
A partir de dezembro, delegacias de Lençóis e outras 17 cidades não funcionarão à noite e aos � nais de semana; 
medida compromete atuação da Polícia Militar, que terá que se deslocar para Bauru para registro de ocorrências
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CAGED

Vagas criadas 
até setembro 
respondem por
15% do mercado
formal local

Macatuba 
chega ao 
sétimo mês 
no vermelho

Areiópolis tem 
sua primeira 
baixa desde o 
mês de março

Borebi segue 
demitindo 
mais do que 
contratando

Depois de iniciar o ano em 
alta, Macatuba já acumula sete 
meses consecutivos de dé� cit 
na geração de emprego. Só em 
setembro, a cidade perdeu 40 
postos de trabalho no mercado 
formal. No mês, apenas o co-
mércio, com quatro vagas aber-
tas, não fechou no vermelho.

Areiópolis, que neste ano 
só havia registrado dé� cit em 
março, quando foram fechadas 
seis vagas no mercado formal, 
voltou a ter número de desliga-
mentos superior ao de admis-
sões em setembro. Segundo 
o Caged, a cidade perdeu 25 
postos de trabalho no mês.

O ano também não tem sido 
dos melhores para a vizinha 
Borebi. Com poucas opções no 
mercado formal, o município 
só registrou saldo positivo nos 
meses de junho e agosto. Em 
setembro, o dé� cit apurado foi 
de sete ocupações com Cartei-
ra de Trabalho assinada. A5

CASA ABRIGO AMORADA

Soulspell lança 
campanha de Natal A6

CHAMAMENTO

Cultura abre editais 
pela Lei Aldir Blanc A7

CONCHA ACÚSTICA

Domingo tem Feira de 
Adoção de Animais A6

COVID-19

Lençóis terá nova 
testagem em massa A8

Empresa 
lençoense 
consegue 
certificação 
junto ao 
Inmetro B1

VAREJO

AMARAL CARVALHO

Comércio faz 
balanço positivo 
da Black Friday

Campanha do 
Rotary arrecada 51 
bolsas de sangue

A Black Friday segue aquecen-
do o comércio de Lençóis Paulista. 
A campanha, que inaugura a tem-
porada de compras natalinas com 
signi� cativas promoções, se tornou 
tradição no Brasil e no mundo com 
preços atrativos para os consumido-
res. Segundo a Acilpa, os descontos 
na cidade chegam a 80%. Alguns 
comerciantes � zeram balanço po-
sitivo das vendas, que continuam 
neste sábado (28).

Na semana do Dia Mundial do 
Doador de Sangue, o Rotary Club de 
Lençóis Paulista promoveu mais uma 
campanha com o objetivo de reforçar 
os estoques do Hospital Amaral Car-
valho, de Jaú. Mesmo com número 
limitado de senhas, por conta da pan-
demia, os organizadores avaliam que 
a ação foi positiva. Foram coletadas 
51 bolsas de sangue.

A redação de O ECO obteve, 
no início da noite dessa sexta-
-feira (27), a informação que uma 
reunião entre o prefeito Anderson 
Prado de Lima (DEM) e os dele-
gados seccionais Ricardo Marti-
nez e Luciano Faro, pode dar ou-
tros desdobramentos à questão da 
qual trata a manchete desta edi-

A4

A6

A3

Doria determina � m dos 
plantões da Polícia Civil

ÚLTIMA HORA 
ção. De acordo com uma fonte, exis-
tem tratativas avançadas para que, 
mesmo com a Delegacia da Polícia 
Civil fechada no período noturno e 
aos � nais de semana, policiais mili-
tares da cidade não tenham que se 
deslocar para Bauru para o registro 
de ocorrências de maior gravidade 
e � agrantes. A proposta seria deslo-

car uma equipe da Polícia Civil 
de Bauru para Lençóis Paulista 
sempre que houver necessidade, 
evitando que o patrulhamento 
preventivo e ostensivo da Polícia 
Militar seja comprometido. O 
delegado Luciano Faro deve vir 
à cidade na próxima quinta-feira 
(3) para tratar da questão.

FOTOS: VITOR RODRIGUES/O ECO
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FRASE
 “Lençóis Paulista, no estágio de desenvolvimento 

em que se encontra, necessita da polícia investigativa 
24 horas por dia, durante os sete dias da semana”,

Anderson Prado de Lima, prefeito de Lençóis Paulista.

PARA PENSAR
 “Os idiotas vão tomar conta do 

mundo; não pela capacidade, mas 
pela quantidade. Eles são muitos”,

Nelson Rodrigues.
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a CHAVE VIRADA
Terminadas as eleições munici-

pais, as atenções do meio político vol-
tam a se direcionar aos assuntos do 
dia a dia, que sempre abrem espaço 
para novos debates, alguns estrita-
mente ligados ao aspecto prático da 
administração, outros, não necessa-
riamente, mas igualmente relevantes.

NO CENTRO
Uma das protagonistas das últi-

mas sessões da Câmara de Lençóis 
Paulista tem sido Diusa Furlan (DEM). 
Sem se reeleger e, sabendo que dei-
xará o posto, ela decidiu lavar a rou-
pa suja acumulada nas semanas que 
lhe restam. Com isso, tem trazido à 
tona alguns assuntos antes limitados 
aos bastidores.

FORA DA LISTA
Na sessão da última segunda-

-feira, a vereadora tornou público um 
episódio que a incomodou bastante 
em 2017: a exclusão de seu nome da 
lista de convidados para a Semana da 
Família Cidadã, instituída no mesmo 
ano a partir da aprovação de um pro-
jeto de lei apresentado pela vereado-
ra Mirna Justo (PSDB).

MILITANTE
A vereadora se mostrou estarre-

cida ao revelar que, depois de ques-
tionar Mirna sobre o motivo de ter 
sido ignorada, recebeu a justificativa 
que o evento não seria condizen-
te com sua postura de ‘militante da 
causa gay’. Calma na maioria das ve-
zes, subiu o tom para demonstrar sua 
indignação adormecida.

FLASHBACK 
Para entender melhor a questão, 

é preciso recapitular outros dois fa-
tos que remetem ao início da atual 
legislatura. O primeiro é um projeto 
de lei de autoria da professora, que 
propunha conceder a mulheres, ido-
sos e deficientes físicos o direito de 
embarcar fora dos pontos do trans-
porte público coletivo em horários de 
maior vulnerabilidade.

PARA TODOS
O projeto original destacava que 

deveria ser considerada a identidade 
de gênero autodeclarada, indepen-
dentemente do que constasse em 
documento. A medida visava assegu-
rar o mesmo direito a homossexuais 
que também poderiam ser vítimas de 
algum crime, mas foi suprimida por 
pressão da ala conservadora.

DEBATE
O segundo ponto diz respeito à 

própria instituição da Semana da Fa-
mília Cidadã. Ao projeto de Mirna, 
Diusa apresentou uma emenda pro-
pondo que fossem realizados semi-
nários que abordassem as diferentes 
configurações de família, como, por 
exemplo, as formadas por casais do 
mesmo sexo.

NÃO PODE
A ideia era que o evento, criado 

para promover reflexões sobre a im-
portância e responsabilidade da famí-
lia, não excluísse indivíduos que não 
se enquadram nos padrões tradicio-
nais defendidos por uma parcela da 
sociedade. Como é possível imaginar, 
a vereadora foi pressionada a retirar a 
emenda da pauta.

BOCA NO...
Talvez por conta do perfil concilia-

dor que tem, Diusa sempre evitou o 
embate político. Provavelmente pela 
inexperiência, acabou cedendo a todas 
as investidas que contrariaram suas 
convicções pessoais. Guardou cada 
frustração para si, mas, agora, embora 
tardiamente, resolveu se fazer ouvir.

...TROMBONE
Ainda que com atraso de mais de 

três anos, a professora confrontou em 
alto e bom som o posicionamento de 
Mirna Justo. Sem titubear, disse aos 
parlamentares e ao público que, desde 
que foi eleita, sempre militou por to-
das as causas da população, inclusive 
as do público LGBTQIA+.

SILÊNCIO
Ninguém ousou questionar ou re-

bater o discurso feito em tom enérgi-
co de desabafo pela vereadora, nem 
Mirna Justo nem quaisquer que te-
nham sido os demais parlamentares 
contrários às proposituras. O episó-
dio poderia passar despercebido, mas 
cabe, aqui, uma série de reflexões 
acerca de tudo isso.

MORAL?
O que havia de errado com as pro-

postas? Nada. O errado é a segrega-
ção promovida a partir do fundamen-
talismo religioso infiltrado em um 
espaço que deveria ser usado para 
discutir o bem-estar de todo cidadão, 
sem exceção. Ninguém tem o direito 
de impor o que sua doutrina classifica 
como valor moral. Imoral é o desres-
peito às diferenças.

IMAGEM
Se qualquer um poderia ter mani-

festado através do voto, por que hou-
ve um movimento interno para evitar 
que as pautas avançassem ao plená-
rio? É notório que a maioria da socie-
dade é conservadora, mas quem quer 
se perpetuar na política não pode abrir 
mão de nenhum voto, não é mesmo?

BALANÇA
Aos caros representantes do povo, 

em exercício ou eleitos para o próxi-
mo mandato, vale destacar que o voto 
de lésbicas, gays, bissexuais e transe-
xuais tem o mesmo peso nas urnas; 
cada centavo pago em impostos por 
aqueles que não se enquadram nos 
padrões que tentam empurrar a to-
dos goela abaixo tem exatamente o 
mesmo valor. 

ARTIGO 5º
Que os nobres edis não se esque-

çam do Artigo 5ª da Constituição Fe-
deral: “Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza 
[...]”. Mais do que isso, que se lembrem 
que em um Estado laico não se admite 
que um agente público seja guiado por 
viés religioso, muito menos que tente 
impor a todo custo suas convicções.

ENTRELINHAS
Como incontáveis exemplos de 

segregação, a homofobia precisa ser 
combatida pela sociedade, seja aque-
la observada nos pequenos atos do 
cotidiano ou aquela escondida nas 
entrelinhas das ações instituciona-
lizadas, que, se não explicitamente, 
estimulam de forma velada que o 
desrespeito, a intolerância e o ódio 
continuem existindo.
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Nelson Faillace
é escritor

Para muitos, o resultado da eleição 
em Lençóis Paulista surpreendeu; já 
para outros, não. Seria o resultado es-
perado, lógico também.

O Prado teve contra si vários fatores 
importantes, a Covid-19 por exemplo, 
comércio de portas fechadas, desem-
prego, processo contra membro de 
sua administração, concessão da admi-
nistração da UPA e, ainda, a nova Rua 
Quinze de Novembro, que foi urbaniza-
da sob protestos de muitos! Porém, com 
um apelo mais populista, foi eleito.

Vamos relembrar prefeitos anteces-
sores, que realizaram grandes trabalhos. 
Comecemos com Tonico Lorenzetti, que 
em duas gestões criou a Biblioteca Mu-
nicipal, fundou o SAAE, reformou a pra-
ça da Matriz, construiu a Estação Rodo-
viária e o Aeródromo, desapropriou l5,5 
alqueires para o polo industrial e trouxe 
a Omi Zillo Lorenzetti.

Paulo Zillo incrementou o asfalto, 
criou o primeiro núcleo habitacional, in-
centivou a Siderúrgica Irerê, construiu a 
pista de atletismo, inaugurou o Csec.

Rubens Pietraroia abriu as avenidas 
dos Estudantes e Padre Salústio Rodri-
gues Machado, ampliou a rede de esgo-
tos, reformou o SAAE e começou a luta 
pelo asfalto até Águas de Santa Bárbara.

