
SÁBADO, 10 DE OUTUBRO DE 2020 • ANO 83 • EDIÇÃO Nº 7.871

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.
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Cesta básica aumenta 
15,5% durante pandemia
Entre março e outubro, lista com 50 produtos mais consumidos subiu de R$ 839,86 para R$ 970,14 em Lençóis

O DOBRO - Óleo de soja é o 
item que sofreu maior reajuste 
durante a pandemia: 97,63%

A5
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Cultura reabre 
cadastramento

Lençoense fala da
luta contra o câncer

Inscrições terminam 
ne segunda-feira

Idoso de 85 anos 
apanha do enteado B3A7 B2A4

ELEIÇÕES 2020

Candidatos da 
região participam 
de sabatinas

O ECO montou um amplo plano 
de cobertura jornalística das Eleições 
2020 para as cidades de sua área de 
circulação, com destaque em suas 
edições impressas, site, redes sociais 
e plataformas de streaming. Com 
entrevistas, reportagens, notícias de 
bastidores, análises e informações de 
utilidade pública, o jornal busca ofe-
recer um panorama geral do proces-
so e seus concorrentes, dando subsí-
dios para a escolha que cada um fará 
nas urnas. Na reta � nal do período 
de campanha eleitoral, o destaque � -
cará por conta das inéditas sabatinas 
com os candidatos a prefeito. B1

SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Lwart amplia 
campo de atuação 
e muda de nome

Genuinamente lençoense, a 
Lwart Lubri� cantes passa a se 
chamar Lwart Soluções Ambien-
tais. A empresa apresenta ao 
mercado nova identidade visual e 
anuncia a ampliação do negócio: 
a gestão de resíduos pós-consumo 
no setor automotivo. A6

Nesta segunda-feira (12), 
às 18h, tem Circuito Digital 
de Artes com o espetáculo 
“João Sonhador e o Feijão 
Voador”, em uma live mais 
que especial dedicada ao 
Dia das Crianças. Adaptada 
do clássico “João e o Pé 
de Feijão”, a peça elucida 
a ideia de que sonhar é 
necessário para desenvolver 
as relações humanas. Com os 
atores Eliandra Caon, Eliane 
Areozo, Fábio Pires e Michele 
Custódio, a peça foi produzida 
pela Cia Atos & Cenas. A 
transmissão acontece pelas 
páginas do Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti.

Espetáculo 
INFANTIL

UTILIDADE

Feriado altera 
cronograma de 
serviços públicos

Na segunda-feira (12), feriado em 
comemoração do Dia de Nossa Se-
nhora Aparecida, Padroeira do Bra-
sil, as repartições internas e externas 
da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista interrompem o atendimen-
to. A exceção é o serviço de coleta de 
lixo, que acontece normalmente de 
acordo com o cronograma de cada 
bairro. O SAAE, mantém equipes de 
plantão para atendimentos de emer-
gência pelo telefone 0800 772 3115.
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DIA DAS CRIANÇAS

Comércio local está 
otimista com vendas

Os comerciantes de Lençóis 
Paulista estão bem otimistas em 
relação às vendas para o Dia das 
Crianças. Apesar de a data não es-
tar entre as melhores do ano, per-
dendo para períodos como o Natal 
e o Dia da Mães, os lojistas da cida-

de, prejudicados pela pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), estão 
começando a observar aumento nas 
vendas, o que deve se intensi� car 
até dezembro. Todos têm seguido os 
protocolos de segurança e esperam 
bom movimento nas lojas. A6

RELIGIÃO

Paróquia celebra 
Padroeira do Brasil B2

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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FRASE
  “Além de espertos, os animais são sinceros, têm um coração puro. 

Nós temos muito o que aprender com esse amor verdadeiro que eles 
demonstram”, 
Luiz Roberto da Silva, sobre relação de amor com suas cachorras Nina e Pitucha.

PARA PENSAR
 “O menor desvio inicial da 

verdade multiplica-se ao 
infinito à medida que avança”,

Aristóteles.
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No último dia 27 de setembro teve 
início o período de campanha eleito-
ral. E, como não poderia deixar de ser, 
a política tem sido o assunto da vez 
entre boa parte dos habitantes dos 
mais de cinco mil e quinhentos muni-
cípios brasileiros, que vão às urnas no 
dia 15 de novembro.

IMPUGNAÇÃO
No âmbito local, certamente um 

dos assuntos que mais repercutiram 
na semana foi a ação de impugnação 
de registro de candidatura do ex-pre-
feito José Antonio Marise (PSDB), que 
concorre novamente ao cargo máxi-
mo do Executivo lençoense, em cha-
pa que traz o infectologista Marcelo 
Ranzani (PROS), como vice.

