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Sol com algumas 
nuvens. Não chove.
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A verdade no olhar
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NA PRÓXIMA SEMANA É
A VEZ DOS CANDIDATOS A

PREFEITO DE LENÇÓIS

ASSISTA EM:
youtube.com/OECOtv

facebook.com/oeco.digital
TODAS A PARTIR DAS 20H

ANDERSON PRADO
SEGUNDA-FEIRA (9)

JOSÉ ANTONIO MARISE
TERÇA-FEIRA (10)

DÉ MAZZINI
QUARTA-FEIRA (11)

JOTTHA GONÇALVES
QUINTA-FEIRA (12)
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

Mais de 100 jovens se inscreveram e participaram, nos dias 23 e 
24 de outubro, do 16º Congresso Juvenil, organizado pelo Instituto 
LideraJovem, através das plataformas do YouTube e Zoom. Com o 
tema “Cadê meu futuro? Transformação a partir das mudanças”, 
o encontro contou com discussão, re� exão, aprendizado, debates 
sobre temas do cotidiano, além da diversão e possibilidade de 
fazer novas amizades. Neste ano, pela primeira vez na modalidade 
on-line, o Congresso Juvenil teve parte aberta ao público geral, 
que possibilitou que quase 1 mil pessoas aproveitassem o 
conteúdo, que contou com palestra, intervenção teatral e sorteios.

LIDERA JOVEM

FOTOS: DIVULGAÇÃO

CRIANÇAS COM CÂNCER

Livro traz mensagem 
de esperança A6

VIAGEM LITERÁRIA

Projeto retorna ao 
Espaço Cultual A7

A Pizza Solidária organizada 
para arrecadar fundos para o 

tratamento do pequeno Nicolas 
Felipe Campos Piccoli, que tem 

paralisia cerebral, continua 
com a venda de adesões. A 

campanha “Somos Todos 
Nicolas”, visa angariar fundos 

para um tratamento com 
células tronco para melhorar 
sua qualidade de vida.

Na quarta-feira (11), O ECO 
traz edição especial com 
informações sobre todos 
os candidatos a prefeito 
da microrregião. A edição 
também apresenta o per� l 
do eleitorado, candidaturas, 
recomendações, além da lista 
completa de concorrentes ao 
cargo de vereador.

Somos Todos 
NICOLAS

O ECO circula 
na quarta com 
guia eleitoral

BEM-ESTAR

Fisioterapeuta dá 
dicas para manter 
a saúde física

A pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19) obrigou as pessoas 
a � carem mais tempo em suas ca-
sas. Com isso, muitos indivíduos 
tiveram que mudar completamente 
suas rotinas, parando de praticar 
exercícios físicos e passando a � car 
horas sentados em frente ao com-
putador. A � sioterapeuta Thalita 
Cotrim Zulo Valvassori, de 34 anos, 
alerta para os riscos que isso pode 
causar ao corpo a longo prazo. B1
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Prado abre sabatinas de Lençóis
Prefeito, que concorre à reeleição pelo Democratas, responde aos questionamentos de jornalistas e eleitores na noite da segunda-feira (9) A5

PESQUISA

Preço da cesta básica 
chega perto de R$ 1 mil

Os preços dos itens básicos de 
consumo continuam a subir em 
Lençóis Paulista. De acordo com o 
acompanhamento mensal realizado 
pela reportagem de O ECO, o valor 
total da lista com os 50 produtos 
mais consumidos pelas famílias lo-
cais aumentou nos quatro principais 
supermercados da cidade. A alta de 

outubro para novembro � cou entre 
0,33% e 2,14%. A coleta de preços, 
realizada nessa quarta-feira (4), in-
dica que para abastecer as despensa 
consumidor lençoense pode gastar 
até R$ 986,06. Mesmo com cotação 
de preço custo dos itens básicos não 
� ca abaixo dos R$ 869,90. Quilo da 
batata teve aumento de até 150%. A4
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FRASE
 “Avaliamos o que deu certo e o que não deu, e vamos, 

sim, montar uma nova equipe, caso sejamos reeleitos”,
Marcos Olivatto, prefeito de Macatuba, em sabatina 

realizada na última quarta-feira (4).

PARA PENSAR
 "Cérebros brilhantes também 

podem produzir grandes sofrimentos. 
É preciso educar os corações",

Dalai Lama.

T
er

ce
ir

a
 C

o
lu

n
a RETA FINAL

Há oito dias das eleições mu-
nicipais que definirão os repre-
sentantes dos poderes Executivos 
e Legislativos para os próximos 
quatro anos, os concorrentes aos 
cargos de prefeito, vice e vereador 
das quatro cidades da área de co-
bertura de O ECO têm intensificado 
seus compromissos de campanha a 
fim de convencer o eleitorado que 
merecem um voto de confiança.

LÁ E CÁ
Como vem sendo observado 

ao longo das últimas semanas, 
cada um tem adotado estratégias 
distintas, que serão colocadas à 
prova no próximo domingo (15). 
Na microrregião, que conta com 
12 chapas majoritárias e mais de 
500 postulantes ao legislativo, a 
reta final da corrida eleitoral vai 
delineando, aos poucos, os pro-
váveis cenários, alguns não tão 
prováveis assim.

BOREBI
Na pequena Borebi, órfã de An-

tonio Carlos Vaca, que foi vitimado 
pela Covid-19 em junho, em pleno 
exercício de seu terceiro mandato 
como chefe do Executivo, concor-
rem Anderson Pinheiro de Góes, o 
Chiquinho (MDB) e Antonio Rober-
to Moreira, o Tonho (PODE), am-
bos com relativa bagagem política, 
mas nenhum com experiência di-
reta na Administração Pública.

DESAFIO
Chiquinho, que tem ao seu lado, 

como candidata a vice, justamente 
a viúva de Vaca, Leila Ayub (PSDB), 
que também já foi prefeita da cida-
de por dois mandatos (1997-2000 / 
2001-2004), tem a difícil missão de 
convencer o eleitorado borebien-
se que tem algo novo a oferecer, 
além do legado - que é inegável - 
deixado por seu amigo, mentor e 
padrinho político.

A QUE VEIO
Tonho, que em 2016 foi candi-

dato a vice na chapa do ex-prefeito 
Manoel Frias Filho (PL) e neste ano 
encabeça a candidatura isolada do 
Podemos tendo como candidato a 
vice o jovem Fabrício Rodrigues, 
tem que dizer a que veio, de fato. 
Fará isso apenas demonstrando - 
com bastante convicção - que está 
preparado para ocupar o cargo 
mais importante da cidade. Para 
isso, não basta força de vontade, 
tem que ter jogo de cintura.

AREIÓPOLIS
Na vizinha Areiópolis, o pleito 

deste ano recoloca frente a frente 
dois adversários de longa data. De 
um lado, o atual prefeito Antonio 
Marcos dos Santos (PL), que tenta 
a reeleição ao lado de seu vice An-
tonio Carlos Príncipe, o Ciço (MDB). 
Do outro o ex-vereador e ex-vice-
-prefeito Adriano Romualdo de 
Oliveira (CIDA), que forma chapa 
com o vereador José Eduardo Bitu 
(PSDB). Ambos já se enfrentaram 
diretamente e indiretamente em 
outras oportunidades.

REVANCHE
Sedento por revanche após a 

derrota em 2016, Adriano tenta 
provar que é o melhor para a ci-
dade, mas sem demonstrar muita 
abertura à imprensa - pelo menos 
não a O ECO -, limita a população 
a seus discursos de campanha. Já 
Toni, que pede renovação de con-
trato, trabalha para demonstrar 
que a cidade está melhor do que há 
quatro anos e que é capaz de me-
lhorar ainda mais. Vai vencer quem 
antes for capaz de convencer.

VIDRAÇA
Em Macatuba, que tem quatro 

candidatos, o cenário é mais com-
plexo. Naturalmente em evidência 
por ter a máquina pública nas mãos, 
o prefeito Marcos Donizetti Olivatto 
(PL), que concorre à reeleição ao 
lado de seu vice Amauri Bornello 
(PV), precisa se sair bem na missão 
de confrontar convincentemente 
os discursos de seus três adversá-
rios, que, obviamente, não avaliam 
como satisfatória a atual gestão.

MERECE?
O ex-prefeito Tarcisio Mateus 

Abel (PTB), que forma chapa ao 
lado do ex-vereador Carlos Au-
gusto Maganha Vanni, o Carlinhos 
Vanni (CIDA), por já ter passado 
pelo Executivo precisa convencer 
que merece voltar. Mais do que 
apresentar propostas que agradem 
o eleitorado, precisa fazer o povo 
sentir saudade de seu tempo. Na-
turalmente, isso só se consegue 
comparando os governos.

TÁ NO SANGUE?
O vereador Fabrício José Gino 

Pereira, que concorre pelo PSD ao 
lado de Aline Mariana Ronque, atua 
de um lado tentando convencer 
que cumpriu bem o seu papel no 
Legislativo, o que inclui convencer 
que não usou seu cargo para ten-
tar prejudicar seu concorrente que 
chefia o Executivo. Na outra esfera, 
tenta conquistar para si o apoio que 
um dia foi dado a seu pai, o ex-pre-
feito José Gino Pereira.

PODE?
Já o vereador Anderson Ferreira, 

que concorre pelo Podemos ao lado 
do empresário Claudinei Moraes, 
tem em seu próprio Plano de Go-
verno sua maior arma. Apresenta 
ideias inovadoras que podem tra-
zer muitos benefícios, mas algumas 
nem tão simples de serem tiradas 
do papel. Com seu perfil, tende a 
conseguir mais adeptos entre os jo-
vens, mas é impossível prever qual 
peso eles terão nas urnas.

TÁ CHEGANDO
Por fim, Lençóis Paulista, ape-

sar de também contar com quatro 
candidatos, caminha para mais uma 
disputa polarizada entre dois gru-
pos políticos. Mas este é assunto 
para a semana que vem, na qual O 
ECO receberá todos os concorren-
tes para a última rodada de sabati-
nas. Está chegando a hora de saber 
o que cada um tem a dizer além do 
discurso pronto de campanha.
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o Virtudes para um novo tempo
Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular 
da USP, consultor político e de 
comunicação

Tempos de turbulência, tempos ner-
vosos, ciclo do medo, paisagens mortu-
árias e locupletadas de doentes, aqui, ali 
e nas lonjuras do planeta. Hora da gran-
de reflexão: o que tenho, o que sou e o 
que serei nesse novo mundo que ainda 
não mostrou de todo a cara? A reflexão 
de hoje é uma estreita vereda por onde 
podemos passar, sob a crença de que 
todo esforço se fará necessário para la-
pidarmos valores e virtudes ou mesmo 
tentarmos adquiri-las.

E não podemos perder tempo. Sê-
neca, o sábio, ao escrever sobre a bre-
vidade da vida, ensina: “Não é curto o 
tempo que temos, mas dele muito per-
demos. A vida é suficientemente longa 
e com generosidade nos foi dada, para a 
realização das maiores coisas, se a em-
pregamos bem. Mas quando ela se esvai 
no luxo e na indiferença, quando não a 
empregamos em nada de bom, então, fi-
nalmente, constrangidos pela fatalidade, 
sentimos que ela já passou por nós sem 
que tivéssemos percebido”.

Saber administrar o tempo é, hoje, 
um dos desafios instigantes do nosso 
cotidiano. O tempo não se mata. “Quem 
mata tempo é suicida”, satirizava Millôr 
Fernandes. A reprimenda parte tam-
bém do dramaturgo inglês H.D. Thoreau: 
“Como se fosse possível matar o tempo 
sem ferir a eternidade”.

Mãos à obra. Tempos de prudência, 
que os estóicos consideravam “a ciência 
das coisas a fazer e a não fazer”, e que su-
põe o risco, a incerteza, o acaso, o desco-
nhecido. André-Comte Sponville lembra 
bem, quando diz que a prudência suge-
re a ética da convicção ou, ainda, a ética 
da responsabilidade, nos termos de Max 
Weber. Somos impelidos a responder por 
nossos atos e por suas consequências.

Ao lado da prudência, impõe-se a vir-
tude da moderação, tão importante nes-
ses tempos agressivos que estamos pre-
senciando. Não exagerar, não romper os 
limites de nossas identidades, desfrutar 
livremente da própria liberdade, conten-
tar-se com pouco ou com o estritamente 
necessário, sem arroubos e extravagân-
cias que acabam roubando nosso esto-
que de bom senso. Já a intemperança, 
dizia Montaigne, é “a peste da volúpia”.