Ezio Paccola, com dois mandatos, 
construiu o novo Velório Municipal, o 
novo Recinto da Facilpa, o Lago da Prata, 
os modernos prédios da Prefeitura e da 
Câmara Municipal, o ginásio Tonicão, qua-
dras esportivas no Virgílio Capoani e na 
Vila Cruzeiro. Trouxe 1,7 mil casas popula-
res, usina de tratamento de lixo e ampliou 
a capacidade de abastecimento de água.

Ideval Paccola permaneceu por seis 
anos e inaugurou a Escola Profissionali-
zante (Senai de hoje), construiu o ginásio 
Toniquinho, completou o asfalto do Centro 
da cidade, criou a Casa da Cultura e rece-
beu a visita do presidente Sarney, trazido 
por Orígenes Lessa para a biblioteca que 
leva seu nome, junto a vários acadêmi-
cos, inclusive Pedro Bloch, que denomina 
nossa cidade como a Cidade do Livro.

Dingo Bernardes construiu o Ambu-
latório de Saúde Mental e Hospital Dia, 
assinou o convênio para a vinda do Se-
nai, instalou a Casa da Cultura no pré-
dio do desativado Lençóis Hotel, assim 
como deu casa nova ao Museu Alexan-
dre Chitto, pavimentou a Cecap, Nova 
Lençóis e Nações, adquiriu o terreno da 
antiga Sidelpa, onde foi projetado o Te-
atro Municipal e trouxe de volta os Jo-
gos Regionais, após 23 anos.

José Prado de Lima, o Pradinho, o 
sucedeu, tendo sido funcionário mirim. 
Construiu o conjunto esportivo Claudi-
nei Quirino e escolas Maria Zélia Pran-
dini, Nelson Brollo, Ezio Paccola e Amé-
lia Bento. Implantou novo sistema de 
loteamentos e o asfalto comunitário e 
oficializou a Banda Municipal Maestro 
Agostinho Duarte Martins.

José Antonio Marise veio a seguir. 
Criou a Diretoria de RH e o Iprem.  Re-
formou e ampliou escolas e creches, 
pontes dos rios Lençóis e da Prata, im-
plantou a base do Corpo de Bombeiros, 
o Centro de Convivência da Terceira Ida-
de, o estádio João Roberto Vagula, recu-
perou a chamada usina de Lixo.

Completaremos na próxima crônica 
com Isabel Cristina Campanari Lorenzet-
ti, que nos presenteou com o belíssimo 
Teatro Adélia Lorenzetti, e com o pre-
feito reeleito, Anderson Prado de Lima.
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l Atentado institucional à segurança pública

Em tempos de crise econômica cau-
sada pela pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19), Lençóis Paulista, com 
seus aproximadamente 70 mil habitan-
tes, pode ser considerada um verdadei-
ro oásis em meio a um enorme deserto 
de oportunidades instalado no estado 
de São Paulo - e também no restante 
do Brasil.

Com investimentos que já ultra-
passaram, há tempos, a casa dos R$ 
10 bilhões, o megaempreendimento 
do grupo asiático RGE (Royal Golden 
Eagle), que transformará a Bracell na 
maior produtora de celulose solúvel do 
mundo, trouxe para cá uma realidade 
vivenciada por pouquíssimas cidades 
na história do país.

Sabendo disso, desde a época em 
que literalmente abandonou a Prefei-
tura da capital - antes da metade do 
mandato - para concorrer ao posto de 

governador do estado, João Doria 
(PSDB), sagaz homem de negócios, 
nunca perdeu uma única oportuni-
dade de ganhar visibilidade a partir 
do projeto.

Porém, toda atenção que bus-
cou conseguir para si é inversamente 
proporcional à atenção que Lençóis 
Paulista tem recebido de seu gover-

no. Um dos maiores descasos tem sido 
com a segurança pública, que, justa-
mente por conta da dimensão do em-
preendimento citado, deveria ser trata-
da com mais responsabilidade.

Por intermédio de lideranças políti-
cas, a cidade já solicitou reforço do efe-
tivo da Polícia Militar, vinda de novas 
viaturas, agilidade no projeto de refor-
ma da delegacia da Polícia Civil, entre 
outras questões. Além de nenhum pe-
dido ter sido atendido, o governador 
agora pretende enfraquecer o trabalho 
das forças policiais.

Caso nada seja feito, a partir da 
semana que vem, a delegacia local - 
como em dezenas de cidades - não fun-
cionará mais no período noturno e aos 
finais de semana. Como consequência, 
as ocorrências de maior gravidade pre-
cisarão ser atendidas em Bauru, obri-
gando o deslocamento de policiais que 
poderiam estar patrulhando a cidade.

Alguém precisa avisar nosso queri-
do governador que a bandidagem não 
‘trabalha’ em horário comercial. Não se 
trata de mera questão administrativa 
para reduzir gastos da máquina. Tal me-
dida negligente é um atentado institu-
cional à segurança pública de dezenas 
de cidades.
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CAMPANHA
O 2º Batalhão de Polícia Rodoviária inicia na terça-feira (1) sua tradicional 
Campanha Natal Iluminado 2020, que mantém as bases da corporação 
iluminadas com o objetivo de mobilizar a população na arrecadação de fraldas 
geriátricas para entidades filantrópicas de várias cidades. Nas campanhas 
realizadas em anos anteriores foram arrecadadas mais de 12 mil unidades.
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Polícia

MUDANÇA

Plantão da Polícia Civil 
será transferido para Bauru
A partir da terça-feira (1), delegacia de Lençóis Paulista passará a funcionar apenas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Flávia Placideli

A partir da próxima terça-
-feira (1), o plantão da Po-
lícia Civil de 18 cidades 

da região, entre elas, Lençóis 
Paulista, será transferido para 
Bauru. Na prática, a Delegacia 
de Polícia Civil só vai funcio-
nar das 8h às 18h, de segunda a 
sexta-feira, o que significa que, 
ocorrências graves e flagrantes 
atendidos pela Polícia Militar 
deverão ser registrados na Cen-
tral de Polícia Judiciária (CPJ), 
em Bauru.

A decisão foi divulgada por 
uma portaria assinada pelo 
delegado Seccional Luciano 
de Barros Faro, que colocou 
fim ao plantão à noite, nos fi-
nais de semana e feriados em 
18 cidades da região: Agudos, 
Arealva, Avaí, Balbinos, Bore-
bi, Cabrália Paulista, Duarti-
na, Iacanga, Lençóis Paulista, 
Lucianópolis, Macatuba, Pau-
listânia, Pederneiras, Pirajuí, 
Piratininga, Presidente Alves, 
Reginópolis e Ubirajara.

A portaria que instituiu o 
Plantão Unificado foi publi-
cada no início de novembro. 
A medida visa obedecer a um 
direcionamento do Governo 
do Estado. “Outras Delegacias 
Seccionais da região, como Ma-
rília, Lins, Jaú, entre outras, já 
adotaram este modelo otimiza-
do de trabalho. Pretendemos 

PLANTÃO UNIFICADO - Plantões da Polícia Civil de 18 cidades passam a ser atendidos em Bauru

Executivo e Legislativo 
se mobilizam para tentar 
reverter decisão de Doria

A administração muni-
cipal que tomou conheci-
mento da mudança através 
de representantes da Polícia 
Civil, sem ser notificada 
prévia e oficialmente, agora 
tenta reverter a decisão do 
Governo do Estado. A me-
dida, que visa economizar 
recursos desagradou as au-
toridades locais. O prefeito 
Anderson Prado de Lima 
(DEM) e os 12 vereadores 
se reuniram na manhã dessa 
quarta-feira (25), na sede do 
Poder Legislativo. 

A portaria contraria as 
discussões e reuniões dos 
últimos anos junto à Secre-
taria de Segurança Pública, 
em que Lençóis Paulista 
reivindica reforço às forças 
policiais, especialmente nes-
te período de crescimento 
populacional por causa das 
obras da empresa Bracell, 
que por um lado traz benefí-
cios, mas também eleva o nú-
mero de registros policiais.

ARMA DE FOGO

Jovem de 28 anos é preso 
na Rodovia Osni Mateus
Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de 
arma de fogo e apreensão de entorpecentes

Flávia Placideli

Nesta última quarta-feira 
(25), um jovem de 28 anos 
foi preso em flagrante na 

Rodovia Osni Mateus (SP-261), 
em Macatuba. O indivíduo, 
morador de Lençóis Paulista, foi 
pego após comprar uma arma de 
fogo no município vizinho. Além 
do revólver, a Polícia Militar 
apreendeu munições e entorpe-
centes na residência do suspeito.

De acordo com as informa-
ções obtidas pela reportagem 
de O ECO junto à Polícia Mi-
litar, por volta das 22h, após 
uma denúncia anônima, a PM 
se posicionou no trevo da entra-
da de Macatuba, tendo êxito em 
avistar L.F.G.C., de 28 anos, 
que é motoboy e estava em 
uma motocicleta. Ao perceber a 
presença da viatura, o mesmo 
tentou fugir, mas acabou caindo 
do veículo.

Na fuga, ele dispensou um 
revólver calibre 38. Indagado 

FLAGRANTE - Homem de 28 anos dispensa 
arma de fogo ao tentar fugir de policiais

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem vai preso após 
agredir companheira
Crime foi registrado no distrito de Alfredo Guedes

Flávia Placideli

Na última sexta-feira (20), 
um homem de 21 anos 
foi preso acusado de 

violência doméstica. O cri-
me foi cometido no distrito 
de Alfredo Guedes. A vítima, 
que teve ferimentos graves na 
cabeça, foi encaminhada à 
UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento) de Lençóis Paulista, 
onde passou por atendimento 
médico, depois foi encaminha-
da à Delegacia da Polícia Civil 
para prestar depoimento.

Segundo informações con-
tidas no Boletim de Ocorrên-
cia registrado pela 5ª Cia da 
Polícia Militar, por volta das 
20h do último dia 20, uma 
equipe foi acionada para com-
parecer em uma residência no 
distrito de Alfredo Guedes, 
onde havia ocorrido uma briga 
entre um casal.

Chegando ao local, a vítima, 
de 27 anos, que terá as iniciais 

ALFREDO GUEDES - Mulher sofre agressão do 
companheiro e precisa ser encaminha à UPA de Lençóis

a respeito, o mesmo confessou 
que havia comprado a arma de 
fogo pelo valor de R$ 2,5 mil, 
informando, ainda, que em sua 
residência, no Parque Rondon, 
em Lençóis Paulista, havia mu-
nições e duas porções de maco-
nha. Em diligência até o local, 
os policiais apreenderam os 

objetos e entorpecentes. 
O indivíduo foi encaminha-

do à Delegacia da Polícia Civil, 
onde foi elaborado um Boletim 
de Ocorrência por porte ilegal 
de arma de fogo e apreensão de 
entorpecentes. L.F.G.C. per-
maneceu preso, à disposição 
da Justiça.

preservadas, apresentava cortes 
na cabeça e precisou ser condu-
zida por uma equipe do SAMU 
(Serviço Móvel de Urgência) à 
UPA de Lençóis Paulista. 

O autor da agressão, 
E.F.S.B., de 21 anos, companhei-
ro da vítima, também apresenta-
va alguns arranhões pelo corpo, 

sendo abordado e algemado. Ele 
foi apresentado na Delegacia da 
Polícia Civil, onde o delegado 
de plantão, após tomar conhe-
cimento dos fatos, ratificou sua 
prisão em flagrante. Após reali-
zar o exame de corpo delito, o 
homem foi encarcerado, ficando 
à disposição da Justiça.

com essa nova dinâmica levar 
vantagem para a população, 
por conceder mais tempo para 
a investigação e condução de 
inquéritos policiais nas dele-
gacias, já que os órgãos admi-
nistrativos se concentram todos 
em Bauru”, considerou o dele-
gado Luciano de Barros Faro, à 
reportagem de O ECO.