SAIU?
O pedido foi apresentado na última 

sexta-feira (2), pelo promotor Neander 
Antônio Sanches, responsável pelo Mi-
nistério Público Eleitoral da 161ª Zona 
Eleitoral. No documento, encaminhado 
à Dra. Natasha Gabriella Azevedo Mot-
ta, um dos pontos citados pelo promo-
tor foi a ausência de prova de desin-
compatibilização do serviço público.

CEAGESP
Lembrando que Marise ocupava 

o cargo comissionado de gerente de 
entrepostos na Ceagesp de Bauru e 
estaria inelegível sem o afastamento 
dentro do devido tempo estabelecido 
para a função, que, de acordo com a 
Lei Eleitoral, é de quatro meses antes 
da data fixada para as eleições.

FICHA LIMPA?
Outro questionamento do promo-

tor foi em relação a não apresenta-
ção de “Certidão da Justiça Estadual 
de Primeiro Grau pelo ex-prefeito. O 
documento, basicamente serve para 
comprovar que o candidato não tem 
pendências judiciais que o impeçam 
de concorrer a cargo pretendido.

DEFESA
Na segunda-feira (5), os advoga-

dos do candidato haviam protocola-
do a contestação acompanhada dos 
documentos ausentes. Em relação à 
certidão judicial, Marise disse à repor-
tagem que o documento já tinha sido 
apresentado e atribuiu sua ausência a 
alguma falha no sistema.

NÃO PRECISA?
Sobre a desincompatibilização, o 

ex-prefeito revelou que não entendia 
isso como algo necessário, pois seu 
afastamento da Ceagesp ocorreu no 
dia 12 de março por meio de exone-
ração e não de afastamento. Como o 
entendimento do promotor foi dife-
rente, a tal comprovação foi enviada.

SURPRESA
Quem também foi pego literal-

mente de surpresa com outra ação 
de impugnação de registro de candi-
datura foi o ex-vereador Celso Ange-
lo Mazzini, o Dé Mazzini, candidato a 
prefeito pelo PTB, que tem como vice 
a também ex-vereadora, Cleuza Spi-
randelli, do mesmo partido.

NADA A VER
Contactado na manhã da segun-

da-feira, ele sequer estava sabendo 
da ação, protocolada na quinta-feira 
passada. No seu caso, o promotor 
eleitoral também questiona a não 
apresentação de prova de desincom-
patibilização, mas o candidato afirma 
que está fora do serviço público des-
de o final de 2016.

STAND BY
Segundo ele, seus últimos víncu-

los foram entre 2005 e 2007, como 
assessor na Câmara Municipal, e en-
tre 2009 e 2016, como coordenador 
de esportes na Prefeitura Municipal. 
Diferentemente de Marise, Dé Ma-
zzini disse que foi orientado por seu 
advogado a reunir os documentos e 
esperar uma notificação oficial.

AGORA VAI
Os quase 550 candidatos que dis-

putam os cargos de prefeito, vice e 
vereador nas quatro cidades da área 
de cobertura de O ECO passaram a 
contar nessa sexta-feira (9) com es-
paço oficial para a divulgação de suas 
propostas, principalmente os que 
concorrem ao Executivo.

NO RÁDIO
Isso porque teve início do período 

de propaganda eleitoral gratuita na 
televisão e no rádio - apenas no rá-
dio nas cidades que não contam com 
canais de TV aberta, como no caso de 
Lençóis Paulista, Macatuba Areiópolis 
e Borebi. A transmissão acontece até 
12 de novembro, das 7h às 7h10 e das 
12h às 12h10. 

SINTONIA
Os partidos também têm espaço 

para pequenas inserções na programa-
ção. Em Lençóis Paulista, a transmissão 
acontece no AM, pela Difusora 1010, e 
no FM pela Ventura 90,1 e RM 87,9. 
Nas outras cidades, a veiculação acon-
tece no FM pelas rádios HOT 107,7, em 
Macatuba; Shalom 87,9, em Areiópolis; 
e Fama 87,9, em Borebi.

BANCADA
A distribuição do tempo de propa-

ganda é feita de acordo com a repre-
sentatividade de cada partido na Câ-
mara dos Deputados, levando-se em 
conta o resultado das eleições de 2018. 
Logo, as coligações que reúnem maior 
número de legendas com bancadas 
expressivas levam vantagem.

METADE...
De acordo com o cálculo de tempo 

feito pelo TSE (Tribunal Superior Elei-
toral), em Lençóis Paulista, o prefei-
to Anderson Prado (DEM), que tem o 
vereador Manezinho (PSL) como vice, 
é o que tem mais tempo de rádio por 
conta da representatividade dos par-
tidos de sua coligação. Ao todo serão 
05m05s por programa.

...DO TEMPO
O ex-prefeito Marise tem 02m57s. O 

terceiro maior tempo é de Jottha Gon-
çalves, que integra a chapa do PT com 
Celso Jacon, com 01m28s. Já Dé Mazzini, 
tem apenas 00m28s de tempo. Mesmo 
somando-se os tempos dos adversá-
rios, o prefeito Prado leva vantagem.

