bir infrações e acidentes nesse 
período de intensa movimen-
tação, tanto de pessoas, como 
de veículos. Lembrando que, 
mesmo com os focos específi-
cos, a Polícia Militar não dei-

Angelo Franchini Neto

Na segunda-feira (30), 
após um aumento consi-
derável na média móvel 

de novos casos do novo corona-
vírus (Covid-19), o Governo de 
São Paulo anunciou que todo o 
estado está na Fase 3 (Amare-
la) do Plano São Paulo, projeto 
que prevê a retomada gradativa 
das atividades econômicas nos 
municípios paulistas durante a 
pandemia. Na prática, apenas a 
capital e as regiões de Sorocaba, 
Campinas e Baixada Santista, 
que estavam na Fase 4 (Verde), 
sentirão os efeitos da regressão.

A região administrativa de 
Bauru, da qual fazem parte Len-
çóis Paulista, Macatuba e Bore-
bi, permanece na Fase Amare-
la. Desta forma, a ocupação dos 
estabelecimentos fica limitada a 
40%; o funcionamento é de dez 
horas por dia, com limite de 
horário até as 22h; eventos com 
público em pé continuam proi-
bidos. Vale lembrar que todas 
as medidas são regulamentadas 
por decreto em cada município.

“Hoje, temos uma situação 
bem confortável do número de 
contaminados, porém, ainda te-
mos uma estrutura invejável de 
atendimento médico/hospitalar, 
considerando outras regiões do 

HORIZONTES PROMISSORES - Segundo Neno, comércio de Lençóis e 
região sofre menos com a crise econômica causada pelo novo coronavírus

REFORÇO - Capitão Marcelo Paes destaca que todo o efetivo operacional 
e administrativo da 5ª Cia será utilizado durante o período de festas

SINAL AMARELO LIGADO - Presidente da Comissão 
Parlamentar de Acompanhamento do Pacto, Sasso 
reforça o papel da população no controle da pandemia

xará nenhuma parte da cidade 
descoberta”, destaca o capitão.

Todo o efetivo operacional 
e administrativo da 5ª Cia será 
utilizado durante o período de 
festas, visando coibir práticas 
ilícitas que geralmente ocor-
rem pela grande circulação 
de renda e pessoas. “A Polícia 
Militar prestará todo o apoio 
necessário aos comerciantes 
durante o horário de atendi-
mentos especial, visando a 
interação social e a prevenção 

dos crimes comuns nesta época 
do ano”, frisa.

Apesar da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), o 
comandante salienta que a ex-
pectativa é de fluxo intenso de 
pessoas nas próximas semanas 
e orienta que os consumidores 
evitem transitar com dinheiro 
em espécie, dando preferência 
às compras com cartões ou ou-
tros recursos eletrônicos que 
podem ser utilizados no comér-
cio para facilitar o pagamento.

país. Fazemos exames, testagem 
em massa e casos suspeitos rece-
bem imediatamente medicamen-
tos, sem contar que há monitora-
mento permanente da vigilância 
sanitária e também atendimento 
por telefone para tirarmos as dú-
vidas. Ou seja, nossa cidade está 
cuidando e monitorando o tem-
po todo, mantendo medicamen-
tos em estoque e estrutura para 
cuidar dos doentes”, garante o 
vereador André Paccola Sasso, 
presidente da Comissão Parla-
mentar de Acompanhamento do 
Pacto Regional.

Ainda segundo Sasso, os 
municípios do Pacto Regional 
mantêm contato frequente a fim 

de ajustar diretrizes que têm 
como objetivo controlar a pan-
demia. No entanto, ele reforça 
o papel da população neste 
processo. “Todos nós sabemos 
o que precisa ser feito. Acredito 
que, por um longo tempo, tere-
mos que usar máscara, manter 
distância segura, usar álcool, 
lavar as mãos, nos isolarmos e 
buscarmos ajuda quando sen-
tirmos algum desconforto. Nin-
guém quer restringir nenhum 
serviço ou dificultar a vida dos 
empresários e comerciantes, 
mas precisamos buscar esse 
equilíbrio para que tudo funcio-
ne com segurança e os negócios 
sejam mantidos”, finaliza.

vocadas pela chegada do vírus, 
reduzindo renda e emprego, e 
pelo fraco desempenho da ati-
vidade econômica, espera-se 
que a tendência de queda na 
curva de longo prazo do indi-
cador seja revertida apenas no 
ano que vem, com a retomada 
mais clara da atividade e im-
pulsionada pela chegada já 
esperada de uma vacina eficaz 
no combate ao coronavírus.

SETORES
Na análise mensal, o seg-

mento de Móveis e Eletrodo-
mésticos apresentou retração 
de 2,2% em outubro, descon-
tados os efeitos sazonais. Já 
nos dados sem ajuste sazonal, 
o segmento intensificou seu 
ritmo de queda na análise 
acumulada em 12 meses, regis-
trando variação de -17,5%.

A atividade de Supermer-
cados, Alimentos e Bebidas 
registrou variação de -0,8% 
no mês na série dessazona-
lizada. Na série sem ajuste, 
a variação acumulada em 12 
meses foi de 0,5% em relação 

ao ano anterior.
Já a categoria de Tecidos, 

Vestuários e Calçados cresceu 
2,3% no mês, expurgados os 
efeitos sazonais. Nos dados 
acumulados dos últimos 12 
meses houve alta de 5,7%.

Por fim, o segmento de 
Combustíveis e Lubrificantes 
apresentou elevação de 1,8% 
em outubro considerando 
dados dessazonalizados, en-
quanto que, na série sem ajus-
te, a variação acumulada foi 
de -13,7%.

LENÇÓIS PAULISTA
Apesar de os números em 

âmbito Brasil ainda serem 
de queda, em Lençóis Pau-
lista, o cenário é diferente. 
É o que garante José Antonio 
Silva, o Neno, presidente da 
Acilpa (Associação Comer-
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista), que atribui os re-
sultados aos grandes investi-
mentos da Bracell.

“Nosso comércio sofreu 
e sofre com a pandemia, mas 
sofre menos e, certamente, está 

se recuperando melhor e mais 
rápido que outras cidades. O 
comércio de Lençóis Paulista 
é muito forte, composto por 
empresários experientes que 
já lidaram com muita coisa 
e, devido a essa experiência, 
conseguiram enfrentar bem a 
crise”, avalia.

Para Neno, a expectativa 
para o final de ano é a melhor 
possível. “Mesmo diante de 
todos os problemas enfrenta-
dos, as projeções feitas pelos 
comerciantes é que as vendas 
atinjam números satisfató-
rios. A campanha de natal da 
Acilpa foca muito nisso, na 
recuperação do comércio e 
na manutenção e geração de 
empregos”, diz.