Em relação ao trabalho da 
Polícia Militar, o delegado afir-
ma que foi feito todo um levan-

tamento em estatísticas de movi-
mentação “Essa portaria que foi 
aberta é de caráter experimen-
tal. Vamos analisar a eficiência 
dessa nova sistemática. Pode ser 
que no decorrer do funciona-
mento poderemos mudar algo, 
ou mesmo reverter a decisão, 
sem problemas”, pontua.

A partir de dezembro, en-
tão, qualquer ocorrência grave 
ou flagrante policial atendido 
pela Polícia Militar em Lençóis 

Paulista (e as outras 17 cida-
des), no horário de plantão e 
que demande deliberação do 
delegado, deverá ser tratada 
em Bauru, no chamado Plan-
tão Unificado de Atendimento, 
que fica no prédio da Central 
de Polícia Judiciária, localizado 
na Avenida Rodrigues Alves. 
O atendimento será exclusivo 
para os policiais militares que 
encaminharem ocorrências 
nesses horários.

“Com todo respeito às 
outras cidades em que o 
plantão policial, a partir 
de dezembro, passará a ser 
unificado em Bauru, Len-
çóis Paulista, no estágio de 
desenvolvimento em que se 
encontra, necessita da po-
lícia investigativa 24 horas 
por dia, durante os sete dias 
da semana”, argumentou o 
prefeito Anderson Prado de 
Lima, que protocolou, nes-
ta quinta-feira (26), o ofício 
(272/2020) junto ao Ministé-
rio Público. 

Os vereadores também 
redigiram Moção de Apelo 
endereçada à Delegacia Sec-
cional de Polícia, Secretaria 
de Segurança Pública e a cú-
pula do Governo do Estado. 
As autoridades locais tentam 
convencer as autoridades 
estaduais a reverterem a de-
cisão e manterem aberta ou 
de sobreaviso a Delegacia de 
Polícia à noite, nos finais de 
semana e feriados.

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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ELEIÇÃO
O Sindcovelpa (Sindicato dos Condutores de Veículos em Transportes Rodoviários, 
Urbanos e de Passageiros de Lençóis Paulista) realizou entre os dias 25 e 26, quarta 
e quinta-feira, a eleição para escolha da nova direção da entidade. O pleito, que 
teve chapa única, contou com a participação dos associados de Lençóis Paulista, 
Macatuba, Areiópolis e Pederneiras.
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Cotidiano

VAREJO

Comerciantes fazem balanço 
positivo da Black Friday
Campanha segue aquecendo o comércio lençoense, que a 
partir do dia 7 de dezembro, passa a abrir em horário especial

Angelo Franchini Neto

A Black Friday, ou Sexta-
-feira Negra, segue aque-
cendo o comércio de Len-

çóis Paulista. A campanha, que 
inaugura a temporada de com-
pras natalinas com significativas 
promoções, se tornou tradição 
no Brasil e no mundo com pre-
ços atrativos para os consumi-
dores. E em meio à pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19), 
economizar no presente ou no 
mercado se tornou essencial.

Segundo a Acilpa (Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista), os descontos 
na cidade chegam a 80%. O 
ECO entrou em contato com 
alguns comerciantes, que con-
firmaram a redução nos preços 
e ainda fizeram um balanço das 
vendas. “A Black Friday, por 
aqui, está indo muito bem. São 
excelentes oportunidades para 
os consumidores, adquirirem 
aquele produto de desejo, com 
descontos expressivos e parcela-
mentos nos pagamentos”, desta-
ca Ivan Prenhaca, do Grupo Yes. 
Para hoje, ele garante que as pro-
moções continuam. “Por se tra-
tar de um sábado e com as ações 
da Black Friday, as expectativas 
são as melhores”, completa.

Além de lojas em geral, a 
Black Friday também chegou 
aos supermercados. Prova disso 
é que boa parte deles, em Len-
çóis Paulista, também aderiu aos 
descontos. Um destes supermer-
cados é o Gigantão, que também 
vai estender até hoje a sexta-feira 

MOVIMENTO - Consumidores foram às compras em busca das promoções; lojas prometem mais descontos hoje

MEIO AMBIENTE

Bracell Social inicia Projeto Polinizadores
Iniciativa contribui para geração de renda, polinização e recuperação de áreas degradadas

Da Redação

A Bracell deu início ao Pro-
jeto Polinizadores - Api-
cultura e Meliponicultu-

ra, que nasce com a parceria 
de associações de apicultores 
e meliponicultores de cinco 
regiões da área da atuação da 
empresa: Lençóis Paulista, Bau-
ru, Botucatu, Avaré e Marília. 
O projeto também conta com 
apoio técnico do Núcleo de 
Ensino, Ciência e Tecnologia 
em Apicultura Regional (Grupo 
Nectar) da Unesp de Botucatu.

São mais de 200 apiculto-
res associados. Na parceria, 
a Unesp oferece orientações 
técnicas de forma consciente e 
segura. Com esse apoio, a Bra-
cell contribui para que os api-
cultores credenciados tenham 
melhoria em produtividade e 
qualidade do mel, propiciando 
à comunidade maior desenvol-
vimento social e econômico, 
além dos benefícios da preser-
vação ambiental tanto das abe-
lhas quanto da mata nativa.

“A Bracell tem uma atenção 
especial com o meio ambiente 

APOIO - Projeto Polinizadores tem o objetivo de incentivar 
a apicultura e a meliponicultura de maneira sustentável

Comércio terá horário estendido a partir do dia 7
A Acilpa divulgou nesta 

semana o horário especial de 
funcionamento do comércio 
em dezembro. A partir do dia 
7 até o dia 23, de segunda a 
sexta-feira, as lojas ficam aber-
tas das 10h às 22h. No domin-
go, dia 20 e no sábado, dia 26, 
o horário é especial, das 10h 
às 17h. No dia de Natal (25), o 
comércio estará fechado.

“A nossa expectativa para 
o final de ano é ótima, apesar 
de o comércio ter passado por 

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

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br

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

IGOR FERREIRA e BIANCA DAMASCENO BARBOSA, sen-
do o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em 
Lençóis Paulista - SP, aos 15/04/1999, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, fi lho de VALTENCIR FERREIRA e de MÁRCIA REGINA 
VANITELLI FERREIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileiro, solteira, 
autônoma, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 22/02/2000, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de VANDERCÍ BARBOSA e de 
JOSIANE DAMASCENO CANDIDO BARBOSA.

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

Local.
Lençóis Paulista, 26 de novembro de 2020.
O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

Obituário
DATA: 20/11/2020 a 27/11/2020

João Bolonha faleceu na quinta-feira (26) aos 81 anos em Lençóis Paulista
Joana Pereira Pulquerio faleceu na quinta-feira (26) aos 77 anos em Lençóis Paulista
Izabel Pinheiro Goes faleceu na quinta-feira (26) aos 63 anos em Lençóis Paulista
Tania Maria Ferraz da Silva faleceu na quinta-feira (26) aos 53 anos em Lençóis Paulista
Benedicta Arruda do Nascimento faleceu na quarta-feira (25) aos 85 anos em 

Lençóis Paulista
Pedrina Braga Sanches faleceu na quarta-feira (25) aos 71 anos em Lençóis Paulista
Francisco Vicente de Souza faleceu na terça-feira (24) aos 74 anos em Lençóis Paulista
José Roberto Fernandes do Prado faleceu na segunda-feira (23) aos 50 anos em 

Lençóis Paulista
Nelson Parizoto faleceu na segunda-feira (23) aos 70 anos em Lençóis Paulista
José Aparecido Gonçalves faleceu no domingo (22) aos 69 anos em Lençóis Paulista
Juliana Bernini Perez Branco faleceu no domingo (22) aos 42 anos em Lençóis Paulista
Rosa Regina Dias dos Santos faleceu no domingo (22) aos 29 anos em Lençóis Paulista
Brian Gabriel Lino faleceu no sábado (21) aos 18 anos em Lençóis Paulista
Angela Gomes faleceu na sexta-feira (20) aos 65 anos em Lençóis Paulista
Marta Milani Pedro Pizano faleceu na sexta-feira (20) aos 63 anos em Borebi

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL

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

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

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

LUIS FERNANDO GODINHO BRIGIDO
PRESIDENTE 

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

CLUBE ESPORTIVO 
MARIMBONDO

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

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

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

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

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

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

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

Edevar Ferrari

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 18/2.020. Processo nº 1214/2.020. Tipo: Menor 
Preço Unitário por Item - Critério de julgamento: Unitário. Objeto: Aquisi-
ção de gêneros alimentícios para distribuição a famílias em situação de vul-
nerabilidade e risco social decorrente da pandemia de Covid-19, (exclusivo 
para ME, EPP), conforme especifi cações do anexo I deste Edital. Data e hora 
da realização: Dia: 10 de Dezembro de 2.020 às 09:30h. Credenciamento: 
Dia: 10 de Dezembro de 2.020: a) Das 08:30h às 09:00h apenas para ME, 
EPP ou equiparadas; b) Das 09:05h às 09:15 para as demais empresas (am-
pla participação, caso não existam pelo menos 03 (três) empresas aptas na 
forma descrita no item a acima). Local: Prefeitura Municipal de Areiópolis, 
Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, bairro Centro, CEP 18670-000, telefone 
(14) 3846.9800. Edital completo: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço 
acima mencionado e através do e -mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. 
Publique-se. Areiópolis, 26/11/2020. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito 
Municipal. Prefeitura Municipal de Areiópolis. Aviso de Licitação. Modali-
dade Pregão Eletrônico n.º 007/2020. Objeto: Aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde, nos termos da pro-
posta 11187.109000/1190-05 aprovada pelo Ministério da Saúde, conforme 
especifi cações constantes do termo de referência - Anexo I do edital. Edital 
disponível no site:  www.bll.org.br. Recebimento das propostas: a partir das 
12hs00 do dia 28.11.2020 no site  www.bll.org.br., abertura das propostas: 
dia 11/12/2020 às 09hs10m e início da disputa de preços: dia 11/12/2020 às 
10:00hs, (horário de Brasília no site: www.bll.org.br). Areiópolis, 26 de No-
vembro de 2020. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal. Prefeitura 
Municipal de Areiópolis. Aviso de Licitação. Modalidade Pregão Eletrônico 
n.º 008/2020. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes 
para a Unidade Básica de Saúde, nos termos da proposta 11187.109000/1190-
01 aprovada pelo Ministério da Saúde, conforme especifi cações constantes 
do termo de referência - Anexo I do edital. Edital disponível no site:  www.
bll.org.br. Recebimento das propostas: a partir das 12hs00 do dia 28.11.2020 
no site  www.bll.org.br., abertura das propostas: dia 11/12/2020 às 13hs10m 
e início da disputa de preços: dia 11/12/2020 às 14:00hs, (horário de Brasília 
no site: www.bll.org.br).

Areiópolis, 26 de Novembro de 2020.

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

permitindo o uso da florada 
do eucalipto e da vegetação na-
tiva para a produção do mel e 
demais produtos derivados do 
manejo de abelhas, além de 
possibilitar a geração direta e 
indireta de empregos.