BOREBI
Em Borebi, que também integra a 

161ª Zona Eleitoral, Anderson Pinhei-
ro de Góes, o Chiquinho (MDB), que 
disputa as eleições com a ex-prefeita 
Leila Ayub Vaca (PSDB), no posto de 
vice, tem 07m40s contra 02m19 de 
Antonio Roberto Moreira, o Tonho, 
candidato pelo Podemos ao lado de 
Fabrício Rodrigues.

AREIÓPOLIS
Em Areiópolis, que integra a 129ª 

Zona Eleitoral, com sede em São Ma-
nuel, o prefeito Antonio Marcos dos 
Santos, Toni (PL), e seu vice, Anto-
nio Carlos Príncipe0, Ciço (MDB), têm 
06m13s de tempo. Já Adriano Romu-
aldo de Oliveira (CIDA) e José Eduardo 
Bitu (PSDB), têm 03m46s.

MACATUBA 1
Finalizando, em Macatuba, que é 

subordinada à 86ª Zona Eleitoral, com 
sede em Pederneiras, o prefeito Mar-
cos Olivatto (PL) e seu vice Amauri 
Bornello (PV), dominam o tempo de 
rádio com 05m54s. O segundo maior 
tempo é da chapa do PSD, composta 
pelo vereador Fabrício Gino Pereira e 
Aline Ronque, que tem 01m36.

MACATUBA 2
O ex-prefeito Tarcisio Abel (PTB), 

que tem no posto de vice o ex-ve-
reador Carlinhos Vanni (CIDA), ficou 
com 01m34s de tempo. Já o vereador 
Anderson Ferreira, que concorre pelo 
Podemos ao lado do empresário Clau-
dinei Moraes, tem apenas 00m54s de 
propaganda eleitoral.
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o Dinheiro? Pra que dinheiro?

José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente da 
Uninove e presidente da Academia 
Paulista de Letras

Muitos devem se lembrar da mú-
sica: Dinheiro, pra que dinheiro, se ela 
não me dá bola... Mais fácil recordar-se 
do bordão de Silvio Santos: “Quem quer 
dinheiro?”. Pois é. O dinheiro estará em 
falta nos próximos anos. A pandemia 
derrubou todas as economias, acelerou 
a miséria e a pobreza e os PIBs terão de 
ser vistos com lente de aumento.

Será que a humanidade vai parar e 
raciocinar sobre os valores que prevale-
cem no atual estágio de civilização? 

Há uma forte pregação no sentido de 
fazer sucesso. Ganhar a vida equivale a 
ganhar dinheiro. Só que o mundo está 
sendo cruel com a juventude. Os pais 
que sobreviveram com dignidade, não 
podem assegurar à sua prole tenham o 
mesmo destino confortável.

Há uma geração inteira sem traba-
lho. Porque o mundo do trabalho mu-
dou. Há menor necessidade de mão de 
obra. A automação extinguiu milhões 
de empregos. Não é verdade que a In-
teligência Artificial criaria número equi-
valente de novas funções. Para as pro-
fissões que sequer têm nome, de tão 
novas, há necessidade de pessoas mui-
to preparadas. A escola não consegue 
cumprir essa função. Está imersa no 
anacronismo. Fazendo as crianças de-
corarem. Guardar na memória aquilo de 
que não vão precisar quando adultos. 
Sem pensar na insensatez que é priori-

zar a capacidade mnemônica: tudo está 
no Google e é fornecido em segundos. 
Com atualidade e confiabilidade que su-
pera a dos docentes. 

O milagre seria um acordar geral da 
lucidez que ainda resta e a implementa-
ção da Democracia Participativa. Reduzir 
o tamanho do Estado, principalmente da 
União, que muito gasta e nada produz. 
Administra mal o dinheiro suado dos 
que enfrentam a luta e são perseguidos 
com a burocracia assassina e com a mais 
elevada carga tributária do planeta. 

Faltará dinheiro nos próximos anos. 
Para a grande maioria. Para aqueles que 
já detinham grandes fortunas, a crise até 
ajudou. A Revista Forbes publicou que os 
oito mais ricos têm o equivalente à me-
tade da população da Terra. Ou cerca de 3 
bilhões e 600 milhões de seres humanos!

Keynes, tão levado a sério pelos eco-
nomistas que estão mandando, dizia para 
seus netos: “Precisamos ter a coragem de 
atribuir à motivação ‘dinheiro’ o seu ver-
dadeiro valor. O amor ao dinheiro como 
posse, e distinto do amor ao dinheiro 
como meio para desfrutar os prazeres da 
vida, será reconhecido por aquilo que é: 
uma paixão mórbida, um pouco repulsi-
va, uma daquelas tendências meio-crimi-
nosas e meio-patológicas que geralmen-
te são transmitidas com um calafrio ao 
especialista de doenças mentais”.