Tempos de pavonice, tempos de alta 
visibilidade, de desfiles canhestros na 
mídia para chamar a atenção de espec-
tadores e ouvintes. Tempos de Luís XIV, 
que desfilava em Versailles em seu cava-
lo branco adornado de diamantes. Tem-
pos do Estado-Espetáculo, onde atores 
e atrizes da política desfilam vaidades. 
Daí desponta o valor da humildade, que 
Sponville designa como “a virtude do ho-
mem que sabe não ser Deus”. Humildade, 
de “húmus” (terra), quer significar que 
somos filhos da terra. Os mais generosos 
costumam ser os mais humildes pela mi-
sericórdia e compaixão de seu caráter.

Tempos de dureza, de notícias tristes, 
pesadelos, ódio, com os opostos se ma-
tando nas arenas de vingança. Não é hora 
de criarmos um contraponto a esses tem-
pos de desdita e maldição? Leiamos Ítalo 
Calvino em Seis Propostas para o Próximo 
Milênio, ao citar Leopardo ante o insusten-
tável peso de viver: “imagens de extrema 
leveza, como os pássaros, a voz de uma 
mulher que canta na janela, a transparên-
cia do ar e, sobretudo, a lua”. Tentemos 
viver de modo mais leve, suave, evitando 
rompantes e atitudes tresloucadas.

Tempos de injustiça, de acusações 
malévolas, de fake news construídas 
para sujar a imagem de adversários. En-
tão, busquemos a deusa Têmis, com sua 
balança e os dois pratos em equilíbrio, 
apontam para o estado da ordem e da 
igualdade. Dizia Kant: “é justa toda ação, 
cuja máxima permite que a livre vontade 
de qualquer um coexista com a liberdade 
de qualquer outro, segundo uma lei uni-
versal”. Sim, a justiça é a vontade de se 
atribuir a cada um o que lhe cabe.

Uma virtude leva à outra. A justiça se 
liga aos atos de boa-fé, à sinceridade, à 
verdade. A boa-fé suscita reconhecimen-
to às qualidades humanas, sem exageros, 
na versão das Escrituras: nem um homem 
é capaz de acrescentar um palmo à sua 
altura. É o que é, nos moldes da constru-
ção divina. Tal verdade sugere afastar a 
gabolice, o estilo fanfarrão, a dissimula-
ção, a arte de enganar. Todos devemos 
aspirar fidelidade ao que é verdadeiro.

Por fim, cultivar o amor. Amar o pró-
ximo deve significar praticar todos os 
deveres para com ele. Amar os entes 
queridos, praticar boas ações, eliminar 
eventuais doses de ódio que chegam 
nas ondas de intensa polarização política. 
Nietzsche anunciava: “o que fazemos por 
amor se consuma além do bem e do mal”.
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l A verdade no olhar

Em menos de uma semana pouco 
mais de 70 mil eleitores da microrre-
gião têm compromisso marcado com 
a democracia. No dia 15 de novem-
bro, todos que estão em dia com a 
Justiça Eleitoral têm o direito e o de-
ver de exercer o seu papel de cida-
dão, indo às urnas para escolher seus 

representantes pelos próximos 
quatro anos.

O submundo sombrio que en-
volveu a política nos últimos anos, 
sobretudo na esfera federal, fez 
com que muitos criassem verda-

deira aversão ao tema, com toda 
a razão. Mas o momento pede - e 
exige - a participação de todos. 

Votar com responsabilidade pode 
fazer muita diferença. Ignorar essa 
premissa, também.

Ao longo dos últimos meses, O 
ECO tem feito de tudo para cumprir 
da melhor forma o seu papel, levan-
do aos eleitores de Lençóis Paulis-
ta, Macatuba, Areiópolis e Borebi o 
máximo de informação possível para 
subsidiar a escolha que cada um 
fará. Nunca, ao longo dos últimos 82 
anos, todos os candidatos tiveram 
tanto espaço.

A eles cabe apresentar suas ideias 
e propostas. Aos eleitores, a sensibili-
dade de enxergar a verdade no olhar. 
Acredite, nem sempre ela está lá.

A2
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SÃO PAULO MAIS SEGURO
Na quinta-feira (5), a Polícia Militar desencadeou a Operação São Paulo Mais Seguro em 
todo o estado de São Paulo, com a fi nalidade de garantir a continuidade da redução dos 
indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de 
segurança das pessoas e combater o crime. A operação contou com a mobilização de 16.224 
militares, com o emprego de 7.312 viaturas e 11 helicópteros, distribuídos em 1.204 mil pontos.

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

Polícia

ARMA DE FOGO

Homem faz ameaça e dispara 
com revólver dentro de uma loja
Ação aconteceu no Jardim Itamaraty, após uma discussão sobre uma dívida

Flávia Placideli

A Polícia Militar de Lençóis 
Paulista registrou uma 
ocorrência de disparo de 

arma de fogo em plena luz do 
dia, na última quarta-feira (4), em 
um estabelecimento comercial 
no Jardim Itamaraty. De acordo 
com as informações, o homem, 
que estava armado, fez ameaças e 
um disparo com o revólver após 
uma discussão com os sócios do 
local por conta de uma dívida 
pendente. Após o ato, o homem 
fugiu em um carro e ainda atingiu 
outros dois veículos que estavam 
estacionados na frente da loja.

Segundo as informações con-
tidas no Boletim de Ocorrência 
registrado pela 5ª Cia da Polícia 
Militar, o fato aconteceu por volta 
das 12h da quarta-feira (4), em 
uma loja localizada na Rua Láza-
ro Brígido Dutra. Após o chama-
do, equipes da PM comparece-
ram ao local, porém, o autor do 
disparo da arma de fogo já havia 
fugido. Os sócios da loja presta-
ram depoimentos e forneceram 

as informações do ocorrido.
As vítimas declararam que che-

garam à loja e encontraram E.M.G. 
(somente as iniciais foram informa-
das) e o indagaram sobre uma dívi-
da antiga que ele não havia pago. 
Após início de uma discussão, 
E.M.G. pediu para que fossem até 
o escritório, no piso superior, para 
conversarem. No local, iniciou-se 
uma nova discussão e um dos só-
cios disse que iria chamar a polícia.

Ainda de acordo com as 
informações, nesse momento, 
E.M.G. fez diversas ameaças e 
sacou um revólver que estava em 
sua cintura, apontando para o 
sócio e as pessoas que se encon-
travam no estabelecimento. Um 
dos sócios tentou desarmá-lo o 
empurrando em uma escada, po-
rém, o homem se levantou e fez 
um disparo em direção a um dos 
proprietários, que não o acertou.

Após o disparo, o autor fugiu 
do local. Durante a fuga, os sócios 
ainda relataram que o homem, 
que estava em um carro, modelo 
ix35 preto, atingiu dois veículos 
que estavam estacionados na loja. 

TRÂNSITO

Ciclista com bicicleta 
sem freio atinge veículo
Acidente aconteceu na Vila Antonieta; 
vítima foi socorrida à UPA

Flávia Placideli

Um acidente de trânsito en-
volvendo uma bicicleta e 
uma caminhonete foi re-

gistrada na manhã da quinta-feira 
(5) em Lençóis Paulista. A colisão 
frontal aconteceu na Vila Antonie-
ta e, segundo informações da víti-
ma, que precisou ser socorrida à 
UPA (Unidade de Pronto Atendi-
mento), o acidente ocorreu depois 
que sua bicicleta perdeu o freio.

De acordo com as informa-
ções do Boletim de Ocorrência, 
a colisão frontal aconteceu por 
volta das 12h, na Rua Antônio 
Brandi, na Vila Antonieta. O ci-
clista, J.P.J.S., de 16 anos, transi-
tava pela via quando, após perder 
o freio de sua bicicleta, colidiu 

frontalmente com uma caminho-
nete, modelo GM/S10 Executive.

O condutor, S.O., de 67 anos, 
que prestou depoimento à Polícia 
Militar, declarou que transitava 
pela Rua Antônio Brandi, sentido 
Bairro-Centro, quando, no cruza-
mento com a Rua José do Patrocí-
nio, uma bicicleta que descia, em 
alta velocidade, colidiu contra a 
frente de seu veículo.

A vítima foi socorrida pela 
equipe de resgate do Corpo de 
Bombeiros e encaminhada à UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) 
para atendimento médico, com 
escoriações leves. Na unidade de 
saúde, o jovem disse aos policiais 
ter perdido o freio da bicicleta. Os 
documentos do veículo bem como 
do condutor estavam em ordem.

TRÁFICO DE DROGAS

DOCUMENTO FALSO

Polícia Rodoviária 
prende dois homens

CNH falsa é comprada 
pela internet

Eles transportavam em um veículo dois quilos 
de maconha que seriam entregues em Agudos

Após a compra, homem foi até o Poupatempo 
por duvidar da veracidade do documento

Flávia Placideli

Na tarde da terça-feira (3), 
uma equipe do TOR (Táti-
co Ostensivo Rodoviário), 

prendeu dois homens acusados 
de tráfico de drogas. No ato da 
abordagem, ao realizar uma 
vistoria no interior do veículo, 
foram localizados dois tabletes 
de maconha. Os autores foram 
indagados acerca da droga e de-
clararam que levariam até o mu-
nicípio de Agudos. 

Durante fiscalização de com-
bate ao narcotráfico e demais 
ilícitos penais, a equipe do TOR, 
que realizava um patrulhamento 
pela Rodovia Marechal Rondon 

Flávia Placideli

A Polícia Militar de Lençóis 
Paulista registrou uma 
ocorrência, na última sex-

ta-feira (30) envolvendo um docu-
mento falso. O fato aconteceu após 
um homem de 35 anos se dirigir 
até o Poupatempo da cidade para 
consultar a veracidade de uma 
CNH que ele havia adquirido atra-
vés de um anúncio pela internet.

Segundo o Boletim de Ocor-
rência registrado pela 5ª Cia da 
Polícia Militar, por volta das 17h, 
uma funcionária do Poupatempo 
acionou a PM declarando que 
recebeu J.R.S., de 35 anos, no 

local apresentando uma CNH de 
procedência duvidosa.

J.R.S., natural de João Lisboa, 
no Maranhão, morador do Jardim 
São João, declarou ter adquirido 
o documento através de um anún-
cio pela internet, porém, não sou-
be informar o nome, nem o ende-
reço do indivíduo que o vendeu. 
Disse que, por duvidar da auten-
ticidade da CNH, se dirigiu até o 
local para consultar o mesmo.

Diante dos fatos, as partes e a 
documentação foram apresenta-
das na Delegacia da Polícia Civil, 
onde a CNH foi apreendida para 
averiguação. As partes foram ou-
vidas e liberadas.

FLAGRANTE - Polícia Rodoviária apreende droga 
e prende dois homens por tráfico de drogas

DATA: 31/10/2020 a 06/11/2020

Obituário
José Fernando Fonseca de Barros faleceu na quinta-feira (5) aos 78 anos em Macatuba
Júlia Geremias Rodrigues faleceu na quinta-feira (5) aos 76 anos em Lençóis Paulista
Maria Aparecida Alves Martins de Freitas faleceu na quarta-feira (4) aos 55 anos 
em Macatuba
Rosevaldo Ramos Teixeira faleceu na quarta-feira (4) aos 43 anos em Lençóis Paulista
Almir Aguino Maximiano faleceu na terça-feira (3) aos 61 anos em Lençóis Paulista
Antonio da Silva faleceu na terça-feira (3) aos 58 anos em Macatuba
Jorge Coelho Vaz faleceu na terça-feira (3) aos 50 anos em Lençóis Paulista
Delma de Carvalho Ramos faleceu no sábado (31) aos 67anos em Lençóis Paulista
Emilia Takahashi Oura faleceu no sábado (31) aos 85 anos em Lençóis Paulista
Maria José dos Santos Pereira faleceu no sábado (31) aos 77 anos em Macatuba

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1002925-09.2016.8.26.0319 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cumulativa, 
do Foro de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Jose Luis Pereira Andrade, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos os 
que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 1002925-09.2016.8.26.0319 que 
neste juízo corre seus trâmites, processo de Ação monitória, que tem como objeto cobrança de valores inadimplidos em 
relação a contrato de prestação de serviços educacionais em que é réu Ingrid Godoy Cabral, RG 40.264.235-1 e do CPF. 
323.674.748-00, no qual a autora Associação Ranieri De Educação E Cultura LTDA, requer a declaração monitória ante a 
inadimplência do débito, foi realizado tentativas para localizar o réu nos endereços: Rua Candido Alvin de Paula, nº 127, 
Jardim Ubirama, Bauru-SP, CEP 18.683-560; Rua Mato Grosso, nº 350, Jardim Cruzeiro, Lençóis Paulista-SP, CEP 18680-
540, e como esteja o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, nestas condições foi 
deferido à citação pelo presente edital, para comparecerem em juízo, para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores 
termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, 
cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital (20 dias), apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado neste município de Lencois Paulista, aos 07 de julho de 2020 K-31/10e07/11