Apenas os apicultores que 
fizerem parte do Projeto Polini-
zadores podem utilizar as áreas 
para a produção de mel. Para 
garantir a segurança e o respeito 
aos critérios estabelecidos pela 
parceria e legislação, a empresa 
realiza o monitoramento cons-
tante e mantém os participantes 

alinhados com as regras de se-
gurança do trabalho da empresa 
e do manejo de abelhas.

Para o apicultor Jorge Rodri-
gues da Silva, da região de Botu-
catu, a parceria com a Bracell re-
presenta um grande benefício e 
a possibilidade de ampliar seus 
negócios. “É o sonho de qual-
quer apicultor, uma vez que a 
colheita da safra de mel no euca-
lipto é três vezes maior. Isso gera 
bons negócios para o produtor 
e uma grande ajuda para quem 
vive só de abelha”, comenta. 

O professor da Unesp, Ricar-
do de Oliveira Orsi, ressalta que, 
além da questão socioeconômica 
do projeto, há, também, a im-
portância ambiental. “As abelhas 
nas áreas de eucalipto ficam mais 
próximas da mata silvestre e aca-
bam colaborando diretamente 
com a polinização nessas áreas, 
além de ajudar na recuperação 
de áreas degradadas”, destaca.

Para mais informações so-
bre as atividades de apicultura 
e meliponicultura nas áreas da 
Bracell, os interessados podem 
entrar em contato pelo telefone 
0800 709 1490.

e tem buscado fazer a diferen-
ça nas comunidades. O projeto 
consegue conciliar o desenvolvi-
mento econômico com a prote-
ção ambiental, abrindo a possibi-
lidade de apoiar outros negócios 
dentro das áreas de operação da 
empresa”, pontua Sabrina de 
Branco, gerente sênior de Rela-
ções Corporativas, Comunicação 
e Sustentabilidade da Bracell.

No projeto, desenvolvido 
pela Bracell Social, a empresa 
cede suas áreas florestais para a 
instalação e manejo de apiários 
dos produtores credenciados, 

de descontos. “Até o momento, o 
balanço é extremamente positivo 
e, para hoje, a nossa expectativa é 
a melhor possível. Estamos mui-
to agressivos nos descontos, com 
produtos abaixo do preço de cus-

to, e continuaremos desta forma 
até segunda-feira (30), com o que 
chamamos de Ressaca da Black 
Friday”, comenta Renato Gois, 
responsável pelo marketing do 
Gigantão Supermercados.

Conforme já noticiado por 
O ECO, a Acilpa decidiu esten-
der a Black Friday no comércio 
lençoense até hoje. O horário 
de funcionamento das lojas é 
das 8h às 18h.

um momento muito difícil. Tal-
vez tenha sido o setor que mais 
tenha sofrido. Mas, aos poucos, 
os lojistas vêm se recuperando. 
Para a Black Friday, por exem-
plo, o conselho era que os lojistas 
aumentassem os estoques, por-
que as compras iriam aumentar 
exponencialmente. Para o final 
do ano a orientação é a mesma. 
Espero que possamos seguir 
dessa forma em 2021, nos recu-
perando aos poucos dessa crise 
causada pelo novo coronavírus”, 

ressalta José Antonio Silva, o 
Neno, presidente da Acilpa.

Vale lembrar que, para 
os consumidores lençoenses 
que optarem pela compra 
sem sair de casa, é possível 
acessar a plataforma www.
compreemlencois.com.br. O 
site de vendas possui apenas 
lojas de Lençóis Paulista e 
foi desenvolvido pela Acilpa 
no início da pandemia da 
Covid-19, quando o comér-
cio foi fechado.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Economia EMPREENDEDORISMO
Dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista revelam que 2020 também tem sido um ano de 
números positivos no campo do empreendedorismo. Os cadastros de MEI 
(Microempreendedor Individual) abertos e fechados até novembro (743/211) 
revelam saldo positivo de 532 registros. Atualmente, 3.632 registros estão ativos.

EMPREGO

Vagas criadas até setembro representam 
15% do mercado formal de Lençóis Paulista
De acordo com Ministério da Economia, cidade tem 22,3 mil trabalhadores com registro em Carteira de Trabalho; 3,3 mil foram contratados neste ano

Elton Laud

As restrições impostas 
pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) 

comprometeram drasticamente 
a economia do país neste ano. 
Como reflexo, o nível de em-
pregabilidade, que se mantinha 
estável desde 2019, voltou a pa-
tamares negativos. Lençóis Pau-
lista, que abriga o maior empre-
endimento privado dos últimos 
20 anos, segue como ponto fora 
da curva, acumulando recordes 
de contratações a cada mês.

De acordo com dados do 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), 
divulgados pelo Ministério da 
Economia, entre janeiro e se-
tembro foram criados 3.330 em-
pregos no mercado formal local 
(10.119 contratações e 6.789 
demissões). O resultado supera 
em 77,41% o desempenho de 
2007, ano que detinha o recor-
de anterior, com 1.877 vagas 
abertas (15.420 contratações e 

ALTA - Com economia em bom momento, mais trabalhadores estão saindo da informalidade em Lençóis Paulista

Comércio aposta na oferta de vagas de final de ano
O único setor que regis-

trou déficit na geração de 
emprego em setembro foi a 
agropecuária, que fechou o 
período com saldo negativo 
de 35 ocupações (34 contra-
tações e 69 demissões). O re-
sultado é o segundo pior do 
ano, ficando atrás apenas do 
registrado em junho, quando 
foram encerrados 37 postos 
de trabalho nas empresas 
que se dedicam às ativida-
des rurais (15 contratações e 
52 demissões).

Apesar disso, a cidade 
acumulou saldo positivo de 
682 postos de trabalho no 
mês (1.542 contratações e 
860 demissões). Como em 
quase todos os levantamen-
tos anteriores, o destaque foi 
a construção, que criou 351 

RETOMADA - Com expectativa de aumento de vendas, contratações 
temporárias no comércio devem impulsionar geração de emprego

Macatuba chega ao 
sétimo mês no vermelho

Borebi segue demitindo 
mais do que contratando

O ano também não tem 
sido dos melhores para a vi-
zinha Borebi, menor das qua-
tro cidades da área de cober-
tura de O ECO. Com poucas 
opções no mercado formal, o 
município só registrou saldo 
positivo no nível de empre-
go nos meses de junho (11) 
e agosto (15). Em setembro, 
o déficit apurado foi de sete 
ocupações com Carteira de 
Trabalho assinada (23 con-
tratações e 30 demissões).

A maior responsável foi a 
agropecuária, que perdeu 16 
empregos (oito contratações 
e 24 demissões). A constru-
ção não registrou movimen-
tação. O setor de serviços, o 
comércio e a indústria tive-

Areiópolis, que neste ano 
só havia registrado déficit no 
nível de empregabilidade 
em março, quando foram 
fechadas seis vagas no mer-
cado formal (27 contratações 
e 33 demissões), voltou a ter 
número de desligamentos 
superior ao de admissões em 
setembro. Segundo o Caged, 
a cidade perdeu 25 postos de 
trabalho no mês (16 contra-
tações e 41 demissões).

O resultado ruim foi oca-
sionado pela agropecuária, 
que registrou saldo negativo 
de 24 ocupações (uma con-
tratação e 25 demissões). O 
comércio perdeu uma vaga 
(11 contratações e 12 demis-
sões), enquanto que o setor 

Depois de iniciar o ano 
em alta, com saldo positivo 
em janeiro (3) e fevereiro 
(30), Macatuba já acumula 
sete meses consecutivos de 
déficit na geração de empre-
go. Só em setembro, a cidade 
perdeu 40 postos de trabalho 
no mercado formal (58 con-
tratações e 98 demissões). 
No mês, apenas o comércio, 
com quatro vagas abertas (25 
contratações e 21 demissões), 
não fechou no vermelho.

O pior desempenho foi 
da indústria, que encerrou 39 
ocupações (19 contratações 
e 58 demissões), de acordo 
com os dados do Ministério 
da Economia. A construção 
teve baixa de três empregos 

Areiópolis registra primeira 
baixa desde março

Recuperação continua 
em ritmo lento no país

Nas outras esferas, se-
tembro foi um mês de recu-
peração, mas o saldo ainda 
está longe de sair do verme-
lho. Com 1.379.509 contra-
tações e 1.065.945 demis-
sões, o mês teve superávit de 
313.564 vagas, com destaque 
para a indústria, que abriu 
110.868 postos (292.250 
contratações e 181.382 de-
missões), e para o setor de 
serviços, que criou 80.481 
empregos (550.414 contrata-
ções e 469.933).

O estado de São Paulo re-
gistrou alta de 75.706 postos 
de trabalho (437.901 contra-
tações e 362.195 demissões), 
também com a indústria e o 
setor de serviços na ponta, 
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ram pequenas altas de uma 
(uma contratação e nenhuma 
demissão), três (cinco con-
tratações e duas demissões) 
e cinco (nove contratações 
e quatro demissões) ocupa-
ções, respectivamente.

No acumulado entre ja-
neiro e setembro, a cidade 
tem saldo negativo de 21 pos-
tos de trabalho (126 contrata-
ções e 147 demissões), tam-
bém prejudicada pelo fraco 
desempenho da agropecuá-
ria, que, sozinha, perdeu 35 
vagas (80 contratações e 115 
demissões). O melhor saldo 
registrado no período foi da 
indústria, que gerou 11 novos 
empregos formais (25 contra-
tações e 14 demissões).

de serviços fechou o mês 
com zero de saldo (quatro 
contratações e quatro demis-
sões). Não houve movimen-
tações na construção civil e 
na indústria.

Apesar da queda, a cida-
de segue com bons números 
no saldo acumulado. Entre 
janeiro e setembro, foram 
criados 113 empregos com 
Carteira de Trabalho regis-
trada (426 contratações e 313 
demissões). O destaque é da 
agropecuária, que registra su-
perávit de 91 ocupações (241 
contratações e 150 demis-
sões). O pior desempenho é 
da indústria, que fechou 24 
vagas no período (12 contra-
tações e 36 demissões).

(nenhuma contratação e três 
demissões). O setor de ser-
viços fechou duas vagas (14 
contratações e 16 demissões). 
A agropecuária, por sua vez, 
não registrou contratações 
nem demissões no período.

O déficit de setembro ele-
vou o saldo negativo de 2020 
para 173 vagas (598 contra-
tações e 771 demissões). A 
indústria acumula o maior 
déficit, com 172 empregos 
perdidos até o momento (174 
contratações e 346 demis-
sões). Na outra ponta da tabe-
la aparece a agropecuária, que 
apresenta o melhor desempe-
nho do ano, com 13 postos de 
trabalho criados (17 contrata-
ções e quatro demissões).

servada nos últimos meses, com 
1.271 ocupações criadas entre 
janeiro e setembro (3.174 con-
tratações e 1.903 demissões). 
Depois de um período de retra-
ção no nível de empregabilida-
de, o setor de serviços também 
apresenta boa recuperação e já 

acumula saldo positivo de 245 
postos de trabalho (1.772 con-
tratações e 1.527 demissões).

Outros dois importantes 
setores globais da economia 
lençoense, no entanto, ainda 
não conseguiram se recupe-
rar da crise e continuam com 

saldo negativo no ano. A agro-
pecuária registra déficit de 79 
ocupações entre janeiro e se-
tembro (391 contratações e 470 
demissões). O comércio, por 
sua vez, acumula perda de 80 
empregos (1.304 contratações 
e 1.384 demissões).

de festas, a expectativa é que 
o comércio se mantenha em 
recuperação e encerre o ano 
com saldo positivo, princi-
palmente por conta das con-
tratações temporárias, muito 
comuns na época.