O mundo chegou a um estágio em 
que essa terceira mercadoria, a moe-
da, que foi tão útil para dinamizar o co-
mércio, se transformou num vício para 
muito poucos e uma maldição para a 
imensa maioria.
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l O que cada um tem a dizer?

O voto direto é uma grande con-
quista para o povo brasileiro, que de-
pois de anos sombrios de ditadura mi-
litar voltou a ter o direito de escolher 
os seus representantes. As eleições 
são o exercício mais pleno da demo-
cracia, pois possibilitam que todo ci-
dadão que esteja apto, de acordo com 
os critérios estabelecidos pela Justiça 
Eleitoral, vá à urna para demonstrar 

seu apoio a candidato A ou B. Vence 
quem conquistar a maioria.

É justamente nisso que os pos-
tulantes aos cargos dos Poderes 
Executivo e Legislativo dos 5570 
municípios do país têm focado 

nas últimas semanas, fazendo uso 
de todos os meios disponíveis em 
busca do apoio desejado. Todos 

tentam convencer que merecem ter a 
chance de governar ou seguir gover-
nando, mas será que isso é o bastan-
te? Não, não é!

Partindo da premissa que o povo, 
para votar de forma consciente, pre-
cisa conhecer bem seus candidatos, O 
ECO tem trabalhado para levar o má-
ximo de informação possível por meio 
de todas as suas plataformas, com 
uma ampla cobertura da corrida elei-
toral na microrregião. As ‘cerejas do 
bolo’ serão as sabatinas com os can-
didatos a prefeito, que acontecem na 
reta final de campanha. O objetivo é 
saber o que cada um tem a dizer, além 
do discurso pronto de campanha. Ao 
final, o eleitor terá os subsídios para 
escolher quem é o mais preparado.

A3
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LAVAGEM DE DINHEIRO
Na quinta-feira (8), durante patrulhamento de combate ao narcotráfico, a equipe do TOR 
(Tático Ostensivo Rodoviário) abordou um veículo GM/Spin, que transitava em alta velocidade 
pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300). Durante abordagem veicular foram localizados um 
rádio comunicador e mais de R$ 100 mil em espécie. O homem, que não teve a identidade 
divulgada, foi levado à Delegacia da Polícia Federal de Bauru, onde permaneceu preso.
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ESTATÍSTICAS

TRÁFICO DE DROGAS

Idoso é agredido pelo enteado

73% das crianças 
e adolescente 
acidentados 
ficam inválidos

PM cumpre três mandados de prisão

Crime ocorreu no distrito de Alfredo Guedes; vítima foi trazida à UPA de Lençóis Paulista

Motocicletas são as responsáveis 
por quase 60% dos acidentes

Alvos foram uma mulher de 36 anos, um homem de 30 e um jovem de 19 anos

Flávia Placideli

Um idoso de 85 anos foi 
agredido na manhã da 
última quinta-feira (8), no 

distrito de Alfredo Guedes. Se-
gundo informações obtidas pela 
reportagem de O ECO, a violên-
cia teria partido de um enteado 
da vítima. O homem foi trazido à 
UPA (Unidade de Pronto Atendi-
mento) de Lençóis Paulista, onde 
passou por atendimento médico 
e permaneceu em observação.

Segundo informações obti-
das pela reportagem de O ECO, 
por volta das 9h30, uma equipe 
da Polícia Militar foi solicitada a 
comparecer à UPA, onde L.J.M., 
de 85 anos, recebia atendimento 
médico. Aos policiais, a vítima 
declarou que estava varrendo o 

Da Redação

Representando cerca de 
25% da população bra-
sileira, as crianças e os 

adolescentes de 0 a 17 anos 
têm sido vítimas constantes 
de acidentes de trânsito. A in-
formação é da seguradora res-
ponsável pelo Seguro DPVAT, 
que, por ocasião das comemo-
rações do Dia das Crianças, na 
segunda-feira (12), alerta para o 
alto índice de casos de invalidez 
permanente entre essa parcela 
da população.

Dados revelaram que, de 
janeiro a agosto de 2020, mais 
de 7,7 mil acidentados nesta 
faixa etária foram indenizados 
no país. Do total, 73% (5.707) 
ficaram com sequelas perma-
nentes. O levantamento mostra, 
que a cobertura para reem-
bolso de despesas médicas e 
suplementares indenizou 14% 
(1.135) das vítimas. Os outros 
12% (957) dos benefícios foram 

destinados aos familiares das 
vítimas que não sobreviveram.

Na dianteira das ocorrên-
cias com menores de idade 
estão as motocicletas (57%), to-
talizando 4.485 sinistros pagos. 
Os automóveis aparecem em se-
guida, com 2.631 indenizações. 
Já os caminhões e pick-ups fo-
ram responsáveis por 453 ocor-
rências indenizadas, enquanto 
ônibus, micro-ônibus e vans 
registraram 194 pagamentos, e 
os ciclomotores responderam 
por 36 sinistros.