Para 2021 a expectativa é a 
mesma. “A região de Lençóis 
Paulista sofreu menos e deve 
se recuperar antes dos impac-
tos da crise causada pela pan-
demia. Também é importante 
agradecer o lençoense por 
apoiar o comércio local e pedir 
para que esse apoio siga em 
2021”, completa Neno.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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CAMPANHA
No próximo sábado (12), a Ação da Cidadania Contra a Fome e a Miséria e Pela Vida realiza 
um Drive Solidário para a arrecadação de alimentos não perecíveis. A ação acontece 
no pátio do novo terminal rodoviário interbairros, das 8h às 14h. Devido à pandemia, a 
entidade não pôde realizar arrecadação nos bairros nos últimos meses e, por isso, conta 
com a colaboração da população para ajudar as famílias carentes neste fi nal de ano.
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CIDADANIA

PROCESSO SELETIVO

Empresária Márcia Pompermayer 
assume presidência da Apae

Rotary Club organiza 
bazar bene� cente

Etec está com inscrições abertas para seis cursos

Posse da nova diretoria acontece em janeiro

Ação visa ajudar a custear tratamento 
de lençoense internada após AVC

Seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de histórico escolar

Rafaela Damasceno

A Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcio-
nais) de Lençóis Paulista 

elegeu sua nova diretoria no 
último dia 25 de novembro. 
Quem assume a presidência da 
entidade em janeiro é Márcia 
Martins da Silva Pompermayer, 
de 61 anos, que permanece no 
cargo até dezembro de 2023.

No evento realizado para a 
escolha da nova diretoria exe-
cutiva, Márcia Pompermayer 
discursou sobre a importância 
da união e do trabalho em equi-
pe: “Ninguém faz um trabalho 
magnífico, grandioso, capaz de 
maravilhar a todos, sozinho”, 
afirmou a nova presidente.

Sócia da Ambiental, a 
empresária acredita que seus 
conhecimentos administra-
tivos podem ser úteis para a 
modernização da Apae. Entre 

Rafaela Damasceno

O Rotary Club de Lençóis 
Paulista realiza no próxi-
mo final de semana, en-

tre o sábado (12) e o domingo 
(13), um bazar para ajudar no 
tratamento da lençoense Luiza 
Corrêa, de 65 anos, que está 
internada em uma clínica de 
Bauru após ter sofrido um AVC 
(Acidente Vascular Cerebral). A 
ação acontece das 9h às 17h, na 
sede do clube, na Avenida Pa-
dre Salústio Rodrigues Macha-
do, 809, no Jardim Humaitá.

“Minha mãe teve um AVC 
ao saber que meu padrasto, que 
foi um grande pai para mim e 

Elton Laud

A Etec Cidade do Livro, 
em Lençóis Paulista, está 
com inscrições abertas 

para seis cursos técnicos gratui-
tos. Três deles são integrados 
ao Ensino Médio: Desenvolvi-
mento de Sistemas e Química, 
ambos em período integral, e 
Marketing, ministrado de ma-
nhã pelo programa Novotec. 
Outros três acontecem no pe-
ríodo noturno e são destinados 
a quem já concluiu ou está no 
segundo ano do Ensino Médio.

As inscrições tiveram iní-
cio no dia 24 de novembro e 
devem ser feitas até às 15h do 

NOVA VISÃO - Empresária acredita que seus conhecimentos 
administrativos podem ser úteis para a modernização da Apae

AUXÍLIO - Luiza Corrêa está internada em uma clínica particular em Bauru

OPORTUNIDADE - Interessados devem se inscrever até o dia 14 deste mês

dia 14, exclusivamente pelo 
site www.vestibulinhoetec.
com.br. O valor da taxa é de 

R$ 19. Neste ano, por conta da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), a entidade não re-

alizará provas presenciais. O 
processo seletivo será feito por 
meio de análise do histórico es-
colar do Ensino Fundamental 
dos candidatos.

Todos os detalhes sobre o 
processo seletivo podem ser 
consultados diretamente no 
Manual do Candidato, dis-
ponível no site citado acima. 
Para esclarecer dúvidas e ob-
ter outras informações, os in-
teressados podem entrar em 
contato com a secretaria da 
Etec Cidade do Livro pelos te-
lefones (14) 3264-4457 / 3264-
4459, pelo e-mail e244ata@
cps.sp.gov.br ou através das 
redes sociais da escola.

meus quatro irmãos, faleceu 
após um infarto. Os médicos 
agiram rápido, mas o sangue se 
espalhou pelo cérebro e ela teve 
sequelas graves”, explica sua 
filha, Andréia Corrêa da Silva 
Veloso, de 45 anos.

Luiza teve alta após ficar 25 
dias na UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva), mas ainda está 
debilitada devido à gravidade 
do caso. Por conta disso, está 
internada em uma clínica parti-
cular, sendo alimentada através 
de uma sonda, já que teve que 
fazer uma traqueostomia. Essa 
medida serve como uma alter-
nativa para que o paciente pos-
sa respirar sem obstruções de 

suas vias aéreas.
Para ajudar a custear seu 

tratamento, os filhos decidiram 
criar um bazar de roupas em 
parceria com o Rotary Club. 
“Serão vendidas roupas em ta-
manho adulto e infantil (peças 
femininas e masculinas), calça-
dos e acessórios. As peças são 
usadas, mas em bom estado, 
todas lavadas e separadas com 

muito carinho”, conta Andréia. 
O preço das peças varia de R$ 2 
a R$ 15 e o valor pode ser pago 
com dinheiro ou cartão.

“O Rotary nos cedeu o 
espaço e está ajudando a re-
alizar o bazar. Eu não tenho 
palavras para agradecer o que 
todos estão fazendo por nós, 
para nos ajudar. É uma bên-
ção”, finaliza Andréia.

seus planos para a nova gestão 
está a capacitação da equipe 
por meio de treinamento espe-
cializado, que visa contribuir 
para a melhoria do atendi-
mento aos usuários.

“Queria começar a cons-
truir uma parte mais profis-
sional, com um software para 
auxiliar na administração. Isso 
é necessário. Vai unir as áreas, 
integrar, e essa é a minha visão 
de empresa”, explica. “É um 
desafio pra mim, que estou co-
meçando, mas tenho boa von-
tade, disposição, tempo e com-
prometimento”, finaliza.

CONHEÇA A
NOVA DIRETORIA

Além de Márcia Pomper-
mayer, a nova diretoria executi-
va da Apae contará com Regina 
Tereza Capelari (vice-presiden-
te), Elisabete Gutierres Gilioli 
(1ª diretora financeira), Edwal-

do Bernardes Bianchini (2º di-
retor financeiro), Andrea Cone-
glian (1ª diretora da secretaria), 
Ana Maria Duarte (2ª diretora 

da secretaria), Carmen de Al-
meida Moreira (diretora social) 
e Ana Lúcia Lauria Darcie (di-
retora de patrimônio).

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:

 
WILIAN DIAS e MARIA CRISTINA SILVA, sendo o pretendente: 

nacionalidade brasileiro, solteiro, convivente em união estável, auxiliar de 
pedreiro, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 03/11/1989, residente e do-
miciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de MARTINHO SANTANA DIAS 
e de MARIA FLORINDA RIO DIAS; e a pretendente: nacionalidade brasi-
leira, solteira, convivente em união estável, auxiliar de açougue, nascida em 
Lençóis Paulista - SP, aos 09/09/1987, residente e domiciliada em Lençóis 
Paulista - SP, fi lha de LUIZ APARECIDO DIAS e de NAIR LOPES SILVA.