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA

RUA VER. IGNÁCIO LEITE Nº800 - AREIÓPOLIS
FONE/FAX: 3846-9808 RAMAL 26
Email: visaareiopolis@yahoo.com.br

Areiópolis - SP

1 - COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA 
ANUAL DE FUNCIONAMENTO

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓ-
POLIS CONCEDE LICENÇA SANITÁRIA ANUAL DE:

RAZÃO SOCIAL: NATASHA MENDONÇA QUINTINO
END: RUA JOAQUIM ROMUALDO DA SILVA, 163
CEVS: 350360401-865-000013-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO: NATASHA MENDONÇA QUINTINO
CPF: 404057788-48
DATA DE VALIDADE: 30/04/2021

RAZÃO SOCIAL: LUCIANA ROSA DA SILVA
END: RUA ANTONIO GONÇALVES DA SILVA, 397
CEVS: 350360401-865-000012-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCIANA ROSA DA SILVA
CPF: 357060228-10
DATA DE VALIDADE: 16/10/2021

RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS- CRECHE CARLOS DOS 
SANTOS

END: RUA DOMINGOS RENDA, S/Nº
CEVS: 350360401-851-000057-1-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELAINE MARIA PEDROSO MENDONÇA
CPF: 251311428-06
DATA DE VALIDADE: 21/09/2021

RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS- CRECHE CINIRA CAGNON
END: RUA AMANCIO ROMUALDO DA SILVA, S/Nº
CEVS: 350360401-851-000056-1-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELAINE MARIA PEDROSO MENDONÇA
CPF: 251311428-06
DATA DE VALIDADE: 21/09/2021

RAZÃO SOCIAL: ERICA CASSIANA DA COSTA
END: RUA CANUTO HELENE, 100
CEVS: 350360401-865-000011-1-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ERICA CASSIANA DA COSTA
CPF: 332617188-97
DATA DE VALIDADE: 23/0/2021

RAZÃO SOCIAL: VANESSA A DA SILVA DROGARIA
END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 222
CEVS: 350360401-477-000014-1-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HENRIQUE VITAGLIANO PEDROSO
CPF: 399070168-10
DATA DE VALIDADE: 21/10/2021

RAZÃO SOCIAL: MARIANA CANEVESI LOURENÇÃO
END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 545
CEVS: 350360401-863-000033-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARIANA CANEVESI LOURENÇÃO
CPF: 399070168-10
DATA DE VALIDADE: 17/07/2021

RAZÃO SOCIAL: MARIANA CANEVESI LOURENÇÃO –AP. 
RAIO X ODONTOLÓGICO

END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 545
CEVS: 350360401-863-000034-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARIANA CANEVESI LOURENÇÃO
CPF: 399070168-10
DATA DE VALIDADE: 17/07/2021

SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUM-
PRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS 
REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RES-
PONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO 
DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO CANCE-
LAMENTO DESTE DOCUMENTO. 

2 - COMUNICADO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREI-
ÓPOLIS CONCEDE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
ABAIXO CITADO:

RAZÃO SOCIAL: NEIDE APARECIDA DE SOUZA AREIÓPOLIS ME
END: RUA JOSÉ GIORGETO, 175
CEVS: 350360401-477-000003-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONARDO AUGUSTO

3 - COMUNICADO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA:

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓ-
POLIS CONCEDE A ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
ABAIXO CITADO:

RAZÃO SOCIAL: NEIDE APARECIDA DE SOUZA AREIÓPOLIS ME
END: RUA JOSÉ GIORGETO, 175
CEVS: 350360401-477-000003-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: WELITON ASCIELLO DOS SANTOS
CPF: 369.079.928-60

SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUM-
PRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS 
REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RES-
PONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO 
DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO CANCE-
LAMENTO DESTE DOCUMENTO. 

4 - COMUNICADO DE CANCELAMENTO DE LICENÇA SANITÁRIA:

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREI-
ÓPOLIS CONCEDE O CANCELAMENTO DA LICENÇA SANITÁRIA 
DOS ESTABELECIMENTOS ABAIXO CITADO:

RAZÃO SOCIAL: FERNANDA CRISTINA SILVA DE FARIA - ME
END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 328
CEVS: 350360401-477-000012-1-0

RAZÃO SOCIAL: JOÃO CLEBER MARIN
END: RUA PEDRO PUPO DA SILVEIRA, 75
CEVS: 350360401-472-000028-1-0

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓ-
POLIS CONCEDE O CANCELAMENTO “EX OFFICIO” DA LICENÇA 
SANITÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS ABAIXO CITADO:

RAZÃO SOCIAL: FLEDSON HELIO TURBANO 06065445428
END: RUA MARCELINO PEREIRA DA CRUZ, 227
CEVS: 350360401-561-000226-1-6

RAZÃO SOCIAL: NILSON RODRIGUES DE LIMA 17178042842
END: RUA VEREADOR ERNESTO RAMOS, 66
CEVS: 350360401-471-000032-1-2

RAZÃO SOCIAL: NATALIA CORTES DE SOUZA
END: RUA DESIDERIO MANUEL CANAVESI, 18
CEVS: 350360401-561-000183-1-7

AREIÓPOLIS, 05 DE NOVEMBRO DE 2020

VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE AREIÓPOLIS

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Clube Esportivo
Marimbondo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO
FISCAL DO CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO

Ficam os sócios proprietários convocados para eleição da nova dire-
toria e conselho fi scal para o biênio 2021/2022, cujo pleito será realizado 
em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA no dia 29 de novembro de 2020 
(domingo) na sede social / salão de eventos. O horário da votação será das 
08h00 às 12h00. Os interessados em concorrer à eleição da DIRETORIA e 
DO CONSELHO FISCAL, poderão protocolar na SECRETARIA DO CLU-
BE as respectivas CHAPAS separadas, a partir do 1° (primeiro) dia útil de 
novembro até às 18h00 do dia 10 (dez) de novembro de 2020, observando-se 
as disposições estatutárias.

 
Lençóis Paulista/SP., 7 de novembro de 2020.

CLUBE ESPORTIVO MARIMBONDO
LUIS FERNANDO GODINHO BRIGIDO

PRESIDENTE

No local, compareceu uma equi-
pe de perícia, que localizou uma 
cápsula calibre 45 deflagrada. 

Diante dos fatos, as partes 
foram encaminhadas à Delegacia 
da Polícia Civil, onde o delegado 
de plantão, após tomar ciência 
dos fatos, elaborou um Boletim 

de Ocorrência por porte ilegal de 
arma de fogo, ameaça, injúria, le-
são corporal, dano e direção peri-
gosa de veículo. Foram efetuados 
patrulhamentos na região de Len-
çóis Paulista, porém, o veículo e o 
autor não haviam sido localizados 
até o fechamento desta matéria.

(SP-300), suspeitou dos ocupantes 
de um veículo, modelo VW/Gol, 
que demonstraram muito nervo-
sismo ao observar a presença da 
equipe, motivando a abordagem. 

No ato da abordagem, ao re-
alizar uma vistoria no interior do 
veículo, foram localizados dois 
tabletes de maconha. Os autores 
foram indagados acerca da droga 
e declararam que levariam até o 
município de Agudos, onde entre-
gariam a uma pessoa desconheci-
da e receberiam a quantia de R$ 
350. Os dois indivíduos, que não 
tiveram a identidade divulgada, 
foram presos em flagrante pelo 
crime de tráfico de drogas (Artigo 
33 do Código Penal).

FOTO: POLÍCIA RODOVIÁRIA/DIVULGAÇÃO

A3



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO DE 2020 •

Economia CONSUMO
Até agosto, na comparação com o mesmo período de 2019, os 
supermercados brasileiros acumularam crescimento real de 3,94% de 
acordo com o Índice Nacional de Vendas da ABRAS (Associação Brasileira 
de Supermercados), divulgado no final do mês passado. A alta foi de 2,56% 
em relação a julho e de 4,44% na comparação com agosto do ano anterior.
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PESQUISA

Abastecer a despensa com o básico
pode custar até R$ 986,06 em Lençóis
Variação geral de lista com 50 principais itens ficou entre 0,33%, e 2,14% de outubro para novembro; batata está custando até 150,25% mais caro

Elton Laud

Os preços dos itens bási-
cos de consumo continu-
am a subir em Lençóis 

Paulista. De acordo com o 

SALGADO - Preço do quilo da batata disparou 
entre outubro e novembro, atingindo até R$ 4,99

PESQUISA CESTA BÁSICA NOVEMBRO 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$ 24,98 R$ 49,96 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$ 13,90 R$ 27,80 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$ 2,49 R$ 9,96 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$ 2,49 R$ 12,45 R$ 2,49 R$ 12,45 R$ 2,49 R$ 12,45 R$ 2,49 R$ 12,45
3 Pct. Pó de Café (500 g) Tesouro R$ 10,79 R$ 32,37 R$ 10,79 R$ 32,37 R$ 9,90 R$ 29,70 R$ 10,70 R$ 32,10 R$ 9,90 R$ 29,70
5 Fr. Óleo de Soja (900 ml) Liza R$ 7,49 R$ 37,45 R$ 7,49 R$ 37,45 R$ 6,99 R$ 34,95 R$ 7,95 R$ 39,75 R$ 6,99 R$ 34,95
1 Pct. Farinha Trigo (1 kg) Veturelli R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 4,59 R$ 4,59 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 3,99 R$ 3,99
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$ 4,49 R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 4,49
3 Pct. Molho de Tomate (340 g) Fugini R$ 0,99 R$ 2,97 R$ 1,19 R$ 3,57 R$ 1,29 R$ 3,87 R$ 1,59 R$ 4,77 R$ 0,99 R$ 2,97
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$ 3,97 R$ 3,97 R$ 2,65 R$ 2,65
2 Lt. Sardinha em Cons.(125 g) Gomes da Costa R$ 4,49 R$ 8,98 R$ 3,98 R$ 7,96 R$ 4,59 R$ 9,18 R$ 3,98 R$ 7,96 R$ 3,98 R$ 7,96
1 Lt. Milho Verde (200 g) Fugini R$ 2,98 R$ 2,98 R$ 2,98 R$ 2,98 R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,49 R$ 2,49 R$ 2,49 R$ 2,49
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$ 5,95 R$ 5,95 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,95 R$ 5,95
2 Pt. Margarina c/ Sal (500 g) Qualy R$ 6,49 R$ 12,98 R$ 4,98 R$ 9,96 R$ 5,79 R$ 11,58 R$ 5,98 R$ 11,96 R$ 4,98 R$ 9,96
12 Cx. Leite Longa Vida (1 l) Gege/Italac R$ 2,79 R$ 33,48 R$ 3,59 R$ 43,08 R$ 2,99 R$ 35,88 R$ 2,99 R$ 35,88 R$ 2,79 R$ 33,48
1 Lt. Achocolatado (500 g) Nescau R$ 6,95 R$ 6,95 R$ 4,89 R$ 4,89 R$ 5,49 R$ 5,49 R$ 5,98 R$ 5,98 R$ 4,89 R$ 4,89
1 Pct. Biscoito Maisena (400 g) Zabet R$ 3,69 R$ 3,69 R$ 4,98 R$ 4,98 R$ 4,39 R$ 4,39 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,69 R$ 3,69
1 Pct. Biscoito Água/Sal (400 g) Zabet R$ 3,69 R$ 3,69 R$ 4,69 R$ 4,69 R$ 4,39 R$ 4,39 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,69 R$ 3,69
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$ 328,61 TOTAL R$ 308,16 TOTAL R$ 338,74 TOTAL R$ 332,25 TOTAL R$ 288,12
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$ 29,90 R$ 59,80 R$ 31,90 R$ 63,80 R$ 35,90 R$ 71,80 R$ 34,50 R$ 69,00 R$ 29,90 R$ 59,80
2 Kg Acém Pedaço Não Especificada R$ 25,90 R$ 51,80 R$ 26,90 R$ 53,80 R$ 24,90 R$ 49,80 R$ 25,98 R$ 51,96 R$ 24,90 R$ 49,80
2 Kg Músculo Moido Não Especificada R$ 24,90 R$ 49,80 R$ 29,80 R$ 59,60 R$ 27,90 R$ 55,80 R$ 27,90 R$ 55,80 R$ 24,90 R$ 49,80
2 Kg Costela Ripa Não Especificada R$ 21,49 R$ 42,98 R$ 22,90 R$ 45,80 R$ 22,90 R$ 45,80 R$ 19,95 R$ 39,90 R$ 19,95 R$ 39,90
2 Kg Pernil Suino Não Especificada R$ 17,90 R$ 35,80 R$ 19,90 R$ 39,80 R$ 18,90 R$ 37,80 R$ 18,90 R$ 37,80 R$ 17,90 R$ 35,80
4 Kg Frango Inteiro Não Especificada R$ 7,49 R$ 29,96 R$ 7,98 R$ 31,92 R$ 7,49 R$ 29,96 R$ 6,98 R$ 27,92 R$ 6,98 R$ 27,92
2 Kg Linguiça Toscana Sadia R$ 16,89 R$ 33,78 R$ 16,98 R$ 33,96 R$ 17,90 R$ 35,80 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$ 24,90 R$ 49,80 R$ 21,90 R$ 43,80 R$ 23,70 R$ 47,40 R$ 21,90 R$ 43,80
1 Kg Calabresa Sadia R$ 25,98 R$ 25,98 R$ 19,95 R$ 19,95 R$ 23,90 R$ 23,90 R$ 24,90 R$ 24,90 R$ 19,95 R$ 19,95
1 Kg Salsicha Perdigão R$ 10,90 R$ 10,90 R$ 9,95 R$ 9,95 R$ 12,90 R$ 12,90 R$ 12,90 R$ 12,90 R$ 9,95 R$ 9,95