O levantamento serve como 
alerta aos responsáveis e aos 
próprios jovens. Além dos cui-
dados ao conduzir crianças e 
adolescentes como passageiros, 
é preciso redobrar a atenção 
nas vias públicas. Cerca de 
4.300 crianças e adolescentes 
estavam na condição de pedes-
tres quando se acidentaram. 
Também é fundamental que os 
adultos fiquem atentos e respei-
tem as medidas de proteção.

Flávia Placideli

Nesta semana, a Polícia 
Militar de Lençóis Pau-
lista cumpriu mandados 

de prisão contra uma mulher de 
36 anos, um homem de 30 e um 
jovem de 19 anos. Todos são acu-
sados de tráfico de drogas e fo-
ram levados à Delegacia da Polí-
cia Civil, onde ficaram presos, à 
disposição da Justiça. Apesar de 
ser maior de idade, o mais jovem 

foi conduzido à Fundação Casa.
L.R.C., de 19 anos, foi pre-

so na quinta-feira (8), por volta 
das 9h30, após uma denúncia 
anônima. Contra o indivíduo, 
havia um mandado de prisão 
pelo crime de tráfico de drogas 
(Artigo 33 do Código Penal). 
Viaturas conseguiram localizar o 
jovem na Avenida Padre Salústio 
Rodrigues Machado, no Centro. 
Ele foi conduzido à Delegacia da 
Polícia Civil, de onde foi encami-

nhado à Fundação Casa.
Na quarta-feira (7), uma 

mulher de 36 anos, também 
procurada pela Justiça, foi pre-
sa pelo mesmo crime. L.S.B. foi 
abordada na Rua Guaianazes, 
no Jardim Monte Azul, onde 
reside. Ela foi conduzida à De-
legacia da Polícia Civil e depois 
encaminhada à Cadeia Pública 
de Avaí, onde deve permanecer 
presa, em regime fechado, pelo 
período de cinco anos.

No mesmo dia, a PM tam-
bém cumpriu outro mandado de 
prisão contra A.S., de 30 anos, 
também acusado de tráfico. A 
abordagem foi feita na Rua Co-
lômbia, no Jardim Nova Lençóis. 
O homem foi encaminhado à 
Delegacia da Polícia Civil, onde 
foi cumprida a ordem judicial, 
com sentença de cinco anos 
em regime fechado. O homem 
aguardava transferência para 
uma unidade prisional da região.

AGRESSÃO - Idoso agredido em Alfredo Guedes foi 
trazido à UPA de Lençóis pela gravidade dos ferimentos

LEVANTAMENTO - Motocicletas estão envolvidas em 
quase 60% dos acidentes com crianças e adolescentes

CONVITE ESPECIAL - No último sábado (3), a Cabo Lúcia, que 
integra a 5ª Cia da Polícia Militar de Lençóis Paulista, recebeu 
um convite diferente, para participar da festa de aniversário da 
pequena Thaynna Ferreira Chico. A policial contribuiu para que a 
festa ficasse completa. Thaynna, que completou 11 anos de idade 
no dia 1 de outubro, é fã da Polícia Militar, que foi o tema escolhido 
por ela para sua festa. O dia foi de muita alegria e a jovem ficou 
ainda mais radiante ao ver a policial revelando que ela um dia 
trabalhará ao lado de seus amigos. “Devemos valorizar esses 
nossos pequenos admiradores. Foi um prazer fazer parte desta 
festa”. Parabéns, Thaynna!

DATA: 02/10/2020 a 09/10/2020

Obituário
Maria Aparecida Firmino da Silva Nunes faleceu na sexta-feira (9) aos 53 anos em 

Lençóis Paulista
Matheus Ribeiro Teodoro faleceu na quinta-feira (8) aos 22 anos em Areiópolis
Tereza Gonçalves Pavanello faleceu na quinta-feira (8) aos 73 anos em Lençóis Paulista
José Aparecido Pereira faleceu na quarta-feira (7) aos 62 anos em Lençóis Paulista
Dirce Avanzi Moretto faleceu na terça-feira (6) aos 84 anos em Lençóis Paulista
Janete Pires da Silva Santana faleceu na terça-feira (6) aos 46 anos em Lençóis Paulista
José Anael Alves Nunes faleceu na terça-feira (6) aos 73 anos em Macatuba
Thereza Virissimo faleceu na terça-feira (6) aos 85 anos em Lençóis Paulista
Vera Lucia da Cunha Lima faleceu na terça-feira (6) aos 64 anos em Lençóis Paulista
Ana Rodrigues de Souza faleceu no domingo (4) aos 91 anos em Lençóis Paulista
Maria Anunciada Pontes Ferreira faleceu no domingo (4) aos 78 anos em Lençóis Paulista
Pedro Luiz Bettanin faleceu no domingo (4) aos 53 anos em Lençóis Paulista

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEINTER 04 - BAURU
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU

DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CORREIÇÃO Nº 01/2020

O Dr. LUIZ CLAUDIO MASSA, Delegado de Polícia Titular do Muni-
cípio de Lençóis Paulista - SP, no uso de suas atribuições legais, etc.