 
JEFERSON MANOEL DA SILVA e CAMILA CAROLINE TOR-

CINELLI ALVES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, 
convive em união estável, empresário, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 
12/11/1989, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de NOEL 
MANOEL DA SILVA e de VANIA MARIA DA SILVA; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteira, convive em união estável, do lar, nascida 
em Agudos - SP, aos 19/05/2000, residente e domiciliada em Lençóis Pau-
lista - SP, fi lha de SERGIO APARECIDO ALVES e de MARA SUSANA 
TORCINELLI ALVES.

 
ERICON LUIS ZAFANI e MAIARA DE PAULA FONSECA, sendo 

o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de câmara, nascido 
em Macatuba - SP, aos 15/02/1989, residente e domiciliado em Lençóis Pau-
lista - SP, fi lho de ANTÔNIO MARCOS ZAFANI e de ROSA MARIA DE 
OLIVEIRA ZAFANI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, nascida em Ourinhos - SP, aos 12/04/1993, residente e domiciliada em 
Lençóis Paulista - SP, fi lha de ALIPIO DE PAULA FONSECA e de CLEU-
ZA DE SOUZA FONSECA.

 
JESAIR REZENDE JUNIOR e PAMELA THAMIRIS EVANGE-

LISTA DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, autônomo/torneiro mecânico, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 
28/06/1988, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de JE-
SAIR REZENDE e de LUCIA FARIA DE LIMA REZENDE; e a pretenden-
te: nacionalidade brasileiro, solteira, auxiliar administrativa, nascida em São 
Paulo - SP, aos 16/05/1992, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, 
fi lha de CLAUDIO FREIRE DA SILVA e de ROSEMEIRE APARECIDA 
EVANGELISTA.

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

Local.
Lençóis Paulista, 03 de dezembro de 2020.
O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL

Conforme Edital já publicado em março/2020 e a não realização na data 
prevista devido a pandemia, fi cam os sócios proprietários convocados nova-
mente para comparecer na ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que será 
agora realizada, com todos os protocolos de segurança, no próximo dia 08 
de dezembro de 2020, terça-feira, às 19h00min, no Salão Social (Sala VIP), 
para a seguinte ordem do dia:

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

lada às 19h30min com qualquer número de sócios presentes.
Lençóis Paulista, 26 de novembro de 2020. 

LUIS FERNANDO GODINHO BRIGIDO
PRESIDENTE 

OBS: O ASSOCIADO QUE NÃO ESTIVER PORTANDO MÁSCARA 
NÃO PODERÁ PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA.

CLUBE ESPORTIVO 
MARIMBONDO

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

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

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

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

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

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

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

Edevar Ferrari

ERRATA
EXTRATO DE CONTRATO

Modalidade de licitação: Carta Convite nº 001/2020
Contratante: Câmara Municipal de Areiópolis
Contratado: A3 Infotech Com. e Prest. de Serviços de Informática LTDA
Endereço: Rua Java, nº 34, sala 11, bairro Jardim do Mar
Cidade: São Bernardo de Campo - SP
CNPJ nº: 31.385.684/0001-10

Objeto: aquisição de UM computador servidor de rede com garantia “on 
site” no mínimo de 3 (TRÊS) anos, conforme especifi cações constantes do 
Anexo I, Termo de Referência.

Valor: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais)
Prazo: à vista

Dotação Orçamentária:
Categoria Econômica: Nº 4.4.90.52
Despesa: 35
Nome da Categoria Econômica: Equipamento de processamento de dados

Areiópolis, 31 de novembro de 2020

MICHEL HENRIQUE AUGUSTO
Presidente

Câmara Municipal
de Areiópolis

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES
DO BAIRRO CIDADE JARDIM DO CAJU I E II

A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Cidade Jardim do 
Caju I e II, através de seu Presidente, convoca a Assembleia, no dia 20 de 
dezembro de 2020, a qual, será realizada na Rua Horácio Dias Baptista, n° 
255 - Jardim do Caju II - Lençóis Paulista/SP - das 08h00 às 17h00, nos 
moldes da legislação vigente e seu Estatuto Social, onde terá como pauta: 
Eleição de Nova Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio de 01/01/2021 e 
31/12/2022. Eventuais chapas deverão se escrever até o dia 11/12/2020 às 
16h00 no Escritório Camargo na Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 07 - Cen-
tro - Lençóis Paulista/SP. A Diretoria  
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ART:CIDADE
Neste sábado (5), dando continuidade ao projeto Art:Cidade, patrocinado 
pela Funarte (Fundação Nacional de Artes), será exibida a entrevista com a 
artista visual Carolina Rolim, que vai ao ar às 11h. O compositor Kevin Ferreira 
encerra a programação na terça-feira (8). Os vídeos podem ser vistos pelo 
canal do Youtube (Art:Cidade) e pelas páginas do Facebook e Instagram.
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Cultura

ON-LINE

LEI ALDIR BLANC

VIRTUAL

CINEMA

Com homenagem a escritor Ênio 
Romani, FILLP começa na terça

Prazo para submissões de projetos 
termina na quarta-feira (9)

Programa Oficinas Culturais 
acontece pela primeira vez on-line

Documentário sobre 
futebol é destaque na 
programação do MIS

Programação será exibida pelas páginas da Prefeitura Municipal e 
das secretarias de Cultura, Educação no Facebook e Youtube

Artistas e espaços culturais devem se inscrever pelo site da Prefeitura Municipal

Programação tem exibições de documentários e apresentações de grandes nomes da música

“Eu Platzeck - A história não pode ser 
apagada” faz referência a estádio de Garça

Flávia Placideli

Está tudo pronto para a re-
alização da 12ª edição do 
FILLP (Festival Integrado 

de Literatura de Lençóis Paulis-
ta), que neste ano, por conta da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), acontece de forma 
remota no Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti. A programa-
ção começa na terça-feira (8) 
e segue até na sexta-feira (11), 
com transmissão pelas páginas 
da Prefeitura Municipal e das 
secretarias de Cultura, Educa-
ção no Facebook e Youtube.

Escolhido como patrono 
desta edição, o escritor lenço-
ense Ênio Romani traz o campo 
como tema de suas poesias. Se-
rão quatro dias em que a popu-
lação poderá receber, de dentro 
de suas casas, diversas formas 
de cultura, como a literatura, 
a música, o teatro, a poesia e 
as contações de histórias que 
estarão reunidas em um úni-
co evento. Com classificação 
indicativa livre para todas as 
idades, todas as atrações con-
tam com tradução simultânea 

Flávia Placideli

Artistas e espaços culturais 
de Lençóis Paulista têm 
até a próxima quarta-feira 

(9) para se inscreverem em dois 
editais elaborados pela Secreta-
ria de Cultura do município, a 
partir da Lei Aldir Blanc. O cha-
mamento público beneficia pro-

Flávia Placideli

Pela primeira vez, o Ciclo 
de Cultura Tradicional, 
realizado pelo programa 

Oficinas Culturais da Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de São 
Paulo, acontece de forma virtu-
al, entre a segunda-feira (7) e a 
sexta-feira (11). O projeto ficou 
conhecido por percorrer o in-
terior paulista promovendo dis-
cussões sobre as culturas caipi-
ra, caiçara e indígena, tradições 
afro-brasileiras e religiosidade.