TOTAL R$ 392,76 TOTAL R$ 408,38 TOTAL R$ 407,36 TOTAL R$ 403,54 TOTAL R$ 370,50
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$ 4,99 R$ 19,96 R$ 4,59 R$ 18,36 R$ 2,99 R$ 11,96 R$ 4,98 R$ 19,92 R$ 2,99 R$ 11,96
3 Kg Cebola Não Especificada R$ 1,69 R$ 5,07 R$ 1,97 R$ 5,91 R$ 1,99 R$ 5,97 R$ 2,98 R$ 8,94 R$ 1,69 R$ 5,07
3 Kg Tomate Não Especificada R$ 6,89 R$ 20,67 R$ 6,99 R$ 20,97 R$ 6,99 R$ 20,97 R$ 6,89 R$ 20,67 R$ 6,89 R$ 20,67
3 Dz. Ovo Ovobom R$ 6,49 R$ 19,47 R$ 4,99 R$ 14,97 R$ 6,59 R$ 19,77 R$ 5,98 R$ 17,94 R$ 4,99 R$ 14,97

0,5 Kg Alho a Granel Não Especificada R$ 24,90 R$ 12,45 R$ 14,90 R$ 7,45 R$ 19,90 R$ 9,95 R$ 19,95 R$ 9,98 R$ 14,90 R$ 7,45
2 Mç. Alface Não Especificada R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 3,99 R$ 7,98
1 Kg Cenoura Não Especificada R$ 1,97 R$ 1,97 R$ 1,95 R$ 1,95 R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 2,98 R$ 2,98 R$ 1,95 R$ 1,95
5 Kg Laranja Pera Não Especificada R$ 2,47 R$ 12,35 R$ 2,99 R$ 14,95 R$ 2,59 R$ 12,95 R$ 1,98 R$ 9,90 R$ 1,98 R$ 9,90
2 Kg Banana Nanica Não Especificada R$ 2,97 R$ 5,94 R$ 3,98 R$ 7,96 R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 2,97 R$ 5,94
2 Kg Maçã Fuji Não Especificada R$ 8,79 R$ 17,58 R$ 9,98 R$ 19,96 R$ 8,99 R$ 17,98 R$ 6,95 R$ 13,90 R$ 6,95 R$ 13,90

TOTAL R$ 123,44 TOTAL R$ 120,46 TOTAL R$ 117,50 TOTAL R$ 120,19 TOTAL R$ 99,79
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$ 1,19 R$ 7,14 R$ 1,55 R$ 9,30 R$ 1,69 R$ 10,14 R$ 1,49 R$ 8,94 R$ 1,19 R$ 7,14
4 Tb. Creme Dental (90 g) Colgate R$ 3,97 R$ 15,88 R$ 3,59 R$ 14,36 R$ 3,59 R$ 14,36 R$ 3,49 R$ 13,96 R$ 3,49 R$ 13,96
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 R$ 3,99 R$ 11,97 R$ 3,98 R$ 11,94 R$ 3,99 R$ 11,97 R$ 3,49 R$ 10,47 R$ 3,49 R$ 10,47
4 Fr. Detergente (500 ml) Ypê R$ 1,75 R$ 7,00 R$ 1,79 R$ 7,16 R$ 1,69 R$ 6,76 R$ 1,89 R$ 7,56 R$ 1,69 R$ 6,76
2 Cx. Sabão em Pó (1 kg) Omo R$ 9,79 R$ 19,58 R$ 8,99 R$ 17,98 R$ 9,49 R$ 18,98 R$ 8,97 R$ 17,94 R$ 8,97 R$ 17,94
1 Pct. Sabão em Barra (1 kg) Ypê R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 7,97 R$ 7,97 R$ 6,99 R$ 6,99
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/Mon Bijou R$ 6,89 R$ 6,89 R$ 7,69 R$ 7,69 R$ 7,49 R$ 7,49 R$ 6,89 R$ 6,89 R$ 6,89 R$ 6,89

TOTAL R$ 119,16 TOTAL R$ 116,92 TOTAL R$ 122,46 TOTAL R$ 115,49 TOTAL R$ 111,49
TOTAL GERAL DE Supermercado 1 Supermercado 2 Supermercado 3 Supermercado 4 Com os mais baratos

CADA SUPERMERCADO TOTAL R$ 963,97 TOTAL R$ 953,92 TOTAL R$ 986,06 TOTAL R$ 971,47 TOTAL R$ 869,90

acompanhamento mensal re-
alizado pela reportagem de O 
ECO, o valor total da lista com 
os 50 produtos mais consumi-
dos pelas famílias locais (veja 
abaixo como funciona a pes-
quisa) aumentou nos quatro 
principais supermercados da 
cidade. A alta de outubro para 
novembro ficou entre 0,33% e 
2,14%. A coleta de preços foi 
realizada nessa quarta-feira (4).

O Supermercado 1 teve o 
menor aumento, de 0,33%, 
com o preço da lista indo de 
R$ 960,81 para R$ 963,97. A 
maior elevação, de 2,14%, foi 
observada no Supermercado 
4, onde o custo dos mesmos 
itens foi de R$ 951,07 para 

R$ 971,47. Com aumento de 
1,64%, o Supermercado 3 no-
vamente teve o maior preço, 
R$ 986,06 frente a R$ 970,14 
de outubro. Já o Supermercado 
2, com alta de 1,68% na lista, 
mais uma vez apresentou o 
menor valor, R$ 953,92 frente 
a R$ 938,15 do mês anterior.

A pesquisa de preços de 
novembro também aponta 
elevação na lista que reúne os 
produtos mais baratos encon-
trados em cada um dos qua-
tro supermercados visitados. 
Enquanto que em outubro o 
valor total dos 50 itens che-
gava a R$ 851,67, neste mês, 
o consumidor que optar por 
fazer uma cotação completa 

de preços antes de abastecer 
a despensa de casa pode pagar 
até R$ 869,90, o que represen-
ta variação positiva de 2,14% 
de um mês para outro.

Na comparação entre a lis-
ta dos produtos mais em conta 
e a lista do supermercado que 
registrou o maior preço geral, 
a economia poderia ser de 
até R$ 118,47 (R$ 851,67 / R$ 
970,14) no mês passado. Neste 
mês, no entanto, a economia 
pode ser de, no máximo, R$ 
116,16 (R$ 869,90 / R$ 986,06). 
Apesar da ligeira redução, os 
dados demonstram que os con-
sumidores que desejam gastar 
menos ainda devem apostar na 
boa e velha pesquisa.

Itens de Açougue 
e Hortifruti sobem 
em todos os 
supermercados

Preço da batata 
dispara em 
relação a outubro

Leite e cebola estão 
mais baratos

Valor do arroz 
estabiliza, mas óleo de 
soja continua subindo

Na divisão por área, em rela-
ção a outubro, o setor de Merce-
aria, que é o maior, com 20 pro-
dutos na lista, teve uma pequena 
redução geral nos supermercados 
1 (de R$ 329,59 para R$ 328,61 
/ 0,30%), 3 (de R$ 343,42 para 
R$ 338,74 / 1,36%) e 4 (de R$ 
344,31 para R$ 332,25 / 3,50%). 
O Supermercado 2, por sua vez, 
apresentou leve aumento (de R$ 
307,61 para R$ 308,16 / 0,18%).

No setor de Higiene e Limpe-
za houve redução geral nos super-
mercados 1 (de R$ 121,52 para R$ 
119,16 / 1,94%) e 2 (de R$ 117,71 
para R$ 116,92 / 0,67%) e aumento 
nos supermercados 3 (R$ 119,76 
para R$ 122,46 / 2,25%) e (R$ 
112,51 para R$ 115,49 / 2,65%). 
Nos demais setores, entretanto, 
todos os estabelecimentos apre-
sentaram elevação de preços.

Na parte de Açougue, o valor 
total da lista de produtos subiu de 
R$ 388,37 para R$ 392,76 no Su-
permercado 1, de R$ 393,82 para 
R$ 408,38, no Supermercado 2, 
de R$ 394,36 para R$ 407,36, no 
Supermercado 3, e de R$ 386,74 
para R$ 403,54, no Supermerca-
do 4. Os números representam 
altas de 1,13%, 3,70%, 3,30% e 
4,34%, respectivamente.

No setor de Hortifrutigran-
jeiros, os respectivos aumentos 
foram de 1,74%, 1,22%, 4,35% 
e 11,79%, com o valor total da 
lista subindo de R$ 121,33 para 
R$ 123,44, no Supermercado 1, 
de R$ 119,01 para R$ 120,46, no 
Supermercado 2, de R$ 112,60 
para R$ 117,50, no Supermer-
cado 3, e de R$ 107,51 para R$ 
120,19, no Supermercado 4.

A grande vilã da pesquisa 
de novembro foi a batata a gra-
nel, cujo valor aumentou em 
todos os locais visitados, com 
a variação percentual chegando 
a incríveis 150,25%, como no 
Supermercado 4, onde o quilo 
foi de R$ 1,99 para R$ 4,98 de 
um mês para outro. Nos super-
mercados 1, 2 e 3 as altas foram 
de 73,87% (de R$ 2,87 para R$ 
4,99), 53,51% (de R$ 2,99 para 
R$ 4,59) e 50,25% (R$ 1,99 
para R$ 2,99), respectivamente.

Outro item que pesou bas-
tante para o aumento geral foi 
o coxão mole (bife), que teve 
o preço do quilo variando até 
28,67% para mais, passando 
de R$ 27,90 para R$ 35,90, no 
Supermercado 3. Nos super-
mercados 1, 2 e 4 os aumentos 
observados foram de 3,46% 
(de R$ 28,90 para 29,90), 
7,05% (de R$ 29,80 para R$ 
31,90) e 15,38% (de 29,90 para 
R$ 34,50).

O que baixou consideravel-
mente foi o preço do leite longa 
vida. A maior queda, de 18,97%, 
foi registrada no Supermercado 4, 
onde o valor da caixinha de um 
litro (marcas Gege, Hercules e Ita-
lac), foi de R$ 3,69 para R$ 2,99. 
Nos supermercados 1, 2 e 3, a re-
dução foi de 12,26% (de R$ 3,18 
para R$ 2,79), 6,75% (de R$ 3,85 
para R$ 3,59) e 16,71% (de R$ 3,59 
para R$ 2,99), respectivamente.

Outro produto muito consu-
mido que baixou razoavelmente 
foi a cebola a granel, que apresen-
tou até 50,13% de variação nega-
tiva em relação a outubro, como 
no Supermercado 3, onde o valor 
do quilo foi de R$ 3,99 para R$ 
1,99. Nos supermercados 1, 2 e 
4, os preços tiveram redução de 
14,65% (de R$ 1,98 para R$ 1,69), 
1,00% (de R$ 1,99 para R$ 1,97) e 
25,31% (de R$ 3,99 para R$ 2,98).