FAZ SABER, a todos quantos interessar e conhecimento tiverem, que 
a primeira Correição Ordinária Periódica do ano de dois mil e vinte, será no 
dia 27/10/2020 às 09:00 horas, será procedida na Delegacia de Polícia local, 
pelo Dr. Luciano de Barros Faro, Delegado Seccional de Polícia de Bauru, 
nos termos da Resolução SSP-46, de 21/12/70, c.c. o disposto no Decreto 
Estadual nº 44.448 de 24/11/99, artigo 27, inciso III, podendo o público 
e autoridades locais apresentar queixas, sugestões e elogios, relativas aos 
serviços policiais e administrativos, bem como às condutas da Autoridade 
Policial e demais funcionários desta Repartição Policial.

Registre-se; dê ciência aos policiais da Unidade, afixe-se no local de 
costume e publique-se na imprensa local.

Dado e passado nesta cidade de Lençóis Paulista - SP, no Cartório Cen-
tral da Delegacia de Polícia do Município.

Lençóis Paulista, 07 de outubro de 2020.

O DELEGADO DE POLÍCIA
DR. LUIZ CLAUDIO MASSA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 
AREIÓPOLIS

CNPJ - 02.609.654/0001-42

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  PARA ELEIÇÃO
DA DIRETORIA DA APAE DE AREIOPOLIS

A APAE de ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCPCIO-
NAIS DE AREIOPOLIS, com sede nesta cidade, na rua Inácio leite, nº 
1200, Bairro Nucleo Habitacional José Zillo, através de sua Diretoria Exe-
cutiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. Rodrigo Lourenção, 
CONVOCA através do presente edital, todos os associados contribuintes e 
pais de alunos da APAE, para Assembléia Geral Ordinária, que será reali-
zada na sede da APAE, às 19 horas, do dia 05 de novembro de 2020, com a 
seguinte ordem do dia:

1 - Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Con-
selho Fiscal da APAE de Areiópolis, em cumprimento ao disposto no artigo 
57 e 58 do Estatuto da APAE de Areiópolis.

2 - A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da 
APAE até 20 dias antes da eleição, que se realizará dentre as chapas devi-
damente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral. (Artigo 58, inciso 
I do Estatuto)

3 -  Somente poderão integrar as chapas os associados especiais que 
comprovem a matrícula e frequência regular há pelo menos 1 (um) ano nos 
programas de atendimento da APAE e os associados contribuintes, exigin-
do-se, destes, serem associados da APAE há no mínimo um ano, estarem 
quites com suas obrigações sociais e financeiras, e terem preferencialmente, 
experiência direta no Movimento Apaeano. (Artigo 58, inciso II do Estatuto)

4 - São inelegíveis simultânea, sucessiva ou alternadamente para os 
cargos de Presidente, Vice-Presidente e Diretores Financeiros, para Direto-
ria Executiva da APAE: cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou 
afins até o terceiro grau, funcionários com vínculo direto ou indireto. (Artigo 
58, inciso III do Estatuto)

5 - Os candidatos a Presidente, Vice-Presidente e Diretores Financeiros 
deverão apresentar, no ato da inscrição da chapa, cópias autenticadas ou 
originais dos seguintes documentos: 

a) Carteira de identidade;
b) Certidão de regularidade do CPF;
c) Declaração de imposto de renda atual ou declaração de próprio punho 

dos bens móveis e imóveis de sua propriedade;
d) Certidões negativas cíveis, criminais e eleitorais de âmbito Munici-

pal, Estadual e Federal;
e) Ficha de filiação de associado da APAE; 
f) Declaração sob as penas da lei de não ser inelegível, nos termos do 

inciso III deste artigo;
g) Comprovante de residência dos candidatos no município sede da 

APAE;
h) Termo de compromisso. (Artigo 58, inciso IV do Estatuto)
6 - É vedada a acumulação de cargos por membro do Conselho de Ad-

ministração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da APAE. (Artigo 58, 
inciso V do Estatuto)

7 - É vedada a participação de funcionários da APAE na Diretoria Exe-
cutiva, no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, com vínculo 
empregatício direto ou indireto. (Artigo 58, inciso VI do Estatuto)

8 - A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19 ho-
ras, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, 
com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a Lei quórum especial.

Areiópolis, 24 de Setembro de 2020.
 