Para 2020, foram convidados 

Flávia Placideli

Em parceria com a Garcine, 
o MIS (Museu da Imagem 
e do Som) exibe neste sá-

bado (5), às 18h, o documentá-
rio “Eu Platzeck - A história não 
pode ser apagada”. Dirigida por 
Célia Lima, Gabriel Aparecido 
dos Santos e Carlos Oliveira, a 
produção, de 2017, faz referên-
cia ao Estádio Municipal Frede-
rico Platzeck, onde o time da 
cidade de Garça disputou par-
tidas pelas divisões intermediá-
rias do futebol paulista.

O bate-papo ao vivo pode 
ser visto pelo canal do Youtube 
(MIS São Paulo). Com media-
ção de Lucas Gervilla, artista 
visual e diretor, o encontro 
conta com a presença dos di-

retores e fundadores da Gar-
cine Produtora, Célia Lima e 
Gabriel Aparecido dos Santos, 
e Chico Santos, cofundador do 
Coletivo Bodoque de Cinema e 
integrante da APAN (Associa-
ção dos Profissionais do Audio-
visual Negro).

O documentário resgata os 
tempos de glória, jamais es-
quecidos pelos entrevistados, 
que emocionam até quem não 
esteve presente no campo. Uma 
sequência baseada em fatos re-
ais e a saga de uma inocente 
menina que desbrava nos dias 
de hoje um gigante esquecido 
e abandonado à própria sorte. 
Emoção e aventura se confun-
dem com a história, passado e 
presente se confrontam na bus-
ca por dias melhores.

HOMENAGEM - FILLP terá como patrono 
desta edição escritor lençoense Ênio Romani

OFICINAS CULTURAIS - Metá Metá, Elaine 
Potiguara e Mateus Aleluia integram a programação

MIS - Documentário narra a paixão nacional pelo futebol

TERÇA-FEIRA (8)
- 20h - Abertura oficial e apresentação do concerto “Orquestra 
Municipal de Sopros Agostinho Duarte Martins convida Edu-
ardo Santhana”

QUARTA-FEIRA (9)
- 9h - Apresentação literomusical “A Vida no Campo” e lança-
mento de livro homônimo
- 10h - Peça teatral “Caipirologia”, da Cia de Teatro Trovamores
- 14h - Contação de história “Jornal da Roça”, da Trupe TriTrot
- 15h - Teatro de bonecos “Pachamama”, com Mariza Basso 
Formas Animadas
- 19h - Lançamento do livro “Coleções de Amores”, de Larissa 
Placca
- 20h - Apresentação de poesias de Ênio Romani, patrono do 
FILLP

QUINTA-FEIRA (10)
- 9h - Apresentação literomusical “A Vida no Campo” e lança-
mento de livro homônimo
- 10h - Teatro de bonecos “O Sítio dos Objetos”, com Mariza 
Basso Formas Animadas
- 14h - Contação de história “Jornal da Roça”, da Trupe TriTrot
- 15h - Peça teatral “O Macaco Baterista”, de “Ilustre Criança 
- Desenhando a Canção”, com Jane Duboc
- 19h - Lançamento do livro “Carma dos Amaldiçoados”, de 
Rodolfo Braga e Thony Souza
- 20h - Concerto da Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão

SEXTA-FEIRA (11)
- 9h - Peça teatral: “Ele Infante”, de “Ilustre Criança - Dese-
nhando a Canção”, com Jane Duboc
- 10h - Peça teatral “Maroquinha Fru Fru”, da Trupe TriTrot
- 14h - Peça teatral “Alemdalenda”, da Cia de Teatro Trovamores
- 15h - Apresentação literomusical “A Vida no Campo” e lan-
çamento de livro homônimo
- 19h - Lançamento do livro “A História da Categoria dos Ro-
doviários”, de José Pintor
- 20h - Palestra com professor Pasquale

diferentes realizadores audiovisu-
ais - ligados aos temas, tradições 
ou territórios abordados - para a 
criação de cinco documentários 

de curta-metragem. O objetivo é 
explorar conexões e perspectivas 
críticas entre passado, presente e 
futuro, propiciando um espaço 

contínuo de convivência e com-
partilhamento de saberes entre 
mestres, pesquisadores, agentes 
culturais e público.

Os filmes estreiam no You-
tube e Facebook das Oficinas 
Culturais em sessões comenta-
das por diretores e convidados 
especiais, seguidas de apresen-
tações com grandes nomes da 
música brasileira, como Metá 
Metá, Elaine Potiguara e Ma-
teus Aleluia. A programação, 
disponível no site www.ofici-
nasculturais.org.br, conta com 
tradução para Libras (Língua 
Brasileira dos Sinais).

fissionais da área em duas mo-
dalidades: Seleção de Projetos 
de Produção Artística (001/2020) 
e Subsídio (002/2020).

Os editais, abertos desde a 
semana passada, fomentarão 
iniciativas culturais mediante 
incentivo financeiro de projetos 
apresentados dentro das especifi-
cações expressas pela Prefeitura 

Municipal, em especial a de in-
centivar a criação artística em to-
das as suas formas de expressão, 
a pesquisa de novas linguagens, 
a formação e o aprimoramento 
de eventos e programas culturais 
executados pela sociedade civil.

As inscrições devem ser fei-
tas até às 14h30 da quarta-feira 
(9) pelos formulários disponí-

veis no site www.lencoispau-
lista.sp.gov.br. Todas as infor-
mações podem ser conferidas 
no edital. Dúvidas podem ser 
esclarecidas diretamente na 
Secretaria de Cultura (Rua Sete 
de Setembro, 934, no Centro), 
pelo telefone (14) 3263-6525 ou 
pelo e-mail cultura@lencois-
paulista.sp.gov.br.

Confira a programação 
completa da FILLP 2020:

para Libras (Língua Brasileira 
de Sinais).

Na terça-feira (8), às 20h, a 
abertura do FILLP 2020 será 
marcada pela presença de au-
toridades e patrocinadores, 
respeitando medidas sanitárias 
para conter o avanço do novo 
coronavírus. O destaque do pri-

meiro dia é a apresentação do 
concerto “Orquestra Municipal 
de Sopros Agostinho Duarte 
Martins convida Eduardo San-
thana”, com participações es-
peciais das cantoras Ana Clara 
Ranzani, Ana Kelly, Ingrid Jus-
tino e o cantor Matheus Lessa.

Entre a quarta-feira (9) e a 

sexta-feira (11), a programação 
tem início às 9h, com apresen-
tações literomusicais, peças 
de teatro, teatro de bonecos, 
contações de histórias e lan-
çamentos de livros. Um dos 
destaques é o livro “A Vida no 
Campo”, escrito por Eduardo 
Santhana e Julinho Sertão e 
revisado pelo professor Pas-
quale, que encerra a progra-
mação do FILLP com uma 
palestra marcada para a noite 
da sexta-feira (confira ao lado 
a programação completa).