É no que acredita José 
Antonio Silva, o Neno, 
presidente da Acilpa (Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Lençóis Paulista). 
“As vendas de final de ano 
sempre alavancam a con-
tratação de funcionários 
temporários. A expectativa 
é que centenas de pessoas 
sejam contratadas para as 
lojas do comércio lençoen-
se. As contratações já estão 
acontecendo e seguiram, 
provavelmente, até o dia 10 
de dezembro”, relata.

novas ocupações (602 contrata-
ções e 251 demissões). Desem-
penho semelhante teve a indús-
tria, com 306 vagas abertas (503 
contratações e 197 demissões).

O setor de serviços gerou 

37 empregos no mês (218 con-
tratações e 181 demissões), um 
pouco mais que o comércio, 
que teve alta de 23 postos (185 
contratações e 162 demissões). 
Com a proximidade do período 

mas não na mesma ordem. O 
setor de serviços recuperou 
28.353 ocupações (212.165 
contratações e 183.812 de-
missões). Já a indústria abriu 
23.923 vagas (71.100 contra-
tações e 47.177 demissões).

Apesar disso, o país 
segue com déficit de em-
pregabilidade nos nove pri-
meiros meses do ano, com 
558.597 ocupações perdidas 
(10.617.333 contratações e 
11.175.930 demissões). São 
Paulo registra saldo nega-
tivo de 209.840 empregos 
(3.547.358 contratações e 
3.757.198 demissões). Em 
ambos os casos, o setor de 
serviços e o comércio foram 
os mais afetados.

13.543 demissões).
O resultado amplia conside-

ravelmente a ocupação no mer-
cado formal da cidade. Os 3.330 
empregos representam 14,92% 
do montante de 22.323 traba-
lhadores registrados no final de 
setembro. A área que mais em-
prega é a indústria, com 7.628 
funcionários. Em seguida apare-
cem o setor de serviços (5.740), 
o comércio (3.886), a construção 
(3.286) e a agropecuária (1.783).

Para Júlio Antonio Gonçal-
ves, secretário de Desenvolvi-
mento Econômico da Prefeitura 
Municipal, a tendência é que a 
cidade feche o ano com núme-
ros mais expressivos, tanto por 
conta de alguns setores que es-
tão em alta quanto pela expecta-
tiva de recuperação de algumas 
áreas muito afetadas pela pan-
demia, que depois das flexibili-
zações adotadas gradativamente 
voltaram a contratar.

“Percebemos movimentação 
maior no mercado formal em 
segmentos ligados à construção 

civil e à indústria de transfor-
mação, que são diretamente 
impactados pelas obras da Bra-
cell, mas os dados dos últimos 
meses vêm demonstrando que 
outros setores com participação 
expressiva na economia estão 
dando sinais de retomada. A 
tendência é que haja continui-
dade nos próximos levantamen-
tos divulgados”, diz.

DESEMPENHO POR SETOR
A exemplo do que vem 

ocorrendo desde o ano passa-
do, o setor que mais se destaca 
no balanço entre contratações 
e demissões é a construção, 
que já gerou 1.973 empregos 
com Carteira de Trabalho as-
sinada (3.478 contratações e 
1.505 demissões). A maioria 
das vagas está relacionada às 
citadas obras de expansão da 
Bracell (Projeto Star), que se 
tornará a maior fábrica de ce-
lulose solúvel do mundo.

A indústria local também 
mantém a tendência de alta ob-
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KIT CAFÉ DA MANHÃ
Pais ou responsáveis pelos alunos da Rede Pública de Ensino de 
Lençóis Paulista devem retirar, entre os dias 1 e 14 de dezembro, os 
tickets do Kit Café da Manhã. A retirada deve ser feita na escola onde 
o aluno está matriculado. Os kits serão entregues no mesmo período, 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, no Supermercado Gigantão.
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Cidade

SOLIDARIEDADE

Soulspell lança campanha em 
prol da Casa Abrigo Amorada
Visualizações de tributo gravado pela banda serão convertidas em presentes aos acolhidos

Elton Laud

As crianças e adolescentes 
da Casa Abrigo Amora-
da devem ter um Natal 

especial neste ano, embalado 
pelo heavy metal da Soulspell 
Metal Opera. Aproveitando 
o lançamento de mais um de 
seus tributos, a banda forma-
da por integrantes de Lençóis 
Paulista e outras cidades do 
país organizou uma campanha 
em prol da entidade.

Além de evidenciar o espí-
rito natalino presenteando os 
jovens acolhidos pelo projeto, 
a ação pode ajudar a suprir 
outras necessidades da Casa 
Abrigo, sobretudo neste ano, 
em que a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) obrigou 
o cancelamento de eventos que 
contribuíam para a manuten-
ção das atividades.

“Queríamos fazer uma ação 
que beneficiasse uma institui-
ção local e logo surgiu o nome 
da Casa Abrigo Amorada. En-
tramos em contato com os res-
ponsáveis e acabou dando tudo 
certo. Esperamos poder contar 
com a contribuição de mais 
pessoas. Toda ajuda é bem-vin-
da”, ressalta Heleno Vale, fun-
dador e baterista da Soulspell.

A CAMPANHA
Como em outras oportunida-

des, a Soulspell preparou um tri-
buto especial de final de ano, es-
colhendo o clássico “Aces High”, 
da banda britânica Iron Maiden. 
Disponível no canal da banda 
no Youtube (www.youtube.com/
soulspellmetalopera) desde a úl-
tima sexta-feira (20), o vídeo é o 
ponto chave da campanha.

ACES HIGH - Tributo à banda Iron Maiden também transmite mensagem de superação às mulheres; na imagem, 
as 11 vocalistas que participaram do projeto

CIDADANIA

Instituto LideraJovem 
participa do Dia de Doar
Movimento quer mobilizar a 
população e fazer com que a iniciativa 
fomente a doação como um hábito

Da Redação

Mobilizar o Brasil para 
que tenhamos um 
país mais generoso e 

solidário, fortalecendo o há-
bito de doar como parte do 
cotidiano das pessoas. Este 
é o objetivo principal do Dia 
de Doar, que acontece na ter-
ça-feira (1), em um ano mar-
cado pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

O Dia de Doar pretende 
estimular ações de generosida-
de em milhões de pessoas em 
todo o país, servindo de inspi-
ração para outras pessoas em 
uma grande onda de solida-
riedade e doação. O Instituto 
LideraJovem, de Lençóis Pau-
lista, também participa desta 
grande mobilização.

A data também busca refor-
çar que a doação pode se tornar 
um ato permanente, que inde-
pende de situações de emergên-
cia, para que as pessoas possam 
conhecer as causas das institui-
ções de sua cidade e colaborar 
com as mesmas, gerando uma 
cultura solidária e empática.

O LideraJovem, que inves-
te na liderança juvenil focada 
no empoderamento, protago-
nismo, transformação no ter-
ritório, socioeducação cidadã 
e direitos humanos, convida a 
população a participar fazendo 
doações pelo site www.lidera-
jovem.org. As doações serão 
recebidas entre os dias 1 e 15 
de dezembro.

Desde 2017, o Instituto Li-
deraJovem participa ativamen-
te do Dia de Doar, que come-
çou a ser realizado no Brasil 
em 2013, um ano depois dos 
Estados Unidos, onde a inicia-
tiva surgiu. Atualmente, a cam-
panha é mundial e conta com a 
participação oficial de mais de 
70 países.

A proposta é que cada 
participante faça sua própria 
campanha, com liberdade para 
adaptar e criar sua iniciativa. 
Tanto organizações quanto do-
adores podem compartilhar 
nas mídias sociais a hashtag 
#diadedoar, para que a mensa-
gem chegue a mais pessoas e a 
doação seja um instrumento de 
fortalecimento social.

CAMPANHA

Rotary arrecada 51 bolsas de 
sangue para Amaral Carvalho 
Por conta da pandemia, ação teve número reduzido 
de senhas; 40 pessoas não conseguiram doar

Rafaela Damasceno

Na semana do Dia Mundial 
do Doador de Sangue (25 
de novembro), o Rotary 

Club de Lençóis Paulista promo-
veu mais uma campanha com o 
objetivo de reforçar os estoques 
do Hospital Amaral Carvalho, de 
Jaú. Mesmo com número limita-
do de senhas, por conta da pan-
demia do novo coronavírus (Co-
vid-19), a organização considera 
que a ação realizada na noite da 
quinta-feira (26) foi um sucesso.

Segundo Rogério Troncone, 
presidente do clube de servi-
ços, foram distribuídas 66 se-

BOA AÇÃO - Campanha ajudou a reforçar os estoques do Hemonúcleo Regional de Jaú

CAUSA ANIMAL

Domingo tem Feira de Adoção de 
Cães e Gatos na Concha Acústica
Evento acontece das 9h às 12h; estarão 
disponíveis para adoção 20 cães e 19 gatos

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista realiza 
neste domingo (29) mais 

uma edição da Feira de Adoção 
de Cães e Gatos. O evento, or-
ganizado pela Coordenadoria 
de Proteção Animal, vinculada 
à Secretaria de Saúde, acontece 
das 9h às 12h, na Praça Comen-
dador José Zillo (Concha Acús-
tica), de acordo com as medidas 
de segurança adotadas em de-
corrência da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

Estarão disponíveis para 
adoção 20 cães e 19 gatos, adul-
tos e filhotes. Os animais já es-
tão vermifugados, vacinados, 
castrados e microchipados. 
Além disso, os filhotes já têm a 
castração garantida pela Prefei-
tura Municipal assim que atin-
girem a idade adequada. Para 
realizar a adoção, é necessário 

GESTO DE AMOR - Apenas neste ano, 
coordenadoria promoveu a adoção de 122 animais

ACESSE A PÁGINA DE 
DOAÇÃO PELO QR CODE

nhas. Duas pessoas foram em-
bora antes da doação e outras 
13 foram consideradas inaptas a 
doar após a triagem - os volun-
tários devem atender a uma sé-
rie de requisitos para doar. No 
total, foram coletadas 51 bolsas 
de sangue, que terão como des-
tino o Hemonúcleo Regional do 
Hospital Amaral Carvalho.

A instituição, que atende à 
demanda de diversas cidades 
da região, possui uma parceria 
com o Rotary Club de Lençóis 
Paulista e realiza, em média, 
quatro campanhas de doação 
de sangue anualmente. O clube 
de serviços cede o local e forne-

ce diversos voluntários para au-
xiliar a equipe de especialistas 
do hospital, que transporta seus 
equipamentos para coleta.

Troncone relata que mais de 
40 pessoas ficaram sem senha. 
“Geralmente as senhas se es-
gotam em uma hora e meia, ou 
duas horas depois do início das 
campanhas. Dessa vez, acaba-
ram em meia hora”, diz. “Doar 
sangue é doar vida. Eu fico 
muito grato ao ver que o povo 
é solidário e tem um grande 
coração. Não sabemos quanto 
tempo vamos viver, então pre-
cisamos fazer o bem sem olhar 
a quem”, completa.

apresentar algum documento 
de identificação, como o RG 
ou CPF.

O Canil Municipal Natá-
lia Placca Ticianelli e o Gatil 
Municipal Isabela Placca Ti-
cianelli contam hoje com 192 
animais que estavam doentes, 

errantes ou abandonados nas 
ruas de Lençóis Paulista. Todos 
foram resgatados, recuperados 
e agora recebem cuidados vete-
rinários. Neste ano, a Coorde-
nadoria de Proteção Animal já 
realizou 188 resgates e promo-
veu 122 adoções.