RODRIGO LOURENÇÃO 
Presidente da APAE

ASSOCIAÇÃO ÁGUA VIVA DE MACATUBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A Associação Água Viva de Macatuba, com endereço na Rua Eugenio 
Saboia, 1175 - Quadra 11 - Jardim Veneza II, CEP 17.290-380, na cidade 
de Macatuba/SP por sua presidente do conselho fiscal convoca todos os as-
sociados da entidade para participarem da Assembleia Geral Extraordinária 
que será realizada no dia 21 de Outubro de 2020, na Sala de catequese da 
Capela de Santa Rita, situada na Rua São Paraguai S/N, N.H. Antônio Lo-
renzo na cidade de Macatuba/SP, às 19h30min em primeira convocação, e 
não atingido o quórum em segunda convocação as 20horas para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1º) Eleição da diretoria executiva e do Con-
selho Fiscal 2º) Assuntos Gerais.

Macatuba, 08 de Outubro de 2020.

MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA
Presidente do Conselho Fiscal da Associação Água Viva de Macatuba

quintal de sua residência quando 
o filho de sua companheira teria 
o agredido. O idoso revelou que 
caiu após receber um golpe e 
que não recordava de mais nada.

Uma assistente social infor-
mou que os primeiros socorros 
à vítima foram prestados na 
ESF (Estratégia de Saúde da 
Família) do distrito, porém, 

pela gravidade dos ferimentos 
(o Boletim de Ocorrência re-
gistrado pela 5ª Cida da Polícia 
Militar não especifica quais), 
ele foi trazido para a UPA, onde 
passou por alguns exames e foi 
colocado em observação.

A vítima informou aos po-
liciais a identidade do suposto 
autor e, na Delegacia da Polícia 

Civil, foi elaborado outro Boletim 
de Ocorrência por agressão. O 
homem de 85 anos foi orientado 
a solicitar medida protetiva. A as-
sistente social também solicitou 
apoio ao CRAS (Centro de Refe-
rência de Assistência Social), vis-
to que foi constatado que o idoso 
não possui nenhum familiar vivo.

Ainda de acordo com as in-
formações registradas, os fami-
liares da companheira do idoso 
não compareceram à UPA, ape-
nas informaram que a mulher 
está enferma. Também foi infor-
mado pela vítima que a neta de 
sua companheira fazia a retirada 
de sua aposentadoria no banco, 
porém, do valor de um salário 
mínimo (R$ 1045) ele estaria 
recebendo apenas R$ 400, o que 
qualifica outro crime.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: ARQUIVO/O ECO

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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PESQUISA CESTA BÁSICA OUTUBRO 2020

MERCEARIA

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

2 Pct. Arroz Tipo 1 (5 kg) Safrasul R$ 23,90 R$ 47,80 R$ 23,90 R$ 47,80 R$ 24,90 R$ 49,80 R$ 25,90 R$ 51,80 R$ 23,90 R$ 47,80
2 Pct. Feijão Car. Tipo 1 (2 kg) Ubirama R$ 13,98 R$ 27,96 R$ 13,98 R$ 27,96 R$ 13,90 R$ 27,80 R$ 15,96 R$ 31,92 R$ 13,90 R$ 27,80
4 Pct. Mac. Espaguete (500 g) Orsi R$ 2,79 R$ 11,16 R$ 2,49 R$ 9,96 R$ 2,49 R$ 9,96 R$ 2,98 R$ 11,92 R$ 2,49 R$ 9,96
5 Pct. Açúcar Refinado (1 kg) Alto Alegre R$ 2,59 R$ 12,95 R$ 2,49 R$ 12,45 R$ 2,29 R$ 11,45 R$ 2,49 R$ 12,45 R$ 2,29 R$ 11,45
3 Pct. Pó de Café (500 g) Tesouro R$ 10,79 R$ 32,37 R$ 9,90 R$ 29,70 R$ 10,98 R$ 32,94 R$ 9,95 R$ 29,85 R$ 9,90 R$ 29,70
5 Fr. Óleo de Soja (900 ml) Liza R$ 6,59 R$ 32,95 R$ 6,65 R$ 33,25 R$ 6,65 R$ 33,25 R$ 7,49 R$ 37,45 R$ 6,59 R$ 32,95
1 Pct. Farinha Trigo (1 kg) Veturelli R$ 3,59 R$ 3,59 R$ 4,59 R$ 4,59 R$ 3,79 R$ 3,79 R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 3,59 R$ 3,59
1 Lt. Extrato Tomate (340 g) Elefante R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 4,98 R$ 4,98 R$ 5,49 R$ 5,49 R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 4,49
3 Pct. Molho de Tomate (340 g) Fugini R$ 1,59 R$ 4,77 R$ 1,19 R$ 3,57 R$ 1,29 R$ 3,87 R$ 1,59 R$ 4,77 R$ 1,19 R$ 3,57
1 Pct. Sal Iodado (1 kg) Cisne R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,65 R$ 2,65 R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 3,97 R$ 3,97 R$ 2,65 R$ 2,65
2 Lt. Sardinha em Cons.(125 g) Gomes da Costa R$ 4,49 R$ 8,98 R$ 3,75 R$ 7,50 R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 3,89 R$ 7,78 R$ 3,75 R$ 7,50
1 Lt. Milho Verde (200 g) Fugini R$ 2,98 R$ 2,98 R$ 2,98 R$ 2,98 R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,95 R$ 2,95 R$ 2,95 R$ 2,95
1 Pct. Azeitonas Verdes (300 g) Don Pepe/Tchello R$ 4,98 R$ 4,98 R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 4,29 R$ 4,29 R$ 4,48 R$ 4,48 R$ 4,29 R$ 4,29
1 Pt. Maionese (500 g) Hellman's R$ 5,95 R$ 5,95 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,97 R$ 5,97 R$ 5,95 R$ 5,95
2 Pt. Margarina c/ Sal (500 g) Qualy R$ 6,89 R$ 13,78 R$ 5,89 R$ 11,78 R$ 5,79 R$ 11,58 R$ 5,98 R$ 11,96 R$ 5,79 R$ 11,58
12 Cx. Leite Longa Vida (1 l) Gege/Hércules R$ 3,18 R$ 38,16 R$ 3,85 R$ 46,20 R$ 3,59 R$ 43,08 R$ 3,69 R$ 44,28 R$ 3,18 R$ 38,16
1 Lt. Achocolatado (500 g) Nescau R$ 6,95 R$ 6,95 R$ 6,98 R$ 6,98 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,98 R$ 5,98 R$ 5,98 R$ 5,98
1 Pct. Biscoito Maisena (400 g) Zabet R$ 3,69 R$ 3,69 R$ 4,69 R$ 4,69 R$ 4,39 R$ 4,39 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,69 R$ 3,69
1 Pct. Biscoito Água/Sal (400 g) Zabet R$ 3,69 R$ 3,69 R$ 4,69 R$ 4,69 R$ 4,39 R$ 4,39 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,69 R$ 3,69
6 Kg Pão Francês Fab. Própria R$ 9,90 R$ 59,40 R$ 5,90 R$ 35,40 R$ 11,90 R$ 71,40 R$ 9,97 R$ 59,82 R$ 5,90 R$ 35,40