Segundo a organização, o 
desafio desta edição está na 
realização inteiramente on-
-line, “O FILLP se tornou, nos 
últimos quatro anos, um dos 
maiores festivais literários do 
Brasil. Creio que, neste ano, 
a programação transmitida de 
forma on-line vai permitir que 
um número maior de pessoas 
possa prestigiar o evento”, des-
taca Marcelo Maganha, secre-
tário de Cultura, que lembra 
que o FILLP conta com recur-
sos da Lei Rouanet e patrocínio 
das empresas Bracell e Lwart 
Soluções Ambientais.
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ESPERANÇA
O Reino Unido aprovou na quarta-feira (2) a vacina contra o novo 
coronavírus (Covid-19) desenvolvida em parceria entre a Pfi zer e a 
BioNTech, saindo na frente dos Estados Unidos e da União Europeia e se 
tornando o primeiro país ocidental a aprovar um imunizante que, afi rmou, 
poderá começar a ser aplicado aos mais vulneráveis já na semana que vem.
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Saúde

A UNIMED AGRADECE
SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO NO

ENFRENTAMENTO À COVID-19.

PROFISSIONAL
     DA SAÚDE,Obrigado! GRATIDÃO.

ESSE É O PLANO.

AIDS

Lençóis tem 140 pessoas vivendo 
com HIV, diz Secretaria de Saúde
Médica Infectologista explica como age o vírus e fala sobre prevenção e tratamento da doença, que atinge cerca de 920 mil brasileiros

Rafaela Damasceno

A última terça-feira (1) foi 
marcada pelo Dia Mun-
dial da Luta Contra a 

Aids. A data foi instituída no 
Brasil e outros países como for-
ma de conscientizar as pessoas 
sobre a necessidade de preven-
ção da doença. De acordo com 
o Ministério da Saúde, há cer-
ca de 920 mil pessoas vivendo 
com HIV no Brasil. A faixa etá-
ria com a maior incidência de 
casos é a de jovens de 25 a 39 
anos, com 492,8 mil infectados.  

Segundo a médica infectolo-
gista Geovana Momo Nogueira 
de Lima, o vírus HIV (causador 
da Aids) entra no organismo via 
corrente sanguínea e ataca dire-
tamente uma célula de defesa 
do corpo humano, que é cha-
mada de linfócito. Isso causa 
uma diminuição na imunidade 
do indivíduo, o que pode vir a 
causar outras doenças.

“Uma vez que o paciente 
é portador do vírus HIV ou já 
tem a doença Aids, ele está pro-
penso a desenvolver doenças 
oportunistas, que são doenças 
que se manifestam em pesso-
as com a imunidade baixa. As 
principais são a tuberculose e 
a neurotoxoplasmose. Toda vez 
que essas doenças se manifes-
tam, a pessoa precisa investigar 
o motivo”, orienta a médica.  

O vírus é transmitido, prin-
cipalmente, através de relações 
sexuais sem o uso de preser-

Este mês é conheci-
do como Dezembro Ver-
melho e é marcado pela 
Campanha Fique Saben-
do, iniciativa nacional 
cujo objetivo é a testagem 
de doenças sexualmente 
transmissíveis e a cons-
cientização acerca das 
medidas de prevenção, 
assistência e proteção 
contra o vírus do HIV 
e outras IST (Infecções 
Sexualmente Transmis-
síveis). Em Lençóis Pau-
lista, a campanha e segue 
até na segunda-feira (7).

Os testes estão sen-
do realizados mediante 
agendamento de horário 
em todas as Unidades de 
Saúde da cidade, com 
exceção das unidades 
ESF Antonio Benedetti, 
no Jardim Monte Azul e 
Dr. João Paccola Primo, 
no Núcleo Habitacional 
Luiz Zillo, que estão 
atendendo exclusiva-
mente casos de síndro-
me gripal, que podem 
estar relacionados à 
Covid-19. Os interes-
sados devem entrar em 
contato com a unidade 
de saúde mais próxima 
para o agendamento. 

vativo, mas esse não é o único 
meio de contaminação. Existe 
a transmissão no momento do 
parto, quando a mãe infectada 
acaba passando a doença para a 
criança, e a transmissão através 
de materiais cortantes contami-
nados. “Para evitar o contágio, 
é fundamental o uso do preser-
vativo. A prática do sexo segu-
ro é a principal maneira de se 
proteger”, afirma a especialista.

O HIV e a Aids, apesar de 
estarem relacionados, não são a 
mesma coisa. A Aids é o estágio 
mais avançado da infecção do 
vírus HIV e surge apenas quan-
do o indivíduo começa a apre-
sentar as doenças oportunistas. 
Segundo dados da Secretaria de 
Saúde, atualmente 140 pessoas 
infectadas com o HIV fazem 
tratamento em Lençóis Paulista. 

Dra. Geovana atribui o 
grande número na faixa etária 
mais jovem devido à falta de 
consciência da gravidade da 
doença. “Com a evolução dos 
medicamentos, não costuma-
mos conhecer atualmente pes-
soas que adoecem pelo HIV, 
a não ser por aquelas que se 
recusam a receber o tratamen-
to”, pontua.

A infectologista acredita 
que é necessário realizar mais 
campanhas de conscientização 
da doença. “É preciso traba-
lhar com o público jovem não 
somente no carnaval, quando 
surgem várias campanhas. Essa 
conscientização tem que ser du-

radoura, ocorrendo o ano todo. 
É preciso, também, conscien-
tizar os alunos desde a escola, 
para que esse jovem tenha um 
sexo seguro e consciente em 
respeito dele e do parceiro”, 
afirma a médica, que acredi-
ta que realizar testes rápidos 
também pode ser uma forma 
de prevenir a contaminação de 
outras pessoas, porque o diag-

nóstico é essencial para evitar a 
proliferação da doença.

A especialista declara que 
o mundo apresentou uma evo-
lução no conhecimento da do-
ença. Essa evolução permitiu 
que indivíduos contaminados 
pudessem viver com a Aids, 
realizando todos os tratamen-
tos necessários para uma vida 
normal. “Hoje, em 2020, vemos 

um avanço muito grande dos 
métodos de diagnóstico. É pos-
sível, com um teste rápido, re-
ceber um resultado em menos 
de dez minutos. A medicação 
é gratuita e pode-se fazer um 
acompanhamento especializado 
da doença. Com esse avanço, a 
mortalidade da Aids na nossa 
sociedade diminuiu significati-
vamente”, completa.

Campanha 
Fique 
Sabendo

CONFIRA OS ENDEREÇOS, CONTATOS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO:

PREVENÇÃO
Dra. Geovana acredita 

que é necessário realizar 
mais campanhas de 

conscientização da doença

- Ambulatório de Especialidades Dr. Antônio 
Tedesco, Avenida Brasil, 686, Centro | (14) 3269-1970
- ESF Victório Boso, Rua Bento Ribeiro, 29, Alfredo 
Guedes | (14) 3264-4332
- ESF Dr. Luiz Fernando Lelis Andrade, Rua João 
Coneglian, 340, Jardim do Caju | (14) 3264-9933
- UBS Dr. Antônio Leão Tocci, Rua Dias Gomes, 37, 
Núcleo Habitacional João Zillo | (14) 3264-4040
- ESF Dr. José Nege, Rua Bahia, 294, Jardim 
Cruzeiro | (14) 3264-3505