Depois de meses sucessi-
vos de altas, o preço do arroz 
tipo 1 registrou ligeira redu-
ção em dois estabelecimentos, 
de 0,46%, no Supermercado 1 
(de R$ 23,90 para R$ 23,79), e 
de 3,55%, no Supermercado 4 
(de R$ 25,90 para R$ 24,98). O 
valor do pacote de cinco qui-
los se manteve inalterado no 
supermercado 2 (R$ 23,90), 
mas subiu 4,02% no Super-
mercado 3 (de R$ 24,90 para 
R$ 25,90).

O óleo de soja, porém, 
continua a subir em todos os 
lugares, contribuindo para a 
alta geral de preços da lista de 
compras. O maior aumento, 
de 13,66%, foi registrado no 
Supermercado 1 (de R$ 6,59 
para R$ 7,49). Nos supermer-
cados 2, 3 e 4, as altas foram 
de 12,64% (de R$ 6,65 para 
R$ 7,49), 5,12% (de R$ 6,65 
para R$ 6,99), e 6,15% (de R$ 
7,49 para R$ 7,95).

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

A4



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO DE 2020 •

Eleições 2020 ATENTADO
O porta-voz do MAS (Movimento ao Socialismo), Sebastián Michel, denunciou 
em uma entrevista na televisão boliviana que o presidente eleito da Bolívia, Luís 
Arce, sofreu um atentado a dinamite. Segundo Michel, Arce estava na casa que 
funciona como centro de campanha em La Paz quando uma banana de dinamite 
foi arremessada na porta do imóvel. Michel disse que ninguém ficou ferido.
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SABATINAS

Sabatinas com candidatos a prefeito 
de Lençóis começam segunda-feira
O primeiro entrevistado é o atual prefeito 
Anderson Prado de Lima; Marise, Dé Mazzini e 
Jottha Gonçalves completam a programação

Angelo Franchini Neto

O ECO seguiu nesta sema-
na com a série de saba-
tinas com os candidatos 

a prefeito da microrregião de 
Lençóis Paulista. Os eleitores 
de Macatuba puderam conhe-
cer um pouco do que pensa 
cada postulante ao cargo para 
a gestão que se inicia em 2021. 
Estiveram presentes Tarcisio 
Mateus Abel (PTB), Fabricio 
José Gino Pereira (PSD), Mar-
cos Donizeti Olivatto (PL) e An-
derson Ferreira (PODE) - veja 
ao lado o resumo das entrevis-
tas. Além de Macatuba, candi-
datos de Borebi e Areiópolis, 
na semana passada, também 
participaram das sabatinas.

As SABATINAS O ECO 
ELEIÇÕES 2020 seguem na 
próxima semana, com os can-
didatos a prefeito de Lençóis 
Paulista. De acordo com o 
sorteio realizado no dia 21 de 

outubro, com a presença de 
candidatos e representantes de 
partidos das quatro cidades, 
o primeiro entrevistado, na 
segunda-feira (9), será o pre-
feito Anderson Prado de Lima 
(DEM), que tenta a reeleição 
ao lado do vereador Manoel 
dos Santos Silva, o Manezinho 
(PSL), candidato a vice.

Na terça-feira (10), é a 
vez do ex-prefeito José Anto-
nio Marise (PSDB), que tem 
como candidato a vice Marce-
lo Fernando Ranzani (PROS). 
Celso Angelo Mazzini, o Dé 
Mazzini (PTB), que disputa a 
eleição ao lado de Cleuza Spi-
randelli (PTB), é o sabatinado 
de quarta-feira (11). Finali-
zando a série de entrevistas, 
na quinta-feira (12), participa 
da sabatina o candidato Expe-
dito José Gonçalves, o Jottha 
Gonçalves (PT), que tem Cel-
so Eduardo Jacon (PT) como 
postulante a vice.

RETA FINAL - Na próxima semana, eleitores de Lençóis Paulista terão 
a oportunidade de ouvir o que cada candidato a prefeito tem a dizer

Tarcisio quer municipalizar SISAM
A série de sabatinas com 

os candidatos a prefeito de 
Macatuba começou na segun-
da-feira (2), com a participa-
ção de Tarcisio Mateus Abel 
(PTB). Ele concorre ao cargo 
máximo do Poder Executivo 
ao lado do ex-vereador, Car-
los Augusto Maganha Vanni, 
o Carlinhos Vanni (CIDA).

Tarcisio falou sobre o 
CEMP/SENAI, que segundo 
ele, está abandonado. Caso 
seja eleito, o candidato a 

TARCISIO ABEL - Candidato 
do PTB foi abriu a série na 
segunda-feira (2)

Zerar filas na saúde é uma 
das prioridades de Fabrício

Marcos Olivatto fala em “novo 
governo” no próximo mandato

Quem compareceu aos 
estúdios de O ECO na ter-
ça-feira (3) foi o vereador 
Fabrício José Gino Pereira 
(PSD), que forma chapa 
com Aline Mariana Ronque 
(PSD), em Macatuba.

O assunto saneamento 
foi uma constante na entre-
vista. Fabrício Pereira reve-
lou o desejo de transformar 
o SISAM (Sistema de Sanea-
mento Ambiental de Maca-

O sabatinado de quarta-
-feira (4) foi o atual prefeito 
de Macatuba, Marcos Do-
nizeti Olivatto (PL), que 
concorre à reeleição ao 
lado do vice Amauri Anto-
nio Bornello (PV).

O assunto pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) 
foi uma tônica da sabatina. 
Primeiro por conta da crise 
econômica. Marcos Olivat-
to garantiu que, caso eleito, 
vai gerenciar os recursos 
e comemorou o fato de a 
Prefeitura estar “saudável” 
financeiramente, com R$ 4 
milhões em caixa. Também 
ressaltou que sai “mais for-

FABRÍCIO PEREIRA
Candidato do PSD esteve nos 
estúdios na terça-feira (3)

MARCOS OLIVATTO 
Concorrendo à reeleição pelo 
PL, atual prefeito participou na 
quarta-feira (4)

prefeito pelo PTB revelou que 
vai dar a atenção devida ao 
Centro Municipal Profissionali-
zante, com a criação de cursos 
que atendam à demanda local. 
Por falar em emprego, Tarcisio 
também adiantou outro projeto 
que pretende colocar em práti-
ca, caso seja eleito. “É possível 
atrair empresas para Macatu-
ba e, para que isso aconteça, é 
fundamental construirmos um 
barracão para abrigar empresas 
menores que geram grande vo-

lume de emprego”, disse.
A equipe de reportagem de 

O ECO também perguntou ao 
candidato do PTB porque o seu 
Plano de Governo não contem-
pla ações voltadas ao turismo lo-
cal. Tarcísio respondeu dizendo 
que o assunto não será priori-
dade absoluta em seu mandato, 
caso eleito, destacando outras 
linhas de trabalho, como saúde 
e educação. Outra prioridade 
citada por ele é o estudo para 
verificar a possibilidade de mu-

nicipalizar o SISAM (Sistema 
de Saneamento Ambiental de 
Macatuba), assunto que há 
tempos eleva as discussões 
no município.

tuba) em uma autarquia, como 
forma de renovação. Citou que 
a atual empresa responsável 
pelo sistema presta, o que ele 
considera, “um desserviço” e 
garantiu que, caso eleito, vai 
rever o atual contrato.

No campo das propostas, o 
candidato a prefeito quer pro-
mover em seu mandato mutirões 
de saúde com o objetivo de di-
minuir ou até zerar as filas para 
exames e cirurgias. E para que 

talecido” da pandemia, já que 
precisou e ainda precisa tomar 
decisões importantes relaciona-
das ao assunto diariamente.

O SISAM (Sistema de Sa-
neamento Ambiental de Maca-
tuba) também foi debatido na 
sabatina. Marcos Olivatto ga-
rantiu que “não quer” a Sabesp 
de volta e ainda citou várias 
obras realizadas na cidade vi-
sando melhorias no saneamen-
to básico. Também falou sobre 
a proposta de perfurar um poço 
profundo, projeto que está para 
aprovação na Câmara Munici-
pal. “Passadas as eleições, este 
projeto deve ser aprovado”, 
disse, em tom de cobrança ao 

esse problema não ocorra nova-
mente, Fabrício Pereira garantiu 
que, caso eleito, vai contratar 
mais médicos especialistas.

O candidato do PSD ainda 
falou sobre geração de emprego 
e renda. Para ele, a lei munici-
pal que versa sobre concessão 
de barracões e terrenos deve 
ser revista. Como justificativa à 
proposta, citou a necessidade de 
o empresário devolver à Prefei-
tura Municipal o barracão ou o 

Poder Legislativo local.
O ponto alto da entrevista 

foi a afirmação de Marcos Oli-
vatto de que, caso seja eleito, 
vai promover alterações em 
sua equipe administrativa. Ele 
inclusive disse já ter conversa-
do com o vice Amauri Bornello 
sobre o assunto. A ideia é que, a 
partir de 2021, Macatuba tenha 
um novo governo em sua ges-
tão. “Nesses quatro anos de go-
verno, trocamos alguns cargos. 
Mas avaliamos o que deu certo 
e o que não deu, e vamos, sim, 
montar uma nova equipe, caso 
sejamos reeleitos”, garantiu.

Quando questionado sobre 
a educação do município, Mar-

terreno após dez anos de uso. 
“Quem faz um investimento 
sabendo que não terá uma 
continuidade? Ao invés de 
atrair empresários, essa lei os 
expulsa”, questionou.

cos Olivatto garantiu que 
Macatuba é referência no 
assunto e citou o IDEB (Ín-
dice de Desenvolvimento da 
Educação Básica) para ates-
tar a afirmação. Em 2017, 
o IDEB de Macatuba foi de 
7,4, e em 2019, caiu para 
7,0. Mesmo com a redução, 
é um dos maiores índices re-
gistrados na região.

Anderson Ferreira propõe administração participativa
O entrevistado de quin-

ta-feira (5) foi o vereador 
Anderson Ferreira (PODE), 
que concorre ao cargo má-
ximo do Poder Executivo de 
Macatuba ao lado do empre-
sário Claudinei Correa Leite 
de Moraes (PODE).

A primeira pergunta ao 
candidato foi direcionada à 
decisão de não tentar a ree-
leição como vereador, já que 
está em seu primeiro manda-
to no Poder Legislativo. Fer-
reira justificou dizendo que se 
sentiu e ainda se sente inco-
modado pelo fato de os seus 

ANDERSON FERREIRA  
Candidato do Podemos 
encerrou a programação de 
Macatuba na quinta-feira (5)

projetos de lei aprovados não 
terem sido colocados em prática 
pelo Poder Executivo e disse que 
quer “qualificar” a política local, 
saindo do que ele considera uma 
política “paroquiana”. 

Entre as ideias de Anderson 
Ferreira está o governo partici-
pativo, no qual serão estabele-
cidos diversos conselhos para 
tomar decisões relacionadas ao 
município. O principal deles 
é o Conselho da Cidade, com 
dois representantes de cada 
bairro de Macatuba. “O Con-
selho da Cidade não substitui o 
papel da Câmara Municipal ou 

de outros órgãos constituídos. A 
ideia é que seja um espaço para 
ouvirmos com mais frequência 
os cidadãos”, disse.

Outro destaque das pro-
postas de Anderson Ferreira é 
instalar um posto avançado nos 
altos da cidade, em parceria com 
a iniciativa privada. A ideia é 
que a Prefeitura doe uma área 
e a empresa construa o imóvel, 
podendo explorar alguns dos 
cômodos. Segundo Ferreira, no 
posto a população encontrará 
todos os serviços disponíveis no 
Paço Municipal. O local tam-
bém abrigará um espaço desti-

nado à Polícia Militar e outro 
ao Conselho Tutelar, para 
que as autoridades definam 
a melhor forma de utilizá-lo.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A equipe de O ECO 
está alinhando os últimos 
detalhes para a cobertura 
completa das Eleições 2020 
no dia 15 de novembro, que 
marca a definição dos novos 
representantes dos poderes 
Executivo e Legislativo. Fla-
shes ao vivo, entrevistas ex-
clusivas, acompanhamento 
da votação dos candidatos, 
informações de bastidores, 

parciais das urnas e, claro, 
o resultado final, tudo em 
primeira mão. Vale lembrar 
que a transmissão das SABA-
TINAS O ECO ELEIÇÕES 
2020 e da cobertura do dia 
15 acontecem pela pági-
na do jornal no Facebook 
(www.facebook.com/oeco.
digital) e pelo canal no You-
tube (www.youtube.com/
OECOTV).