Cada 1 mil visualizações 
recebidas pelo vídeo até o dia 
20 de dezembro serão conver-
tidas em um presente para as 
crianças e adolescentes da Casa 
Abrigo Amorada e, se a publica-
ção superar a marca de 100 mil 
visualizações, a banda dobrará 
a quantidade - até ontem (27), 
o tributo já havia sido assistido 
por mais de 22 mil pessoas.

Segundo Vale, como a quan-
tidade de acolhidos é limitada na 
casa, a ideia é que os presentes 
excedentes sejam convertidos 
em alimentos e outros itens que 
ajudem a entidade, como pro-
dutos de higiene e limpeza, por 
exemplo. Outra possibilidade é 
estender a ação a crianças de 
algum bairro carente da cidade.

Para ajudar nos custos, a 
banda criou uma campanha de 
financiamento coletivo no site 
www.vakinha.com.br/vaqui-
nha/soulspell-casa-abrigo-amo-
rada. As doações, de qualquer 
valor, podem ser feitas por di-

versas formas (boleto, cartão de 
crédito, transferência bancária, 
PayPal, PicPay, etc.). Todo o di-
nheiro será investido na causa.

O TRIBUTO
Para a gravação de “Aces 

High” foram selecionadas ape-
nas mulheres. Além das duas 
vocalistas da banda, foram 
convidadas nove finalistas do 
concurso Quarentena King, rea-
lizado em meados deste ano. Se-
gundo Heleno Vale, a escolha da 
música não foi por acaso. A ideia 
é transmitir uma mensagem de 
superação ao público feminino.

“A música conta a história 
de resistência da Inglaterra 
diante da Alemanha na Segun-
da Guerra Mundial. Tentamos 
traduzir uma mensagem de 
resiliência, força e coragem 
trazendo essa temática para os 
dias atuais, para a lutas das mu-
lheres por espaço na sociedade. 
Por isso, convidamos apenas 
mulheres”, explica o baterista.
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#MISEMCASA
O MIS (Museu da Imagem e do Som) apresenta neste sábado (28), a partir das 
18h, um bate-papo sobre o filme “Orides, onde ninguém mais”, com David Ribeiro 
(diretor) e Anna Zanetti (atriz), com mediação de Giuliana Monteiro (roteirista 
e diretora). A transmissão acontece pelo canal do museu no Youtube (MIS São 
Paulo). Para assistir ao filme, é necessário se cadastrar pelo site www.mis-sp.org.br.
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Cultura

CHAMAMENTO

Cultura abre editais 
pela Lei Aldir Blanc
Prazo para submissões de projetos é curto e artistas devem 
se inscrever pelo site da Prefeitura de Lençóis Paulista

Flávia Placideli

Dois editais elaborados 
pela Secretaria de Cul-
tura de Lençóis Paulista, 

a partir da Lei Aldir Blanc, já 
estão disponíveis. Trata-se dos 
editais de Seleção de Projetos de 
Produção Artística (001/2020) e 
Subsídio (002/2020). A pasta 
pede atenção aos artistas e es-
paços culturais quanto ao prazo 
de inscrição, que, pela nature-
za emergencial da situação, se 
encerra no dia 9 de dezembro.

“Apesar do recurso vir do 
Governo Federal, neste caso, 
os artistas devem acessar os 
formulários diretamente pelo 
site da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, através da Se-
cretaria de Cultura, sem preci-

CHAMADA PÚBLICA - Inscrições para artistas e espaços culturais seguem até o dia 9 de dezembro

REVELANDO SP

Lençóis é contemplada 
em projeto cultural
Festival on-line tem por objetivo representar os municípios 
do estado de São Paulo através de suas tradições culturais

Flávia Placideli

Lençóis Paulista foi sele-
cionada e terá sua cultura 
artística representada na 

edição 2020 do Revelando SP 
On-line. O evento, que busca 
o fomento das tradições e da 
cultura paulista, será realizado 
até o mês de dezembro pela 
plataforma #CulturaEmCasa 
(https://culturaemcasa.com.
br/). A programação e as datas 
das apresentações do município 
serão divulgadas em breve.

O Revelando SP On-line é 
uma ação de valorização da cul-
tura tradicional paulista organi-
zada em um festival digital no 
qual os municípios do estado 
de São Paulo se fazem repre-
sentar através de suas tradições 
culturais. Ao todo, o evento 
recebeu 480 registros, sendo 
120 de cada categoria, como: 
artesanato, culinária, mestres e 

FESTIVAL - Lençóis Paulista foi selecionada em cinco categorias para o 
Revelando SP On-line; na foto, a Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão

FILLP

Principal evento de literatura 
da cidade ganha versão virtual
Por conta da pandemia, Festival Integrado 
de Literatura não terá a presença do público

Flávia Placideli

A organização da FILLP 
(Festival Integrado de 
Literatura de Lençóis 

Paulista) confirmou nesta se-
mana à reportagem de O ECO 
que a edição deste ano vai ser 
realizada de forma virtual. Por 
conta da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19), o evento 
não deve contar com a pre-
sença do público, respeitando 
todas as medidas sanitárias. 
Neste ano, o FILLP traz como 
patrono o escritor lençoense 
Enio Romani.

Principal evento de litera-
tura da cidade e reconhecido 
regionalmente, o FILLP 2020 
acontece entre os dias 8 e 11 de 
dezembro. Já estão confirmadas 
algumas participações, como 
a abertura do festival com a 

PATRONO - Escritor Enio 
Romani é homenageado 
na edição 2020 do FILLP

WEBTV

Art:Cidade traz mais entrevistas
Projeto em Lençóis Paulista exibe série de entrevistas com artistas de 16 a 35 anos

Flávia Placideli

Contemplado pela Fu-
narte (Fundação Nacio-
nal de Artes, o projeto 

Art:Cidade - uma vitrine para 
os jovens artistas lençoenses 
apresenta nesta semana mais 
três episódios dos programas 
de WebTV que pretendem co-
nectar diferentes manifestações 
culturais em Lençóis Paulista.

Criado pelo artista audiovi-

ART:CIDADE - Neste sábado (28), projeto exibe 
entrevista com a escritora Amanda Madóglio

manifestações culturais.
Segundo o secretário de Cul-

tura, Marcelo Maganha, partici-
pam por Lençóis Paulista Emílio 
Campanholi, com a música ser-
taneja; a cultura da folia de reis; 
Orquestra de Viola e Violão Boca 
do Sertão, com a música raiz; 
Eliane Médola Cunha, na catego-
ria artesanato, responsável pelo 

projeto “Crochê da Vovó”; Enio 
Romani, com a poesia caipira.

O Revelando SP On-line 
é resultado da parceria esta-
belecida entre a Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de São 
Paulo, a Associação Paulista 
dos Amigos da Arte e os muni-
cípios selecionados.

apresentação da Orquestra 
Municipal de Sopros Maestro 
Agostinho Duarte Martins. “Se-
rão vários eventos acontecendo 
todos os dias, das 9h às 16h, 
eventos estes que estaremos fa-
zendo em parceria com a Secre-
taria de Educação do municí-
pio”, explica Marcelo Maganha, 
secretário de Cultura.

Segundo ele, especialmen-
te para este ano, foi produzido 
o livro “Vida no campo”, que 
estará disponível às crianças 
dos Ensino Fundamental da 
rede municipal de Ensino. O 
livro tem patrocínio das em-
presas Bracell e Lwart e traz 
de forma lúdica e didática um 
retrato de como é a vida no 
campo. A programação com-
pleta do FILLP 2020 deve ser 
publicada nos próximos dias 
pela Secretaria de Cultura.

sual Lucas Dias Batista e pelo 
jornalista Júnior Placca, o pro-
jeto Art:Cidade, inicialmente, 
propôs o mapeamento de artis-
tas e grupos locais das áreas de 
artes visuais, literatura, música, 
dança e artes cênicas, de 16 e 
35 anos, através de uma convo-
catória pública aberta em feve-
reiro deste ano, nas quais foram 
selecionadas duas pessoas de 
cada uma das respectivas áreas.

Lançado no último dia 17, 

o projeto traz uma série de 
WebTV, que conta com 10 epi-
sódios. O encontro acontece 
três vezes na semana, às terças, 
quintas e sábados, sempre às 
11h. Na semana passada foram 
ao ar as entrevistas com a poeti-
sa Raíssa Karenina Góes, com a 
atriz Eliandra Caon Marcolino 
e com a coreógrafa e professora 
de dança, Giovana Ribeiro. 

Nesta semana também já fo-
ram exibidos os programas com 

o artista visual André Romani e 
a cantora e compositora Bárba-
ra Lenci. Neste sábado (28), é 
a vez da escritora Amanda Ma-
dóglio contar sobre a sua expe-
riência ligada à arte da escrita.

A programação segue em 
dezembro com o ator e escritor 
Rodolfo Braga (01/12), a coreó-
grafa e professora de dança Gio-
vana Prandini (03/12), a artista 
visual Carolina Rolim (05/12) e 
o músico e compositor Kevin 

Ferreira (08/12), que fecha a 
série de entrevistas.

Os vídeos podem ser vistos 
através do canal do Youtube 

(Art Cidade) e pelas páginas do 
Facebook (@Art:Cidade) e Ins-
tagram (@art.cidade), conforme 
o cronograma de exibições.

sar do cadastro pela plataforma 
dos Dados Culturais da Lei Al-
dir Blanc”, explica o secretário 
de Cultura, Marcelo Maganha.

Existem três modalida-
des diferentes de benefício: 
a Renda Básica Emergencial 
da Cultura, pela qual artistas 
puderam solicitar o auxílio 
de caráter emergencial no va-
lor de R$ 600 até o dia 4 de 
novembro; o Subsídio para 
Espaços Culturais, cujas ins-
crições se encerraram no dia 
18 de outubro; e as Ações de 
Fomento à Cultura, através de 
chamadas, prêmios e editais - 
estes ainda abertos através dos 
sites dos municípios.

A Renda Básica é de res-
ponsabilidade exclusiva do Go-
verno do Estado, enquanto que 

as demais ficam por conta dos 
municípios. De acordo com o 
portal dos Dados Culturais, o 
Governo Federal disponibili-
zou R$ 566 milhões para São 
Paulo, sendo R$ 302 milhões 
exclusivamente para os mu-
nicípios. Lençóis Paulista foi 
contemplada com R$ 488 mil. 
Cada projeto pode receber de 
R$ 1,2 mil a R$ 6,3 mil.

Os editais fomentarão ini-
ciativas culturais mediante 
incentivo financeiro de pro-
jetos apresentados dentro das 
especificações expressas pela 
Prefeitura Municipal de Len-
çóis Paulista, em especial a de 
incentivar a criação artística 
em todas as suas formas de 
expressão, a pesquisa de no-
vas linguagens, a formação e 

o aprimoramento de eventos 
e programas culturais executa-
dos pela sociedade civil.

As inscrições devem ser 
feitas através de preenchi-
mento de formulários on-line 
que estarão disponíveis até às 

14h30 do dia 9 de dezembro, 
através do link www2.lencois-
paulista.sp.gov.br/v2/lei-aldir-
-blanc. Todas as informações 
podem ser conferidas através 
do edital.

Em caso de dúvidas, os 

artistas podem procurar a Se-
cretaria de Cultura para es-
clarecimentos, na Rua Sete 
de Setembro, 934, no Centro; 
pelo telefone (14) 3263-6525 ou 
ainda pelo e-mail cultura@len-
coispaulista.sp.gov.br.
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VACINAÇÃO
Durante a coletiva de imprensa realizada ontem (27), o secretário da saúde, Ricardo Conti Barbeiro, 
alertou para a importância da vacinação principalmente das crianças. Muitos responsáveis estão 
deixando de vacinar seus fi lhos por medo de contaminação da Covid-19, mas é necessário manter 
a carteira de vacinação em dia para evitar o reaparecimento de doenças graves que já estão 
erradicadas, como a poliomielite. No caso de dúvidas, o cidadão pode ligar no número (14) 3269-7140.
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Saúde

A UNIMED AGRADECE
SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO NO

ENFRENTAMENTO À COVID-19.