- ESF Winter Malatrasi, Rua Manoel Duarte 
Moreira, 150, Conjunto Habitacional Maestro Júlio 
Ferrari | (14) 3264-5040 
- ESF Vereador Carlos Alberto Baptistella, Rua 
Ana Neri, 124, Vila Maria Cristina | (14) 3263-2562 
- ESF Dra. Irene Alcídia da Costa Andrade, 
Avenida das Araras, 530, Jardim das Nações | (14) 
3264-1007 
- UBS Dr. José Antônio Garrido, Avenida Marechal 
Dutra, 895, Jardim Ubirama | (14) 3263-6251 
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Caderno BB
Instituto coloca Lençóis 
em 101° lugar em preparo 
para a longevidade
Apesar do bom resultado, cidade aparece 
atrás de vizinhas como Agudos e Barra Bonita

Angelo Franchini Neto

O Instituto de Longevidade 
Mongeral Aegon lançou 
a segunda edição do IDL 

(Índice de Desenvolvimento 
Urbano para a Longevidade), 
que tem como objetivo avaliar 
o preparo dos maiores muni-
cípios brasileiros para a longe-
vidade da população. Presente 
no estudo, Lençóis Paulista está 
em 101° lugar no ranking de ci-
dades pequenas, que é compos-
to por municípios até 104 mil 
habitantes, aproximadamente. 
Os resultados levam em consi-
deração 50 indicadores em sete 
variáveis, que são enumeradas 
de 0 a 100. 

Apesar de o resultado ser 
considerado satisfatório, Len-
çóis Paulista está atrás de al-
gumas cidades menores da mi-
crorregião, como Agudos (66º 
lugar) e Barra Bonita (25º), e 

QUALIDADE DE VIDA - Segundo Instituto, Lençóis apresenta preparo satisfatório para a longevidade da populaçãoà frente apenas de Pederneiras 
(109º). A pior das sete variá-
veis lençoenses avaliadas pelo 
Instituto é Habitação, com va-
lor total de 27,7. Já a melhor, 
com valor de 92,1, é a variá-
vel Indicadores Gerais, com 
melhor distribuição de renda, 
menores índices de violência, 
trânsito menos violento, menor 
desemprego e melhor expecta-
tiva de vida.

Já entre os municípios con-
siderados grandes no levanta-
mento, ou seja, com mais de 
104 mil habitantes, o destaque 
da região fica para Bauru (18º 
no ranking), Botucatu (27º) e 
Jaú (30º).

LONGEVIDADE
Para a gerontóloga Nádia 

Placideli Ramos, diversos fa-
tores contribuem para a lon-
gevidade. “A genética, sem 
dúvidas, influencia na longevi-

dade, porém, outros fatores são 
muito importantes, tais como 
culturais, étnicos, econômicos. 
E existem também os fatores 
que podemos controlar, como 
adoção de hábitos de vida sau-
dáveis, alimentação balancea-
da, atividade física, e estar em 
lugares e com pessoas que lhe 
façam bem. O quanto antes co-
meçarmos a refletir sobre nosso 
processo de envelhecimento, 
maior sucesso teremos”, avalia.

Segundo a especialista, o 
Poder Público tem papel fun-
damental para que os índices 
de longevidade cresçam. “É de 
extrema importância avançar-
mos na construção de ‘cidades 
amigas dos idosos’, um manual 
da OMS (Organização Mundial 
da Saúde), que sugere ações 
a serem implementadas para 
construção de cidades com 
acessibilidade, através de ofer-
tas de atividades diversificadas 

que englobem esporte, cultura, 
educação, saúde e convivên-
cia social, trazendo a figura 
do idoso como protagonista e 
contribuindo para o empode-
ramento dessa população, que 
muitas vezes é vista como pes-
soas estritamente doentes, que 
necessitam de cuidados e que 
não podem decidir pelos seus 
atos”, completa.

MAIS SOBRE O IDL
A composição geral dos 

rankings do IDL é baseada em 
sete variáveis: Indicadores Ge-
rais, Cuidados de Saúde, Bem-
-Estar, Finanças, Habitação, 
Educação e Trabalho e Cultura 
e Engajamento. Em cada va-
riável, múltiplos indicadores 
são analisados. Para obter as 
sete variáveis, o Instituto de 

Longevidade Mongeral Aegon 
parte da estrutura da primeira 
edição do IDL, que continha 65 
indicadores. Tendo em vista a 
indisponibilidade de oito desses 
indicadores, o Instituto coletou 
dados para 57 indicadores para, 
finalmente, obter um modelo 
parcimonioso composto por 50 
indicadores em 2020.

O IDL utiliza os dados pu-
blicamente disponíveis, oriun-
dos de fontes oficiais, como 
ANS (Agência Nacional de 
Saúde), IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística), 
Ministério das Comunicações, 
Ministério da Saúde, Ministério 
da Educação, Ministério da Fa-
zenda, Inmet (Instituto Nacio-
nal de Meteorologia), Tesouro 
Nacional; além de instituições 
e órgãos como FGV (Fundação 

Getulio Vargas) e Pnud (Pro-
grama das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento), Serviço 
Nacional do Comércio e IBPT 
(Instituto Brasileiro de Planeja-
mento e Tributação).

“O papel do IDL é ser uma 
ferramenta prática que contri-
bua diretamente para que os 
gestores públicos desenvolvam 
políticas que melhorem a qua-
lidade de vida nas cidades. Da 
mesma forma, é um importante 
aliado para que a sociedade co-
nheça de forma objetiva a reali-
dade de seus municípios e, com 
isso, possa escolher melhor os 
seus próximos representantes, 
principalmente em um ano 
de eleição municipal”, explica 
Henrique Noya, diretor-Execu-
tivo do Instituto de Longevida-
de Mongeral Aegon.
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Classificados

VEÍCULOS
VENDA

VENDE-SE IPHONE 4, cor 
rosa, bem conservado, valor 
R$ 2.000,00. Tratar (14) 
3264-9269.

ESTOU A procura de 
cadeira de rodas e banho, 
alguém que possa estar 
doando / emprestando. Que 
Deus venha te abençoar. 
Tratar (14) 99738-0536.

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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.

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

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

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

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

VENDE-SE APARELHO 
de som Philips. Tratar (14) 
98822-1372 / 3263-2793.

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

VENDO LOTE com 18 
matrizes de ovelha Ile 
de 99613. R$ 8.000,00. 
Tratar (14) 99661-8289 e 
99694-7889

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

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

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

VENDE-SE MOTO Honda 
CB 250F Twister, cor prata, 
ano 2018. Tratar (14) 99735-
1396 com Elaine.

OVELHAS E Borregas 
- Vende-se lote com 17 
borregas e ovelhas Texel 
valor R$ 8,00 o quilo (pv). 
Tratar (14) 99694-7889 Luiz 
Carlos.

VENDE-SE BERÇO de via-
gem desmontável da marca 
Galzerano, semi-novo, 
valor R$ 180,00. Tratar (14) 
99812-0998 / 3263-1722.

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

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

VENDO IMPERMEABILI-
ZANTE para telhas e tijolos 
50 litros R# 500,00 à vista. 
Tratar (14) 98175-0076 e 
whatsapp.