COBERTURA TOTAL
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INCLUSÃO
Um projeto social tem usado plataformas digitais como ferramenta de educação 
e inclusão tecnológica. Desenvolvida pelo grupo Zilor em parceria com a empresa 
Softtek, a iniciativa beneficiou professores que lecionam para cerca de 900 
alunos dos ensinos Fundamental, Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos) da 
Escola Estadual Francisco Balduino, em Quatá, onde a empresa tem uma unidade.
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Cotidiano

FAZENDO O BEM

Voluntários levam mensagem de 
esperança a crianças com câncer
Livro produzido em parceria com três escritores, conta com participação de jovem Lorena, do canal Careca TV; lançamento está prevista para 2021

Angelo Franchini Neto

Duas jovens voluntárias 
da Rede do Câncer de 
Lençóis Paulista uniram 

forças com outros três escri-
tores para produzir um livro 
que deve levar uma mensa-
gem de esperança a crianças 
que estão em tratamento con-
tra o câncer. O lançamento 
oficial deve ocorrer no pri-
meiro semestre de 2021, com 
a distribuição gratuita de 2 
mil exemplares em hospitais 
da região e grandes centros de 
tratamento, como o Hospital 
de Amor, em Barretos. 

Ainda sem título defini-
do, a obra é uma releitura de 
Alice no País das Maravilhas, 
com dois personagens princi-
pais, Lucas e Cecília, ambos 
portadores de leucemia. No 
começo da história, Lucas está 
triste pela descoberta do cân-
cer, mas os personagens que 
passam pelo mundo das mara-
vilhas, levam a ele e Cecília di-
versos ensinamentos, mostran-
do o outro lado do tratamento 

PARCERIA - Lorena, do Careca TV, esteve em Lençóis Paulista e 
conheceu de perto o trabalho desenvolvido pela Rede do Câncer

CAMPANHA

Venda de pizza 
solidária continua
A campanha “Somos Todos Nicolas” organiza o evento para 
arrecadar fundos para o tratamento de menino com paralisia cerebral

Rafaela Damasceno

A Pizza Solidária orga-
nizada para arrecadar 
fundos para o tratamen-

to do pequeno Nicolas Felipe 
Campos Piccoli continua com 
venda de adesões neste mês. O 
menino, de apenas três anos, 
tem paralisia cerebral e, por 
conta disso, sua mãe, Sandy 
Caroliny Piccoli, criou a cam-
panha “Somos Todos Nicolas”, 
que visa custear um tratamen-
to com células-tronco para me-
lhorar a qualidade de vida de 
seu filho.

A venda da Pizza Solidária 
segue até o dia 18. Cada uni-
dade, disponível nos sabores 
calabresa, frango e misto, está 
sendo vendida a R$ 25. Os inte-
ressados podem entrar em con-
tato pelo telefone (14) 99702-
8069 ou pela página Somos 
Todos Nicolas, no Facebook. 
A entrega será feita no dia 25 
deste mês, das 12h às 16h, na 
Rua Odila Joana Paccola Ludo-
vico, 156, no Jardim Açaí, ou 
por delivery.

Para a produção das pizzas, 
a mãe do pequeno Nicolas tam-
bém está recebendo doações de 
ingredientes. “Nós precisamos 
ainda de ingredientes como 
muçarela, presunto, frango e 
calabresa. Estamos arrecadan-

CONTÍNUO - Pequeno Nicolas 
faz acompanhamento médico para 
desenvolver sua coordenação motora

do, então, a quem puder ajudar 
com algo, eu agradeço”, pede 
Sandy. Quem desejar contri-
buir pode entrar em contato 
pelos meios já citados.

Doações para a campanha 
também podem ser feitas em 
dinheiro, pela conta em nome 
de Nicolas Felipe Campos Pic-
coli (Caixa Econômica Federal, 
agência 4896, conta poupança 
6385-7, operação 013). “Se al-
guém quiser doar outra coisa, 
nós também aceitamos. Já do-
aram uma cesta básica, por 
exemplo. Tudo o que uma pes-
soa doar com o coração é bem-
-vindo”, complementa Sandy. 

RELEMBRE A HISTÓRIA
DE NICOLAS

No quinto mês de gestação, 
a pressão de Sandy começou a 
subir e ela foi diagnosticada com 
pré-eclâmpsia (doença específi-
ca da gravidez que causa hiper-
tensão na gestante). Por conta do 
problema, Nicolas nasceu pre-
maturamente, com 26 semanas, 
pesando apenas 715 gramas. 
Além disso, segundo a mãe, ele 
teve uma hemorragia cerebral, 
que foi a causa da paralisia.

Por conta da condição do 
filho, Sandy resolveu iniciar a 
campanha para levantar os re-
cursos para custear tratamento 
com células-tronco, que custa 
aproximadamente US$ 15 mil 
(R$ 85 mil na cotação atual) e 
não está disponível no Brasil. 
Quando o valor do tratamento 
for adquirido, Nicolas terá que 
viajar para o Paraguai, em uma 
clínica especializada.

“A paralisia cerebral não 
tem cura, mas o Nicolas pode 
ter uma melhora significativa. 
Esse tratamento vai ajudar na 
postura dele, porque ele não 
consegue se sentar sozinho ou 
ficar em pé, vai fortalecer o 
equilíbrio e restaurar os neurô-
nios. É um tratamento que vai 
auxiliar nas terapias que ele já 
faz, como a fisioterapia e a fo-
noaudiologia”, explica a mãe.

contra o câncer.
“O objetivo principal é 

levar outra perspectiva para 
essas crianças em tratamento, 
sem um olhar de dó, mas sim 
de força. Queremos mostrar 
que, por mais difícil que seja, 
eles são corajosos e fortes por 

lutarem todos os dias com o 
inimigo que eles não veem, 
que é o câncer. Uma criança 
com câncer é uma criança nor-
mal e merece rir, brincar e ser 
tratada como tal. Por isso, que-
remos protagonizar pacientes 
para essa aventura encantada 

pelo mundo das maravilhas”, 
lembra Maria Eduarda Leda, 
de 17 anos, que é voluntária 
da Rede do Câncer de Lençóis 
Paulista e uma das idealizado-
ras do projeto.

Além de Maria Eduarda, 
Ludmila Ferreira (também 

voluntária da Rede), Yasmin 
de Andrade, Bruno Salafinos 
e Isadora Ferraz são os escri-
tores do livro, que conta com 
uma parceira de peso: Lorena 
Reginato, uma jovem conhe-
cida em todo o país por com-
partilhar sua história em seu 
canal no YouTube, o “Careca 
TV”.  Ela foi diagnosticada com 
câncer no cérebro em 2015 e 
passou pela cirurgia da remo-
ção do tumor logo em seguida. 
Em 2017, Lorena compartilhou 
em suas redes sociais que se 
curou do câncer. “A parceria 
com a Lorena surgiu através do 
seu irmão, que é dono de uma 
gráfica. Entramos em contato 
e, logo de cara, ela abraçou a 
causa junto conosco. Agora a 
Lorena está aí, embarcando 
nessa aventura”, conta a em-
polgada Maria Eduarda.

COMO NASCEU A IDEIA
Maria Eduarda conta que 

sempre teve o sonho de cursar 
Medicina e, conforme os anos 
foram passando, descobriu que 
queria se especializar na onco-

logia infantil. “Tive o prazer de 
me tornar voluntária da Rede 
do Câncer no começo deste 
ano. Comecei a estudar mais 
sobre esse mundo e, principal-
mente, sobre humanização na 
área da saúde. A partir daí, sur-
giu a ideia de escrever um livro 
para as crianças em tratamento 
oncológico, porque queria le-
var leveza para esses pequenos, 
que desde novos passam por 
grandes batalhas”, conta.

Para a jovem de 17 anos, 
o emocional é peça chave no 
tratamento da doença. “É im-
portante abordar esse tema 
para que ele deixe de ser um 
tabu. O diagnóstico na vida do 
paciente é apenas uma vírgula, 
ainda tem muito para ser escri-
to depois. Queremos mostrar 
que o câncer não é contagioso, 
mas a esperança é, por isso, 
devemos espalhar ela por to-
dos os lugares. Essas pessoas 
precisam de força, coragem, 
esperança e não de pessoas que 
a tratem com dó. O câncer não 
pode acabar com a vontade de 
viver”, finaliza Maria Eduarda.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NA REDE PÚBLICA DE ESGOTO

Será realizado, neste mês de NOVEMBRO, o Controle de Pragas na rede pública de esgotos 
com aplicação de inseticida e raticida. A orientação do SAAE é para que os moradores fiquem 
atentos com a data da aplicação no seu bairro e mantenham tampados os ralos, vasos sanitários, 
pias e saídas de água da máquina de lavar. Este procedimento evita que as baratas, ao fugirem do 
inseticida na rede de esgotos, entrem nas residências. Mesmo sendo o inseticida de muito baixa 
toxicidade para humanos, é importante deixar portas e janelas abertas para facilitar a ventilação. 

Acompanhe o cronograma de aplicação no seu bairro pelo site http://saaelp.sp.gov.br/.
(Autorização concedida mediante processo n.º 0600492-15.2020.6.26.0161, publicada em 

30.10.2020)

* INSETICIDA

09/11/20 (seg) - Jd das Nações; Jd Maria Luiza IV; Jd Nova Lençóis;

10/11/20 (ter) - Núcleo Hab Luiz Zillo; Pq Res. Rondon; Jd América;

11/11/20 (qua) - Júlio Ferrari; Jd Cruzeiro; Jd Alvorada; Res Pq Elizabeth; Jd São João; Jd Nelli; 

12/11/20 (qui) - Vila Contente; Vila Baccili; Vila Mª Cristina; Mamedina; Vila Repke; Vila 
Éden; Pq Res São José; Vila Antonieta II; Jd Primavera;

13/11/20 (sex) - Cecap; Jd Itapuã; Jd João Paccola; Jd Planalto; Jd Antônio Lorenzetti Filho;

16/11/20 (seg) - Stª Terezinha I e II; Jd Príncipe; Jd Maria Luiza I e II; Jd Carolina;

17/11/20 (ter) -Vila Cachoeirinha; Jd Monte Azul; Res Açaí I e II; Jd Maria Luiza III; Jd Eu-
ropa; Res Athenas; Jd Sant’ana;

18/11/20 (qua) - Grajaú, Jd Caju I e II; Ibaté;

19/11/20 (qui) - Jd Itamaraty; Jd Lago da Prata; Facilpa; Núcleo Hab Bela Vista; Jd Village;

20/11/20 (sex) - Vila Ireré, Vila Nova Ireré, Vila da Prata, Vila São Judas Tadeu, Vila Paccola, Vila 
Maestra Amélia; Vila N. Srª Aparecida; Vila Antonieta; Centro alto (Rua Treze de Maio para cima);

23/11/20 (seg) - Pq Antártica; Jd Humaitá; Vila Marimbondo; Jd Ubirama; Gleba Marco; Jd 
Ipê; Jd Granville; Jd Morumbi; Vila Sta Cecília; Vila Virgílio Capoani;

24/11/20 (ter) - Centro baixo (Rua Anita Garibaldi para baixo), Distrito Empresarial Luiz 
Trecenti; Alfredo Guedes.

*RATICIDA

24/11/20 (ter) - Alfredo Guedes; Jd das Nações; Jd Maria Luiza IV; Jd Nova Lençóis; Núcleo 
Hab. Luiz Zillo; Jd América; Pq Res Rondon; Júlio Ferrari; Jd Cruzeiro; Jd Alvorada; Res Pq 
Elizabeth; Jd São João;

25/11/20 (qua) - Vila Contente; Vila Baccili; Vila Mª Cristina; Vila Repke; Vila Éden; Pq Res 
SãoJosé; Vila Antonieta II; Jd Primavera; Cecap; Jd Itapuã; Jd João Paccola; Sta Terezinha I e II; 
Jd Príncipe; Jd Maria Luiza I e II; Vila Cachoeirinha; Jd Monte Azul; Res Açaí I e II; Jd Maria 
Luiza III; Jd Europa; Res Athenas; Jd Santana; Grajaú;

26/11/20 (qui) - Jd Caju I e II; Ibaté; Jd Itamaraty; Jd Lago da Prata; Núcleo Hab. Bela Vista; 
Jd Village; Vila Ireré; Vila Nova Ireré; Vila da Prata; São Judas Tadeu; Vila Paccola; Vila Maes-
tra Amélia; Vila N. Srª Aparecida; Vila Antonieta; Pq Antártica; Jd Humaitá; Vila Marimbondo; 
Jd Ubirama; Gleba Marco; Jd Ipê; Jd Greenville; Jd Morumbi; Vila Santa Cecília; Vila Virgílio 
Capoani; Centro.

Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Publicado no jornal O Eco, no dia 7 de Novembro de 2020. Na página A6. Valor da publicação R$ 450,00.
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ATOS & CENAS
Os lençoenses da Cia Atos & Cenas apresentam neste domingo (8), 
às 16h, em formato on-line, o espetáculo “João Sonhador e o Feijão 
Voador”, adaptado do clássico infantil “João e o pé de feijão”. O 
espetáculo é realizado pelo Centro de Cultura Max Feffer, da cidade de 
Pardinho, e será transmitido pelo canal do Youtube (Centro Max Feffer).
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ENCONTRO

Viagem Literária retorna ao 
Espaço Cultual neste mês
Com a presença do público, evento tem oficina e bate-papo com poeta Renato Negrão

Flávia Placideli

Lençóis Paulista volta a rece-
ber, na próxima terça-feira 
(17), o projeto Viagem Literá-

ria, promovido pela Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do 
Governo do Estado de São Pau-
lo, por meio do Sistema Estadual 
de Bibliotecas Públicas. O en-
contro, que conta com apoio da 
Secretaria de Cultura do municí-
pio, é gratuito e será realizado no 
Espaço Cultural Cidade do Livro 
com a presença do público, res-
peitando as medidas preventivas 
por conta da pandemia do novo 
coronavírus. As vagas são limi-
tadas e os agendamentos devem 
ser feitos com antecedência. 

O evento recebe o poeta, 
compositor, artista visual e arte 
educador Renato Negrão. Os 
encontros dividem-se em dois 
horários. O primeiro, às 14h30, 
traz a oficina de poesia. Já às 
19h, acontece um bate-papo com 

VIAGEM LITERÁRIA - Espaço Cultural recebe projeto no próximo dia 17, em 
duas sessões, às 14h30 e 19h; na foto, registro da edição no ano passado

CIRCUITO DIGITAL

Projeto encerra 
atividades amanhã
Cantor Pedro Grava e convidados se 
apresentam às 18h com a live “Voo solo”

Flávia Placideli

O Circuito Digital de Artes 
encerra sua programação 
artística neste domingo (8) 

com show do cantor Pedro Gra-
va e convidados. Com transmis-
são ao vivo pelas páginas do Te-
atro Municipal Adélia Lorenzetti 
no Facebook (@teatrolencois) e 
Youtube (Teatro Municipal Adé-
lia Lorenzetti), o projeto é uma 
realização da Alic (Associação 
Lençoense de Incentivo à Cultu-
ra), com apoio da Prefeitura Mu-
nicipal e patrocínio da Bracell.

Pedro Grava sobe ao palco 
a partir das 18h. Na música há 
mais de 15 anos, o cantor, com-
positor e multi-instrumentista 
tem se apresentado com seu 
show solo em diversos locais 
da cidade e região. Aliado à 

tecnologia, com pedais e outros 
recursos eletrônicos, como sua 
banda de apoio, para a live inti-
tulada “Voo solo” o cantor apre-
senta um repertório composto 
por releituras de outros artistas 
e também de canções autorais.

“O Circuito Digital de Artes 
é um lindo projeto que aconte-
ceu com a união de muitos. O 
projeto gerou arte, fomento cul-
tural, entretenimento, trabalho 
e projeção de nosso teatro, de 
nossos talentos e material dos 
shows que podem ser acessados 
a qualquer momento”, enfatiza 
Nilceu Bernardo, responsável 
pela programação da Alic, que 
explica que o encerramento da 
programação também marca 
as comemorações pelos quatro 
anos do Teatro Municipal, inau-
gurado em novembro de 2016.

LIVE - Cantor Pedro Grava se apresenta no 
encerramento do projeto Circuito Digital de Artes

TEATRO

“Palíndromo” encerra programação 
de espetáculos neste sábado
Contemplado pelo ProAC, projeto é assinado por dramaturgo e diretor lençoense

Flávia Placideli

Neste sábado (7), a Cia 
Contos da Mala, de São 
Paulo, apresenta a últi-

ma sessão virtual do espetácu-
lo “Palíndromo”, a partir das 
19h30. Contemplada pelo Pro-
AC (Programa de Ação Cultu-
ral) da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo, na ca-
tegoria Produção e Temporada 
de Espetáculos Inéditos de Tea-
tro, a peça é fruto da pesquisa e 
vivência pessoal do dramaturgo 
e diretor Willian Maciel, natu-
ral de Lençóis Paulista.

Palíndromo conta a história 
de um entrevistador e um can-
didato a uma vaga de emprego 
que estão separados por uma 
mesa e nesse espaço, se estabe-
lece uma relação desigual, com 

CONTOS DA MALA - Espetáculo Palíndromo e oficinas 
encerram espetáculos e oficinas neste sábado

CINEMA

Museu da Imagem 
e do Som exibe 
filme e debate
“Sementes” pode ser visto pelo 
canal do MIS no Youtube

Flávia Placideli

Em parceria com a Embaú-
ba Filmes, o Museu da 
Imagem e do Som (MIS), 

apresenta neste sábado (7), a 
partir das 16h, mais uma sessão 
de cinema on-line, seguida por 
bate-papo ao vivo. O filme em 
cartaz é “Sementes”, dirigido 
por Éthel Oliveira e Júlia Ma-
riano (2020, 100 minutos, indi-
cação 14 anos).

O documentário recupera a 
história das diversas candidatas 
aos cargos de deputada estadual 
e federal no Rio de Janeiro em 
suas campanhas de 2018 - que 

ocorreu após a execução de Ma-
rielle Franco (14 de março do 
mesmo ano) -, mostrando que é 
possível uma nova forma de se 
fazer política no Brasil, transfor-
mando o luto em luta.

Para assistir gratuitamente 
ao filme basta preencher um 
cadastro pelo site www.mis-sp.
org.br/pontos_mis. O bate-papo 
ao vivo com o diretor Éthel Oli-
veira, o cineclubista Julio Witer, 
a professora e militante Daniela 
Santos, com mediação da docu-
mentarista Daniela Gonçalves, 
acontece às 18h no canal do 
Museu da Imagem e do Som no 
Youtube (MIS São Paulo).

SEMENTES - Documentário contextualiza eleições de 
2018 no Rio de janeiro após assassinato de Marielle Franco

Renato Negrão é poeta, 
compositor, artista visual 
e arte educador. Ministra 
cursos de criação literária 
e produz trabalhos em que 
investiga as relações entre 
palavra e imagem, valendo-
-se de aspectos da comuni-
cação poética e estratégias 
da arte contemporânea 
como legado pedagógico 
para a educação, receben-
do por este trabalho o prê-
mio Itaú Rumos Educação, 
Cultura e Arte 2008/2010.

pla a realização de oficinas 
que dialogam com a lingua-
gem teatral com o intuito de 
refazer alguns percursos dos 
integrantes da Cia Contos da 
Mala dentro da montagem de 
“Palíndromo”. Os encontros, 
também realizados pela inter-
net, devem abordar e discutir 
com público diversos temas 
relacionados ao processo de 
produção do espetáculo.

Neste sábado (7), a oficina 
“A semiótica dentro do projeto 
Palíndromo”, fecha a progra-
mação. Os participantes ins-
critos receberão pelos e-mails 
informados os links das ofici-
nas escolhidas e as indicações 
prévias do material bibliográfi-
co recomendado. Outras infor-
mações podem ser obtidas pela 
página do projeto no Instagram 
(@projetopalindromo).

estranhos métodos de análise e 
entrevista, onde as contradições 
de cada um deles ganham des-
taque pelas divergências entre 
os papéis, cargos e funções. 
Para assistir ao espetáculo, é 
necessário se cadastrar por um 

formulário. O espetáculo tem 
uma hora de duração e classi-
ficação indicativa para maiores 
de 16 anos.

OFICINAS
O projeto também contem-

SOBRE O CONVIDADO
RENATO NEGRÃO

“A palavra tem sido 
o eixo condutor 
amoroso da minha 
criação artística. A 
poesia, a lente como 
gosto de ver o mundo”

Publicou sete livros de 
poemas, dentre eles, “Odis-
seia Vácuo”, “A lo Mejor” e 
“Vicente Viciado”. Possui gra-
vações e parcerias musicais 

com compositores da cena 
brasileira contemporânea. 
Em 2014, integrou a curado-
ria coletiva do Circuito Li-
terário Praça da Liberdade 

e, em 2019, assinou, com 
Izadora Fernandes a cura-
doria do Ciclo de Literatu-
ra Contemporânea, edição 
Belo Horizonte.

VIAGEM LITERÁRIA 
 Projeto recebe o poeta e 

escritor Renato Negrão

o escritor. “Esse evento é muito 
importante, pois marca o retorno 
das atividades com a presença 
do público, seguindo as medidas 
de prevenção à Covid-19, como 
o uso de máscara, distanciamen-
to pessoal e higienização com 
álcool em gel. Cada atividade 
será restringida ao limite de 15 

pessoas”, destaca o secretário de 
Cultura, Marcelo Maganha.

O objetivo do projeto Viagem 
Literária é promover, estimular 
e apoiar as bibliotecas públicas 
do estado de São Paulo, contri-
buindo para a democratização do 
acesso à informação, ao livro e à 
leitura com a promoção de even-

tos gratuitos, abertos à comuni-
dade. Respeitando a capacidade 
do local, as vagas são limitadas 
e os agendamentos devem ser 
feitos com antecedência pelo te-
lefone (14) 3263-3123. O Espaço 
Cultural Cidade do Livro fica na 
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 
286, no Centro.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Caderno BB
BEM-ESTAR

Fisioterapeuta dá dicas para manter a 
saúde física em tempos de home offi ce
Ficar muito tempo sentado pode afetar os 
músculos e causar sequelas a longo prazo

Rafaela Damasceno

A pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19) obri-
gou as pessoas a ficarem 

mais tempo em suas casas. Com 
isso, muitos indivíduos tiveram 
que mudar completamente suas 
rotinas, parando de praticar 
exercícios físicos e passando a 
ficar horas sentados em frente 
ao computador. A fisioterapeu-
ta Thalita Cotrim Zulo Valvas-
sori, de 34 anos, alerta para os 
riscos que isso pode causar ao 
corpo a longo prazo.

“A pandemia em si já gera 
uma tensão. Fora isso, aque-
les que ficam muito tempo 
sentados, seja porque estão 
trabalhando ou estudando, 
acabam adquirindo vícios de 
postura que são prejudiciais”, 
afirma. “E como as pessoas 
diminuíram ou cessaram a 
prática dos exercícios físicos, 
elas acabaram perdendo for-
ça muscular e mobilidade. 
Isso afeta músculos, tendões, 
ligamentos”, acrescenta.

Segundo ela, as pessoas 
costumam se acomodar nas 
posições que acham ser mais 
confortáveis, que, geralmente, 
são as mais prejudiciais para 
a saúde física. Como os mús-
culos estão enfraquecidos pelo 
sedentarismo, o corpo não 
tem forças para se sustentar 
na postura correta e a pessoa 
começa a acostumar seus mús-

POSTURA - Fisioterapeuta explica que, além da coluna, postura errada e sedentarismo podem afetar outras partes do corpo

A UNIMED AGRADECE
SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO NO

ENFRENTAMENTO À COVID-19.

PROFISSIONAL
     DA SAÚDE,Obrigado! GRATIDÃO.

ESSE É O PLANO.

culos na posição errada. Isso, 
futuramente, pode ocasionar 
problemas mais graves, como 
escoliose, hiperlordose, hiper-
cifose (que são desvios da co-
luna), entre outros. “Nós temos 
curvas naturais na coluna, mas 
a postura errada pode levar a 
um agravamento dessas curvas. 
Além disso, há o encurtamento 
dos músculos e tendões, além 
do aparecimento das dores”, 
comenta a profissional.

Além da coluna, a postura 
errada e o sedentarismo, com-
binados, podem afetar outras 
partes do corpo, como o qua-
dril, joelhos, ombros etc. “É por 
isso que nós, fisioterapeutas, 
orientamos a pessoa a sempre 
se alongar. É importante que 
aquela pessoa que fica muito 
tempo sentada tenha consci-
ência de que precisa dar uma 
pausa, nem que seja por cinco 
minutinhos, para fazer alguns 
exercícios simples ou dar uma 
caminhada leve dentro de casa 
mesmo. Isso já ajuda”, pontua 
a Thalita Valvassori, que diz 
que exercícios leves são reco-
mendados para pessoas que são 
sedentárias, porque os exercí-
cios mais fortes podem acabar 
machucando os músculos que 
já estão enfraquecidos. 