PROFISSIONAL
     DA SAÚDE,Obrigado! GRATIDÃO.

ESSE É O PLANO.

COVID-19

Prefeitura de Lençóis fará nova 
testagem em massa em dezembro
Testes serão realizados na primeira quinzena do mês e têm como objetivo conter a proliferação do novo coronavírus

Rafaela Damasceno

No mês de agosto, a pan-
demia do novo coronaví-
rus (Covid-19) começou 

a dar sinais de estabilização. A 
falsa ideia de que isso poderia 
significar uma queda e, futura-
mente, a erradicação do núme-
ro de casos parece ter ocasio-
nado um descuido ainda maior 
da população em relação às 
medidas preventivas, visto que 
o número de pessoas infectadas 
voltou a aumentar na região. 
“Isso é reflexo do relaxamento 
que a população teve, princi-
palmente das aglomerações 
que foram feitas durante esse 
período”, afirma o secretário da 
saúde Ricardo Conti Barbeiro, 
em entrevista a O ECO.

Até na quinta-feira (28), 
Lençóis Paulista tinha 56 casos 
ativos de Covid-19, com 12 pes-
soas hospitalizadas. O número é 
mais do que o dobro em relação 
ao começo do mês: no dia 3 de 
novembro, existiam apenas 22 
casos ativos, com oito pessoas 
hospitalizadas. Desde o dia 29 
de março, quando o município 
confirmou seu primeiro caso, 
foram realizados 17.954 testes, 
dos quais 3.230 deram resul-
tado positivo. Ao longo desses 
oito meses, 52 pessoas falece-
ram em decorrência da doença.

O aumento no número de 
pessoas internadas também é 
motivo de preocupação, mas o 
secretário garante que Lençóis 
possui uma estrutura capaz de 
comportar e tratar os enfermos. 
Desde o início da pandemia, a 
cidade vem adaptando sua es-
trutura de saúde pública e au-

NOVA ETAPA - prefeitura de Lençóis realização mais uma testagem em massa de assintomáticos para monitorar situação da Covid-19

mentando o número de leitos de 
enfermaria e UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva). “Nós não des-
mobilizamos nenhuma das ferra-
mentas que foram criadas desde 
o começo. Tivemos um número 
mais baixo de casos ativos, po-
rém, em nenhum momento mu-
damos nossa estrutura de pronto 
atendimento que foi criada para 
o combate à doença; pelo contrá-
rio, estamos reforçando. Então, 
conseguiremos atender a popu-
lação”, explica Barbeiro.

TESTAGEM EM MASSA
O secretário da saúde con-

firma que será feita uma nova 
testagem em massa na primeira 
quinzena de dezembro, visando 
os assintomáticos (aqueles que 
não apresentam sintomas, ape-
sar de estarem infectados pelo 

vírus). A previsão é de que 1 
mil testes sejam realizados nas 
unidades de saúde. “Essa testa-
gem é importante para avaliar 
a situação da doença, como ela 
está se portando dentro do nosso 
município, como as pessoas que 
testaram positivo estão reagindo, 
onde é o maior foco da Covid-19. 
Dessa forma, podemos monito-
rar a doença e criar estratégias 
para sua contenção”, pontua.

ENFRENTAMENTO
 Durante coletiva de impren-

sa realizada nessa sexta-feira 
(27), o prefeito Anderson Prado 
de Lima (DEM), afirmou que a 
cidade está preparada para con-
tinuar enfrentando a Covid-19. 
“É importante trazer ao conhe-
cimento dos cidadãos que em 
19 de julho, quando apresentá-

vamos 294 casos ativos, em 16 
de setembro, quando apresentá-
vamos 19 casos ativos, na data 
de hoje, em que apresentamos 
56 casos ativos, e em nenhum 
momento, Lençóis Paulista ficou 
sem leito de enfermaria, sem 
leito de UTI, sem médico, sem 
enfermeiros, sem profissionais 
da área da saúde e sem qualquer 
um dos mecanismos que defen-
dem e resguardem a saúde do 
lençoense. O município segue 
trabalhando com todos os seus 
mecanismos ativos”, declarou. 

AULAS PRESENCIAIS
A coletiva de imprensa tam-

bém abordou a volta às aulas, 
que está prevista para o dia 20 
de janeiro de 2021. A secretária 
da educação, Meiri Montanhe-
ro, afirmou que esse retorno 

tem como objetivo recuperar as 
aprendizagens e competências 
que não foram atingidas no ano 
de 2020. “O nosso plano de re-
torno às aulas presenciais será 
executado desde que a Saúde 
nos autorize”, explicou. Em 
um primeiro momento, apenas 
as crianças que deram pouco 
retorno durante o período de 
aulas on-line irão retornar.

O prefeito completou afir-
mando que nenhuma família 
sofrerá alguma sanção da Pre-
feitura Municipal caso se recuse 
a enviar seu filho para a escola. 
“Daremos segurança e condi-
ções para que essa criança siga o 
aprendizado em casa”, finalizou.

A primeira etapa da 
testagem em massa de 
assintomáticos (Censo 
Covid) foi realizada em 
maio. Foram aplicados 
846 testes sorológicos do 
tipo IgM/IgG, conheci-
dos como testes rápidos, 
dos quais 31 tiveram 
diagnóstico positivo. A 
segunda etapa ocorreu 
no mês de junho e 1.024 
testes rápidos foram re-
alizados. O número de 
pessoas contaminadas 
aumentou: 94 exames de-
ram positivo. A terceira 
etapa ocorreu em julho, 
com 1.001 testes rápidos 
aplicados. O número de 
resultados positivos do-
brou em relação ao Cen-
so Covid anterior: foram 
189 casos positivos.

Desde o início da 
testagem, o percentual 
de infecções aumentou. 
De 3,06% na primeira 
etapa, passou para 8,7% 
na segunda, e 18,9% na 
terceira. Ao todo, foram 
aplicados 2.871 testes, 
dos quais 325 foram 
diagnosticados como 
positivo. Uma quarta 
etapa deve ocorrer no 
mês de dezembro.

Etapas anteriores 
identifi caram 325 
casos positivos
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Negócios S/AN
GasHidro recebe certificação do Inmetro
Empresa é a primeira de Lençóis a conseguir autorização para 
fazer inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio

Rafaela Damasceno

A GasHidro, especializada 
em instalações hidráu-
licas e implantação e 

manutenção de redes de gases 
e elaboração de projetos para 
liberação de alvarás do Corpo 
de Bombeiros - AVCB (Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombei-
ros) e CLCB (Certificado de Li-
cença do Corpo de Bombeiros) 
-, recebeu uma certificação do 
Inmetro (Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia) para fazer inspeção, 
manutenção e recarga em extin-
tores de incêndio. A empresa, 
que oferece diversos serviços, 
antes apenas comprava e reven-
dia os extintores. 

“Nós vimos que em Lençóis 
Paulista não havia uma empre-
sa de recarga de extintores, que 
é a manutenção credenciada 
pelo Inmetro. Então, em 2019, 
começamos a buscar essa cer-
tificação, porque isso faz a cre-
dibilidade do negócio subir, 
além de trazer mais segurança e 
garantia para o cliente”, explica 
André Luís Minetto, um dos só-
cios da GasHidro.

REFERÊNCIA - Sempre buscando se aperfeiçoar no mercado, GasHidro 
agora tem certificação exclusiva do Inmetro, sob o número 006383/2020

formidade com todas as medidas 
de combate ao novo coronavírus 
(Covid-19). A loja, que também 
vende diversos equipamentos e 
utensílios, também atende com 
cuidados redobrados.

Em relação à linha de gás 
(instalações hidráulicas, implan-
tação e manutenção) a GasHidro 
disponibiliza, com agendamen-
to, atendimento e suporte técni-
co 24 horas para os clientes. A 
empresa também atende pron-
tamente às demandas relaciona-
das aos extintores de incêndio. 
“Com o serviço de recarga, con-

seguimos atender com rapidez, 
independentemente do horário 
ou do dia”, afirma Minetto.

Trabalhando com as melho-
res marcas, a empresa atua em 
mais de 40 cidades, atendendo 
em diversos setores: residen-
cial, comercial, industrial e 
hospitalar. Os pilares da GasHi-
dro são a eficiência, qualidade e 
segurança, tanto de seus funcio-
nários quanto dos clientes.

SERVIÇO
A loja da GasHidro está 

localizada na Rua Quinze de 

Novembro, 86, no Centro de 
Lençóis Paulista. O horário de 
funcionamento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h, e aos 
sábados, das 8h às 12h. A em-
presa disponibiliza atendimento 
e suporte técnico 24 horas para 
clientes, com agendamento. Para 
mais informações, os telefones 
da loja são o (14) 3264-5600 e 
o (14) 9 9796-4106 (WhatsApp). 
Para saber das novidades e ofer-
tas, os clientes podem acessar o 
site (www.gashidro.com.br) e a 
página do Facebook (www.face-
book.com/gashidrolencois).

Minetto diz que a empre-
sa está buscando crescer cada 
vez mais. “Nós temos planos 
de expandir nossa marca para 
a região. Estamos buscando 
parcerias com outras empresas 
para obtermos valores menores 
nos equipamentos e produtos, 
visando sempre conseguir ofe-
recer preços mais acessíveis 
para os clientes”, afirma.

A GasHidro está sempre em 
busca de novas certificações. 
Além do Inmetro, a empresa 
também possui certificação 
FGS Brasil em tubulações com 

tecnologia de ponta (Estados 
Unidos e Europa) e é registrada 
no CREA/SP (Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia 
do Estado de São Paulo), sob o 
número 2086679. “Queremos 
oferecer preços acessíveis, mas 
sem perder a segurança, que é 
essencial”, pontua.

A segurança sanitária tam-
bém é prioridade na GasHidro. 
Todos os serviços prestados pela 
empresa, como a instalação de 
redes de gases, (GLP, medicinais 
e ar comprimido) e a manuten-
ção de extintores, estão em con-
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Classificados

VEÍCULOS
VENDA

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

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

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

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

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

SERRALHERIA CONEGLIAN 
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 - rolamen-
tos, 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.

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

AND TRANSPORTE Fretes 
e Mudanças - Cobrimos qual-
quer oferta. Tratar com Ander-
son Silva (14) 99664-4648

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).

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

DIVERSOS

EXCURSÕES

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Areiópolis
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2020

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) - Em reais

AREIÓPOLIS, 25 de Novembro de 2020.