VENDE-SE ESTERCO 
bovino sem agrotóxico, 
embalagem de 5kg, faço 
entrega a domicílio somente 
em Lençóis Paulista, para 
pedidos acima de 10 
unidades. Ele é composto de 
estrume puro bovino, urina 
(uréia) e 20% de serragem 
(pó de serra), e ensacado 
diretamente da esterqueira, 
não é peneirado e o proces-
so de curtimento é natural. 
OBS: Para lojistas preços e 
frete a combinar. Os pedidos 
serão entregues com 2 dias 
úteis mediante identificação 
clara do interessado pelo 
WhatsApp. Tratar com 
Andrade (14) 99721-7534.

VENDE-SE IPHONE 4, 
8gb. R$ 300,00. Tratar (14) 
99785-7828.

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

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

ENGENHO EVENTOS - 
Salão de festas. Local para 
casamento- aniversários 
e confraternização. Com 
área externa e interna para 
casamentos. Tratar (14) 
98175-0076 e whatsapp.

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

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

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

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

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

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

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

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

SHOPCAR VEÍCULOS - 
compro seu carro, moto, 
pago à vista. Tratar (14) 
98175-0076 com Paulo.

LAVACAR SÃO Judas - 
Serviço de lavadas comple-
tas, polimentos, higieniza-
ção interna, na Rua Jalisco 
147. Tratar (14) 3263-2680 / 
(14) 99130-2153.

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

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

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

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

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

DIVERSOS

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

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

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

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

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

SERVIÇOS

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

VENDE-SE FIAT Palio ELX 
Attractive Flex 2007/2008 
na cor preta com direção 
elétrica, trava elétrica, 
vidro elétrico nas portas 
dianteira e alarme, valor 
R$16.500,00. Tratar (14) 
99740.6502 falar com 
Luccas.

VENDE-SE PRISMA LT 
branco, 2019, automático, 
valor R$ 59.000,00, não 
aceita troca. Tratar (14) 
99746-0449.

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

COBALT LTZ ano 2017, 
modelo novo, cor metálica, 
completo, único dono, 21 
km, valor a combinar. Tratar 
(14) 99709-5659 com Lima.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMÓVEIS
COMERCIAIS

ALUGA-SE EDÍCULA na 
Cecap, excelente localiza-
ção. Interessados tratar (14) 
99806-7878.

ALUGA-SE CASA no Costa 
Azul represa de Avaré, para 
feriados e finais de semana. 
Tratar (14) 3263-1722 / 
99812-0998.

CASA - Antonieta - 2 
quartos suíte, sala, cozinha 
e copa, lavanderia, chur-
rasqueira, garagem coberta 
com portão eletrônico, amplo 
quintal. R$ 2.600,00. Código 
02981. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Bela Vista - 4 quar-
tos, 1 sala grande, cozinha, 
2 banheiros, lavanderia e 
garagem para 2 carros. R$ 
2.800,00. Código 02961. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Alfredo Guedes - 2 
quartos sendo uma suíte, 
1 sala de visita, 1 cozinha 
comum, 1 banheiro social, 
área de serviço, garagem 
descoberta e varanda. R$ 
1.500,00. Código 02897. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Bauru - 3 quartos, 
1 sala de jantar, sala de 
visita, 1 escritório, adega, 
dispensa, lavabo, lavanderia, 
sauna, garagem. Edícula 
com 2 quartos, banheiro, 
churrasqueira. R$ 8.900,00. 
Código 02977. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

ALUGA-SE CASA no 
Condomínio Costa Azul 
em Avaré, para domingos, 
feriados e Natal. Tratar (14) 
99712-8759.

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

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

VENDE-SE CASA Jardim 
Príncipe com 3 dormitórios, 
sala, copa, cozinha e ba-
nheiro azulejado, banheiro, 
área de serviço, garagem 
para 2 carros, valor R$ 
320.000,00, Creci 64827. 
Tratar (14) 98206-3296 / 
99791-3666.

VENDE-SE CASA na Tra-
vessa Rua Padre Salomão 
Vieira, R$ 260.000,00. 
Tratar (14) 3263-2105 CRECI 
41388.

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

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

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDE-SE CASA em Bore-
bi, 3 quartos, sala, cozinha, 
área de serviço, garagem 
coberta, aquecedor solar, 
edícula semi- acabada. 
Tratar (14) 99788-8269.

VENDE-SE CASA no 
Júlio Ferrari com 3 quartos, 
cozinha, copa, 2 banheiros, 
dispensa e garagem 
para 2 carros. Tratar (14) 
98806-7115 Alzira / (14) 
98820-2667 celso.

VENDE-SE CASA Santa 
Terezinha, edícula em L, 
3 dormitórios, sendo 1 
suíte, copa, cozinha, área 
de lazer e garagem para 2 
carros, valor R$ 260.000,00. 
Tratar (14) 98206-3666 / (14) 
99791-3666.

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

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

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

BAURU - Vende-se 
apartamento na Rua Maria 
Nogueira / Jd. América, 
R$ 230.000,00. Tratar (14) 
3263-2105 CRECI 41388.

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

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

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

RUA 15 de Novembro, 
1.242. Vende-se casa com 
190.00m2. R$ 270mil. Tratar 
(14) 99897-6444.

JD MORUMBI casa com 
03 quartos sendo uma suíte 
com armário, 2 salas + 1 
sala de jantar, lavanderia, 
terreno amplo, garagem. 
Tratar (14) 99782-1060 / 
99787-2043

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

VENDE-SE CASA na Rua 
Cel. Álvaro Martins, R$ 
650.000,00. Tratar (14) 3263-
2105 CRECI 41388.

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

VENDE-SE CASA em 
Alfredo Guedes. Tratar (14) 
98822-1372 / 3263-2793.

VENDE-SE CASA no 
Villacittà em fase de 
acabamento. Tratar (14) 
99617-4371.

RESIDÊNCIAS
ALUGA

TERRENOS
VENDA

VENDE-SE TERRENO 
no Jardim Planalto, 
quitado, documentado e dá 
financiamento. Tratar (14) 
3264-4451 com Rubens.

VENDE-SE 2 terrenos no 
Jardim Grajau 275 m² cada, 
valor R$ 100.000,00 cada, 
não aceita financiamento. 
Tratar (14) 99791-3666 / 
98206-3296.

VENDE-SE DOIS lotes no 
Condomínio Fechado Spazio 
Verde, vende-se também se-
parado. Terrenos com ótima 
localização D12 e D13, área 
de cada lote 336 m², porta-
ria, salão de festas, quadras 
poliesportivas e de tênis, 
academia e playground. 
Tratar (14) 98182-5998.

VENDE/TROCA TERRENO 
300m² no condomínio 
fechado Spazio em Lençóis, 
por chácara. Tratar (14) 
99682-8837.

VENDE-SE ÁREA de terra 
em Alfredo Guedes de 7.912 
m², 10.577 m². Tratar (14) 
98822-1372 / 3263-2793.

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

ITAMARATY: TERRENO 
topografia plana, excelente 
localização 501,74 m² - R$ 
230.000 baixou para R$ 
213.000. Adriano Cian 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXCURSÕES

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

FISIOTERAPEUTA - Victor 
Lopes Quadrado - Crefito 
- 301604-F. Atendimento 
domiciliar e na clínica 
Priscila Sanches. Endereço: 
Rua Dr. Antonio Tedesco, 
859 - Centro - Lençóis Paulis-
ta - SP. Email - vlquadrado@
hotmail.com. Contato - (14) 
99725-2601 (whatsapp) ou 
3264-7658 (fixo).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPREGOS

ALIMENTAÇÃO

FESTAS

PARATY RJ. Janeiro de 
2021 - passeio de escuna, 
café da manhã, transporte, 
jantar, passeio em praias 
com van e pousada. São 
4 dias. De 5 a 9/01. Fone 
99724-8206 3264-8558

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.