A fisioterapeuta alerta que 
é importante, nesses tempos de 
home office, também se aten-
tar para a ergonomia (ciência 
que estuda a relação entre o 

homem e as máquinas, instru-
mentos de trabalho e disposi-
tivos, em busca de melhorar a 
qualidade de vida). “Eu acre-
dito que as pessoas devem co-
meçar a prestar mais atenção, 
por conta própria, na posição 
em que ficam quando estão 
mexendo no computador ou 
assistindo televisão, por exem-
plo. Elas têm que se conscien-
tizar e observar se o monitor 
está muito baixo ou muito alto, 
se o mouse está distante, se 
elas rotacionam a coluna para 

observar a televisão, porque 
as pessoas vão vivendo a vida, 
se perdem na rotina e não pen-
sam na posição em que ficam 
quando vão sentar”, avisa.

Thalita acredita que o ideal, 
em caso de dores, é consultar 
um especialista, mas alguns 
exercícios básicos podem ser 
feitos como medida preventi-
va. “A pessoa deve deitar sem-
pre em uma superfície firme, 
evitando colchões, porque eles 
afundam. Então pode ser um 
colchonete ou até mesmo um 

tapete. Depois, com as costas 
apoiadas no colchonete, ela 
deve dobrar uma das pernas e 
trazer até a barriga, deixando 
a outra esticada, e vice-versa. 
Depois as duas juntas”, orienta. 

A fisioterapeuta também in-
dica o alongamento do pescoço: 
sentada, com as costas retas, a 
pessoa deve inclinar a cabeça 
para o lado, puxando com a 

mão. Depois, para o outro lado 
e, então, para a frente. Esticar 
os braços para a frente e puxar 
uma mão com a outra, para 
cima e para baixo, também é 
importante para as pessoas que 
mexem muito as mãos, seja es-
crevendo ou digitando. “É im-
portante fazer os alongamentos 
de forma correta, na postura 
ideal”, completa a profissional.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Classificados

VEÍCULOS
VENDA

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

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

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

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

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

VENDE-SE ESCORT 
L 1990, 1.6, álcool, cor 
prata, motor e pneus 
novos, impecável. Tratar 
(14) 99614-3191.

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

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

TROCA-SE GOL, ano 
2012 por Saveiro ou 
Strada. Tratar (14) 
99776-0689.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO para 
aposentados e pensio-
nista do INSS, garantidos 
pela Caixa Federal. JCS 
Negócios Imobiliários - 
Rua 15 de Novembro 581 
(Edifício Paccola), Centro, 
Lençóis Paulista. Tratar: 
(14) 3264- 5165 ou (14) 
99667-9992

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 

MOTOCICLETAS
VENDA

EMPREGOS

CARICATURAS DIGI-
TAL 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 ma-
quiagem. Vou até você!. 
Valor acessível. Contato: 
(14) 99814-8885 Bruna 
Santiss Makeup. 

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

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

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

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

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

ACADEMIA DE judô 
AKI - Rua Rio Grande do 
Sul, no 340, Vila Cruzeiro 
/ Face- book.com/aca-
demiadejudolp 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 Auto-
rizado. (14) 99773-1547 / 
98128-1597

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RL CAÇAMBA - Faz ser-
viços de limpeza com ca-
çamba para entulho (para 
empresas e particulares). 
Tratar (14) 99789-2210 / 
99777-2218. 

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE TELHA 
romana. 800 telhas por 
R$ 400. Rua Ana Maria 
Moretto Paccola, 100, Jd 
Santana, Lençóis Paulis-
ta. Tratar (14) 99613-4250 
e 99700-6189.

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

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

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

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

VENDE-SE, PANOS de 
pratos 100% algodão, 
R$3,50 cada ou 3 por R$ 
10,00. Aceito cartão de 
crédito. Falar com João 
(14) 98803-7954

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

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

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 processo 
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.

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

VENDE-SE CASAS 
- casa da frente: 3 quar-
tos, sala, 2 cozinhas, 2 
banheiros, garagem para 
1 carro, laje e piso frio. 
Casa fundo: 2 quartos, 
banheiro, sala, cozinha 
de laje e o restante 
de forro de madeira, 
garagem para 3 carros, 
água e força separados, 
casas no mesmo terreno 
no bairro Rondon. Tratar 
(14) 99710-7993.

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

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 na 
Travessa Rua Padre 
Salomão Vieira, R$ 
260.000,00. Tratar (14) 
3263-2105 CRECI 41388.

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

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

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

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

VENDE-SE CASA 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. 

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

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

SERVIÇOS

EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE para 
escritórios, vende-se 
mesas, gaveteiros e ar-
mários, confeccionados 
em mdf e revestimentos 
padronizados. Tratar: 
(14) 99118-0204 

VENDE-SE CELULAR 
Moto G7 semi-novo, 
com nota fiscal, perfeito 
estado, R$ 850,00. 
Tratar (14) 99746-0449.

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

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

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

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

O MELHOR atendi-
mento 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! 
Financiamos seu imóvel 
pela Caixa Econômi-
ca 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. 

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

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

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

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

ESTUDANTIL PRESEN 
TES, Sempre Repleta de 
novidades quentíssi-
mas para esse verão, 
sempre com 

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

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

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

VENDE-SE PORTÃO 
basculante 3x2,4m. 
Seminovo. R$ 1.500. 
Tratar (14) 99613-4250 
e 99700-6189.

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

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

PROCURO EMPREGO 
como empregada domés-
tica, tenho 20 anos de 
experiência. Tratar (14) 
3263-4212/ 99832-3375 

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

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

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

LAVA SECO Cavazzotti 
- Empresa especializada 
em limpeza e higie-
nização 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.

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

VENDE-SE CASA 
Jardim Príncipe com 3 
dormitórios, sala, copa, 
cozinha e banheiro 
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 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

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

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

ANIMAIS

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

ALIMENTAÇÃO

DIVERSOS

EXCURSÕES

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. 

FESTAS

RESIDÊNCIAS
VENDA

B2
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Classificados

TERRENOS
VENDA

CHÁCARAS
VENDA

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 separado. 
Terrenos com ótima loca-
lização D12 e D13, área 
de cada lote 336 m², 
portaria, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE UMA chá-
cara (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. 

VENDO TERRENO

CONDOMÍNIO SPAZIO VERDE

Metragem total: 336m². Valor: R$290.000,00

PARTICULAR

Contato: (14) 98121-9398

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

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

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

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

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

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

IMÓVEIS
COMERCIAIS

ALUGO APARTA-
MENTO Praia Grande 
- temporada - 8 andar 
- em frente ao mar - Gui-
lhermina. 3 dormitórios. 
Tratar (14) 98175-0076 e 
whatsapp.

ALUGA-SE APARTA-
MENTO com um quarto, 
cozinha, banheiro, com 
garagem, com água e 
condomínio incluso, 
próximo ao centro, valor 
R$ 950,00. Tratar com 
proprietário (14) 99614-
3191.

AP. ILHA Comprida, 
frente para o mar, preço 
imperdível, condomínio 
fechado, para ate 12 
pessoas, somente R$ 
250,00 a diária (esse 
valor fora da temporada). 
Tratar com Edna (14) 
3264-8064 / 99632-3811 
envio fotos pelo whats.

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

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

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

SALA COMERCIAL 
- Centro - Salão 8 x 
4,1, banheiro, porta de 
entrada de blindex. R$ 
715,00. Código 02807. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL 
- Rondon - 5 salas, 2 ba-
nheiros sem adaptação, 
1 cozinha, 1 galpão, 1 
lavanderia. R$ 3.300,00. 
Código 02469. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL 
- Centro - recepção, 
banheiro, copa, armário 
embutido, depósito, 
2 gabinetes dentário, 
escritório, porta de 
blindex e piso frio. R$ 
2.500,00. Código 02922. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL - 
Centro - salão amplo 
com 77m², área pra 
estoque com pia, 
banheiro, acabamento 
em gesso com luz 
de led. R$ 2.200,00. 
Código 02933. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

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

VENDE-SE BARRA-
CÃO comercial, terreno 
230m², área construída 
207m², escritura e 
averbação 100%, cli-
matizado, entrada para 
caminhões, 2 banheiros 
com acessibilidade, 
entrada 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 divisórias. 
Tratar (14) 99116-1977 
com Paulo.

ALUGA-SE BARRA-
CÃO 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 comer-
cial 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 es-
tética. 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE / aluga dois 
barracões na Avenida 
João Paccola com 300 
m² cada. Tratar (14) 
99702-2352.

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 acesse: 
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.imobi-
liaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL - 
São João - 2 salas e 1 
banheiro. R$ 1.000,00. 
Código 02893. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL - 
Centro - 1 depósito, 1 
recepção, 2 banheiros, 
2 salas, 1 salão amplo, 
cozinha, lavanderia. piso 
superior - 1 salão amplo, 
2 salas, 2 banheiros. 
Estacionamento de 
850 m². R$ 6.800,00. 
Código 02890. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL - 
Centro - Salão amplo, 1 
banheiro. R$ 1.250,00. 
Código 02379. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

APARTAMENTO - 
Bauru - 1 quarto com ar-
mário embutido, cozinha 
americana, 1sofá, área 
de serviço. R$ 550,00. 
Código 02930. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CHÁCARA - Alfredo 
Guedes - 4 quartos, 1 
sala de visita, 1 cozinha 
comum com copa, 2 
banheiros sociais, la-
vanderia, garagem para 
8 carros + edícula com 
banheiro, churrasqueira, 
salão. R$ 4.000,00. 
Código 02900. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CASA - Alfredo Guedes 
- 3 quartos sendo todas 
suítes, sala de visita, 
sala de jantar, cozinha 
ampla, lavabo, barzinho, 
quintal murado, 
gramado, salão na parte 
externa. R$ 2.500,00. 
Código 02898. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CASA - Centro - Hall de 
entrada, 2 dormitórios 
sendo uma suíte com 
armários embutidos, sala 
de visita, sala de jantar, 
cozinha, banheiro social 
com armário sob a pia, 
área de serviço, garagem 
coberta. R$ 1.500,00. 
Código 02923. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br.

CASA - São José - 3 
quartos sendo 1 suíte, 
1 sala de visita, sala 
de jantar, cozinha 
comum com balcão pia 
e armários embutidos, 
2 banheiros, lavanderia, 
garagem coberta para 
2 carros + edícula com 
1 quarto, 1 banheiro, 
1 churrasqueira, 1 
cozinha. R$ 2.800,00. 
Código 02966. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.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 CASA na 
Estancia Avaré para 
finais de semana e feria-
dos. Tratar (14) 98128-
7020 / 99712-8759.

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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.

ALUGA-SE EDÍCULA 
na Cecap, excelente 
localização. 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.

APARTAMENTO - Bauru 
- 3 quartos sendo 1 suíte, 
sala de visita, sala de 
jantar, cozinha, banheiro 
social, área de serviço, 
garagem. R$ 1.200,00. 
Código 02931. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

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

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 exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

WILLIAN BARBOSA VITOR e REBECA ARRUDA LOPES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, borracheiro, nascido em Monte Santo de Minas - MG, aos 11/05/1998, residente e domiciliado em Lençóis Paulista 
- SP, filho de JOSÉ NILSON VITOR e de SIMONE APARECIDA BARBOSA VITOR; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 06/04/2001, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - 
SP, filha de NELSON LOPES e de APARECIDA FERRAZ DE ARRUDA GARCIA.

 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local.
Lençóis Paulista, 05 de novembro de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.
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Ana Cláudia Dutra Placca, sexta-feira (6) Carlos Alberto Coldibeli, quarta-feira (4)Aline Rodrigues, sexta-feira (6)
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Cleo Moreira, segunda-feira (9) Diego Martins Pinto Guedes, quinta-feira (5)Caroline Cordeiro, terça-feira (10)
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Iojane Borges Leal, domingo (8) Maria Cleuza Portes, quinta-feira (5)Franciely Martins, quinta-feira (5)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Rose Santos, sexta-feira (6) Solange Menegon, sábado (7)Mariése Brígido, domingo (8)

O mês de novembro começa repleto de lençoenses estreando idade nova e 
recebendo as felicitações dos amigos e familiares. Saúde e paz a todos!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

O pequeno Otávio completa 10 meses 
neste sábado, para a alegria do papai 
Breno Corrêa Medola e de toda sua 
família, que deseja a ele muitas 
felicidades e realizações. Parabéns!
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