SERGIO ROBERTO LEITE
Contador Responsável

TCCRC 1SP220941/0-9

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CPF 141.379.128-07

CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
1 RECEITAS
2     Previsão Inicial 33.978.372,78
3     Previsão Atualizada 33.978.372,78
4     Receitas Realizadas 28.567.831,02
5     Déficit Orçamentário 0,00
6     Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 95.000,00
7 DESPESAS
8     Dotação Inicial 33.978.372,78
10     Dotação Atualizada 35.936.626,95
11     Despesas Empenhadas 28.344.812,87
12     Despesas Liquidadas 25.114.729,91
13     Despesas Pagas 22.782.910,72
14     Superávit Orçamentário 3.453.101,11

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
1 Despesas Empenhadas 28.344.812,87
2 Despesas Liquidadas 25.114.729,91

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
1 Receita Corrente Líquida 33.931.314,42
2 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 33.931.314,42
3 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 33.931.314,42

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

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E 
PRIMÁRIO

Meta Fixada no 
AMF da LDO (a)

Resultado Apurado 
Até o Bimestre (b)

% em Relação à 
Meta (b/a)

1 Resultado Primário - Acima da Linha 618.774,73 2.811.114,84 454,30
2 Resultado Nominal - Acima da Linha -614.966,61 2.830.495,18 -460,27

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER 
E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento 

Até o Bimestre
Pagamento Até 

o Bimestre
Saldo a 
Pagar

1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.579.962,00 18.000,00 2.441.826,27 1.120.135,73
2     Poder Executivo 3.579.962,00 18.000,00 2.441.826,27 1.120.135,73
3     Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS 1.976.549,47 176.530,68 914.295,76 885.723,03

5     Poder Executivo 1.976.549,47 176.530,68 914.295,76 885.723,03
6     Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Valor Apurado 
Até o Bimestre

Limite Constitucional Anual
% Mínimo a Aplicar 

no Exercício
% Aplicado 

Até o Bimestre

1 Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.773.737,22 25,00 25,30

2 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do 
Magistério com Ensino Fundamental e Médio 0,00 60,00 0,00

3 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do 
Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 4.279.303,37 60,00 62,64

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

CAMPO RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS 
DE CAPITAL

Valor Apurado Até o 
Bimestre Saldo Não Realizado

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

CAMPO PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE 
PREVIDÊNCIA Exercício ¹ 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

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

CAMPO RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO 
DOS RECURSOS

Valor Apurado Até o 
Bimestre Saldo a Realizado

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

CAMPO DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SAÚDE

Valor Apurado 
Até o Bimestre

Limite Constitucional Anual
% Mínimo a Aplicar 

no Exercício
% Aplicado 

Até o Bimestre

1 Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 
Executadas com Recursos de Impostos 3.343.837,29 15,00 23,16

CAMPO DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
1 Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00

SERVIÇOS

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

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

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

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
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Classificados

CHÁCARAS
VENDA

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

TERRENO - Vila Irerê - plano 
de 10x25. R$ 159.000,00. 
Código 02871. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

TERRENO - Santa Teresinha 
II - Área do terreno: 236.15 
m². R$ 80.000,00 + parcelas. 
Código 02565. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

TERRENO - Spazzio Verde - 
307m². R$ 212.000,00. Código 
02960. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

TERRENO - Ubirama - 
Terreno murado, área 275 
m². R$ 210.000,00. Código 
02790. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

TERRENO - Ubirama - 
Esquina: 900 metros, murado, 
plano. R$ 764.000,00. Código 
02609. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

TERRENO - Terreno com 660 
metros, (2 lotes), portão bas-
culante, totalmente fechado, 
excelente localização. R$ 
630.000,00. Código 02500. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

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

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

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

VENDE-SE DOIS lotes no 
Condomínio Fechado Spazio 
Verde, vende-se também se-
parado. Terrenos com ótima 
localização D12 e D13, área 
de cada lote 336 m², 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.

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

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

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

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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.

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

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

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

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

ALUGA-SE CHÁCARA, 
no São Judas Tadeu para 
eventos em geral. Para mais 
informação entrar em 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

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

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

CASA - Centro - Casa: 3 dor-
mitórios, 1 sala, 1 cozinha, 1 
lavanderia, 2 banheiros e duas 
garagens. Sala comercial: 
1 sala 60m² com depósito e 
1 banheiro. R$ 265.000,00. 
Código 02446. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

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.

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

CASA - Vila Nossa Senhora 
Aparecida - 5 dormitórios, 
1 suíte, 1 sala, 1 cozinha, 1 
lavanderia, 1 banheiro, 1 gara-
gem coberta. R$ 260.000,00. 
Código 02669. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

CASA - Ubirama - 2 suítes, 
1 dormitório, sala, sala de 
jantar, cozinha, lavanderia, 
banheiro, garagem. R$ 
600.000,00. Código 02791-2. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Jardim Itamaraty - 2 
dormitórios, 2 suítes, 2 salas 
de visita e 1 sala de jantar, 1 
cozinha planejada, 1 banheiro, 
1 lavanderia, garagem co-
berta. R$ 848.000,00. Código 
02577. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

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

RESTAURANTE VIAJANTES 
- 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 Ran-
zani, 165, Jd. Lago da Prata. 
Tratar (14) 99761-1693.

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS
VENDA

CASA + comercial - Centro 
- Hall de entrada, 2 quartos 
sendo uma suíte, sala de 
visita, sala de jantar, cozinha, 
banheiro, área de serviço, 
garagem coberta + comercial 
com escritório, recepção, 
banheiro, copa, depósito, 
2 gabinetes dentários, 
porta blindex. R$ 700.000,00. 
Código 02924. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CASA frente 
e fundo na Rondon, casa 
frente sendo 3 quartos, sala, 
copa, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros, casa fundo 2 quar-
tos, 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. 

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

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

TERRENOS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

ALUGA-SE BARRACÃO 
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 BARRACÃO 
comercial, terreno 230m², área 
construída 207m², escritura e 
averbação 100%, climatizado, 
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.

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

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

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

CHÁCARA - Descendo Virgílio 
Rocha - Possui duas residên-
cias, 1° sendo 2 dormitórios, 
1 suíte, área de lazer com 
churrasqueira, fogão de lenha, 
piscina, 3 tanques pra criação 
de peixe, mangueira para 
porco (alvenaria), pomar, horta, 
Rio Lençóis passo ao lado 
capela. 2º residência: Casa do 
caseiro sendo 2 dormitórios, 
1 sala, 1cozinha, 1 banheiro. 
R$ 583.000,00. Código 02611. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CHÁCARA - Terreno com 
3.2 alqueires, 1 casa com 
4 dormitórios, 2 salas, 2 
cozinhas, 1 lavanderia, 2 
banheiros. Edícula: Churras-
queira, piscina com sauna e 
canil. R$ 1.620.000,00. Código 
02371. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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.

UBIRAMA TÊNIS CLUBE

ASSEMBLÉIA GERAL

ELEIÇÃO DA DIRETORIA E 
CONSELHO FISCAL

Edital de Convocação: Ficam os 
sócios proprietários do Ubirama Tênis 
Cube, quites com suas obrigações, convo-
cados para eleição da diretoria e conselho 
fiscal para o Biênio 2021/2022, cujo pleito 
será realizado no salão social do Clube, no 
dia 11 de dezembro de 2020, sexta feira, 
às 19 horas. Os interessados em concor-
rer na referida eleição deverão apresentar 
chapa a secretaria do Clube, até as 17h00 
do dia 07 de dezembro de 2020.

Lençóis Paulista, novembro de 2020

A Diretoria

SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NAS 

INDÚSTRIAS DO AÇÚCAR E DA 
ALIMENTAÇÃO DE MACATUBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias do Açúcar e da Alimentação 
de Macatuba convoca todos os associa-
dos, para se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária, no dia 16 de dezembro 
de 2.020, em primeira chamada às 18 
horas com “quorum” de 50% (cinqüenta 
por cento) mais um, após uma hora, em 
segunda chamada com qualquer número, 
na mesma data e local às 19 horas; no Sin-
dicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
do Açúcar e da Alimentação de Macatu-
ba situado a Alameda Tiradentes, 01-34, 
Vila Azevedo, nesta cidade de Macatuba, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:- A) Prestação de contas e apre-
sentação do balanço anual das atividades 
referente ao exercício 2.019 B) Previsão 
Orçamentária para 2021. 

Dijair Martins Pereira - Presidente

EDITAL PARA CITAÇÃO DE NJLL DIAS OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MONTAGEM INDUSTRIAL 
LTDA, REQUERIDA POR FMG  COMÉRCIO E DISTRI-
BUIÇÃO DE TINTAS LTDA, PROCESSO DIGITAL 1000790-
82.2020.8.26.0319.Pessoa a ser citada: Executado: NJLL DIAS 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MONTAGEM INDUS-
TRIAL LTDA, CNPJ 15.287.454/0001-62. MM. Juiz de Direito da 
3ª Vara Cível do Foro de Lençóis Paulista, Dr. José Luís Pereira An-
drade, na forma da lei, FAZ SABER, a todos quantos que o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que NJLL DIAS OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA, 
CNPJ15.287.454/0001-62, encontrando-se em lugar incerto e não sa-
bido, foi determinada sua citação por EDITAL, para, no prazo de 03 
(três) dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra, pagar a dívida no valor 
de R$ 2.525,66, que deverá ser atualizada até a data do efetivo paga-
mento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente ar-
bitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, e 
custas processuais, conforme pedido inicial. Caso o executado efetue 
o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios 
serão reduzidos pela metade; sem pagamento, proceda-se a imediata 
penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora; intime-se do pra-
zo legal de 15 (quinze) dias para oposição de embargos, no mesmo 
prazo reconhecendo seu débito, os devedores poderão depositar 30% 
do montante do principal e acessórios e requerer o pagamento do res-
tante em 06 parcelas mensais com juros e correção monetária, custas 
e honorários, sob pena de acréscimo de multa de 10%. Decorrido o 
prazo para oferecimento de resposta, será nomeado curador especial 
ao réu (art. 257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Lençóis Paulista, aos 12 de novembro de 2020.

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.

EMPREGOS

ALIMENTAÇÃO

FESTAS

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

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade Pregão Eletrônico n.º 005/2020. Edital Retificado. 
Objeto: Aquisição de climatizadores de ar para unidades escolares, 
conforme especificações do termo de referência constante do Anexo 
I do edital. Edital disponível no site:  www.bll.org.br. Recebimento 
das propostas: a partir das 12hs00 do dia 28.11.2020 no site  www.bll.
org.br., abertura das propostas: dia 10/12/2020 às 13hs10m e início da 
disputa de preços: dia 10/12/2020 às 14:00hs, (horário de Brasília no 
site: www.bll.org.br).

Areiópolis, 27 de Novembro de 2020.

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

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

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

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

CASA - Areiópolis - 3 
dormitórios, 1 sala, 1 cozinha 
com armários embutidos, 1 
banheiro social, 1 lavanderia, 
garagem coberta para 1 
veículo; Edícula: 1 dormitório, 
1 banheiro, churrasqueira. R$ 
170.000,00. Código 02573. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALUGA-SE CASA com 6 cô-
modos e outra com 4 cômodos 
na Chácara Corvo Branco. 
Tratar (14) 99712-2211.
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Amanda Foganholi, quarta-feira (2) André Vieira, domingo (29)Agnes Marques, domingo (29)
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Edna Soares da Silva, sexta-feira (27) Everton Oliveira, quinta-feira (26)Debora Carvalho, segunda-feira (30)
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Maiara Angélico, quinta-feira (26) Maiara Zakir, quarta-feira (25)Fernando Sant Anna, sexta-feira (27)
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Natasha Moretto, terça-feira (24) Pâmela Prado, quinta-feira (26)Manoel dos Santos Silva, quinta-feira (3)

A semana é de festa para muitos lençoenses, que estreiam idade nova e 
recebem as felicitações dos amigos e familiares. Parabéns a todos!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

VÔLEI FEMININO - Nesta semana, a coluna traz mais 
uma recordação dos tempos áureos do voleibol lençoense. 
Na foto, da década de 1950, algumas das integrantes da 
equipe feminina de Lençóis Paulista: Élia Lorenzetti, Ceci 
Biral, Dina Biral, Shirley Ramirez, Joete Orsi e Nitis Jacon, 
ao lado do técnico Laudelino de Oliveira Lima.

RECORDANDO
Por Nelson Faillace
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