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

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

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

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

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

SALA COMERCIAL - 
Macatuba - 1 salão com 
banheiro. R$ 660,00. 
Código 02980. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL - 
Núcleo - 4 x 3,5 m² com 
adaptação para deficientes, 
nova. R$ 500,00. Código 
02482. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou aces-
se: www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL 
- Centro - 1 sala e 2 
banheiros com adaptação. 
R$ 1.000,00. Código 02390. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL - 
Centro - 1 sala grande 9 x 
8, 1 sala menor 3 x 5, 1 sala 
continuação 7 x 5, 1 copa 6 
x 3, 2 banheiros, corredor. 
R$ 2.500,00. Código 02968. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL - 
Centro - 5 salas amplas, 
1 cozinha, 1 banheiro. R$ 
4.400,00. Código 02676. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

BARRACÃO - Príncipe - 
Barracão de 20x9, portão 
de ferro. R$ 1.200,00. 
Código 02973. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

BARRACÃO - Distrito 
Industrial - Amplo com sani-
tário masculino e feminino, 
escritório. Área do terreno: 
450 m². R$ 3.300,00. 
Código 02858. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

ALUGA-SE BARRA-
CÃO Comercial 207 m², 
climatizado, entrada 
para caminhões, energia 
trifásica, banheiro com 
acessibilidade na Avenida 
Anel Viário da Cidade. 
Tratar (14) 99721-7534.

VENDE-SE BARRACÃO 
comercial, terreno 230m², 
área construída 207m², es-
critura e averbação 100%, 
climatizado, entrada para 
caminhões, 2 banheiros 
com acessibilidade, en-
trada de energia trifásica, 
ventilação e iluminação 
natural em avenida de 
maior circulação, anel 
viário de Lençóis Paulista, 
até 50% do valor estudo 
permuta com terreno ou 
área rural, localização e 
infra-estrutura, próximo ao 
comércio. Tratar (14) 99721-
7534 whats.

ALUGA-SE/VENDA SALA 
no Ed. Luiz Paccola com 40 
m², dois banheiros e divisó-
rias. Tratar (14) 99116-1977 
com Paulo.

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

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

ALUGA-SE BARRACÃO 
com 140 m² com laje, pé 
direito de 4.50, cozinha 
e banheiro acessível. 
Jardim Monte Azul, valor a 
combinar. Magno Ferreira 
(14) 99752-2449 Cresci 
194142F.

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

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

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

CASA - Centro - 5 quartos 
(2 com armários embutidos), 
sala de visita, sala de jantar, 
cozinha, copa, 2 banheiros, 
2 lavanderias. edícula com 
1 quarto, sala, cozinha, 
churrasqueira, garagem 
para 13 carros sendo 3 
cobertas e 10 descobertas. 
R$ 8.800,00. Código 02979. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA/COMERCIAL - 
Centro - Sala de visita, 
sala de jantar, 3 quartos 
com armários embutidos, 
2 banheiros, cozinha. 
edícula com 2 quartos, 1 
banheiro. Consultar valor. 
Código 02971. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CHÁCARA - Alfredo Gue-
des - 4 quartos, 1 sala de 
visita, 1 cozinha comum com 
copa, 2 banheiros sociais, 
lavanderia, garagem para 
8 carros + edícula com ba-
nheiro, churrasqueira, salão. 
R$ 4.000,00. Código 02900. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

GUARUJÁ TEMPORA-
DA - Apartamento para 8 
pessoas, garagem, 1 quadra 
da praia das Pitangueiras, 2 
quadras do shopping. Tratar 
(14) 99772-7315.

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

ALUGO APARTAMENTO 
Praia Grande - temporada - 
8 andar - em frente ao mar 
- Guilhermina. 3 dormitórios. 
Tratar (14) 98175-0076 e 
whatsapp.

AP. ILHA Comprida, frente 
para o mar, preço imperdí-
vel, condomínio fechado, 
para ate 12 pessoas. Tratar 
com Edna (14) 3264-8064 / 
99632-3811 envio fotos pelo 
whats.

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

PROCURO TRABALHO de 
cuidadora de idosos, tenho 
experiencia. Tratar (14) 
99623-5176.

FERRARI DIESEL - 
Contrata-se mecânico com 
experiencia a Diesel. Tratar 
(14) 99812-0393 Jean.

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

LAVA SECO Cavazzotti 
- Empresa especializada 
em limpeza e higienização 
de estofados em geral, 
também com lava Car na 
Rua vinte e Cinco de Janeiro 
780, agora com o serviço 
de sanitização. Tratar (14) 
99701-3523.

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

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

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

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

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

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

ALUGA-SE SALAS para 
escritório em prédio novo. 
Tratar (14) 98175-0076 e 
whatsapp.

SALA COMERCIAL - São 
João - 2 salas e 1 banheiro. 
R$ 1.000,00. Código 02893. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

VENDO TERRENO no 
Condomínio Spazio Verde. 
Metragem total: 336m2. 
Valor: R$ 290.000,00. 
Particular. Contato: (14) 
98121-9398

VENDE-SE 2 terrenos no 
Spazio Verde condomínio 
fechado. Tratar (14) 99617-
4371.

TERRENO - Jardim 
Itamaraty - Terreno murado 
com 420,18 m², valor R$ 
220.000,00. Tratar (14) 
99791-3666 / 98206-3296. 
CRECI 64827.

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

VENDE-SE SÍTIO Gleba A - 
Bairro Campinho. Área total 
de 3,3 alqueires paulista, ou 
seja, 8,06 hectares, localiza- 
do no município e Comarca 
de Lençóis Paulista, Estado 
de São Paulo. Arrendado 
para Cana pela Zilor. Entrar 
em contato pelo celular (41) 
99815-9747 Maristela.
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Helder José da Silva, sábado (5) Laion Cesar, sexta-feira (4)Daniela Gomes Spadotto, segunda-feira (7)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Lary Naiara, quarta-feira (2) Laura Parella, domingo (6)Laion Nogueira de Oliveira, segunda-feira (7)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Matheus Trecenti Capoani, segunda-feira (7) Nivaldo Ribeiro, quarta-feira (2)Mariana Rossetto, domingo (6)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Vitória Giacometti Gigioli, quarta-feira (2) Yasmin Lemos Franqui, quinta-feira (3)Rangel Norato, sábado (5)

Dezembro começa em clima de festa para muitos aniversariantes, que comemoram mais 
um ano de vida e recebem os parabéns da família e dos amigos. Saúde e paz a todos!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

O pequeno Otávio completa 11 
meses na segunda-feira (7) e 
recebe o carinho de toda a família, 
especialmente do papai, Breno 
Corrêa Medola. Muitas felicidades!

D  IA DE 
FESTA

• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 5 DE DEZEMBRO DE 2020 •
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