TOTAL R$ 329,59 TOTAL R$ 307,61 TOTAL R$ 343,42 TOTAL R$ 344,31 TOTAL R$ 293,15
AÇOUGUE

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

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total
2 Kg Coxão Mole Bife Não Especificada R$ 28,90 R$ 57,80 R$ 29,80 R$ 59,60 R$ 27,90 R$ 55,80 R$ 29,90 R$ 59,80 R$ 27,90 R$ 55,80
2 Kg Acém Pedaço Não Especificada R$ 25,90 R$ 51,80 R$ 25,90 R$ 51,80 R$ 26,90 R$ 53,80 R$ 24,90 R$ 49,80 R$ 24,90 R$ 49,80
2 Kg Músculo Moido Não Especificada R$ 24,90 R$ 49,80 R$ 29,80 R$ 59,60 R$ 26,90 R$ 53,80 R$ 27,90 R$ 55,80 R$ 24,90 R$ 49,80
2 Kg Costela Ripa Não Especificada R$ 21,49 R$ 42,98 R$ 22,90 R$ 45,80 R$ 24,90 R$ 49,80 R$ 19,95 R$ 39,90 R$ 19,95 R$ 39,90
2 Kg Pernil Suino Não Especificada R$ 16,90 R$ 33,80 R$ 18,90 R$ 37,80 R$ 16,90 R$ 33,80 R$ 15,98 R$ 31,96 R$ 15,98 R$ 31,96
4 Kg Frango Inteiro Não Especificada R$ 6,99 R$ 27,96 R$ 5,89 R$ 23,56 R$ 6,99 R$ 27,96 R$ 6,98 R$ 27,92 R$ 5,89 R$ 23,56
2 Kg Linguiça Toscana Sadia R$ 16,90 R$ 33,80 R$ 14,98 R$ 29,96 R$ 17,90 R$ 35,80 R$ 16,98 R$ 33,96 R$ 14,98 R$ 29,96
2 Kg Filé de Merluza Não Especificada R$ 25,98 R$ 51,96 R$ 27,90 R$ 55,80 R$ 22,90 R$ 45,80 R$ 24,90 R$ 49,80 R$ 22,90 R$ 45,80
1 Kg Calabresa Sadia R$ 25,98 R$ 25,98 R$ 19,95 R$ 19,95 R$ 24,90 R$ 24,90 R$ 24,90 R$ 24,90 R$ 19,95 R$ 19,95
1 Kg Salsicha Perdigão R$ 12,49 R$ 12,49 R$ 9,95 R$ 9,95 R$ 12,90 R$ 12,90 R$ 12,90 R$ 12,90 R$ 9,95 R$ 9,95

TOTAL R$ 388,37 TOTAL R$ 393,82 TOTAL R$ 394,36 TOTAL R$ 386,74 TOTAL R$ 356,48
HORTIFRUTIGRANJEIROS

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

4 Kg Batata Não Especificada R$ 2,87 R$ 11,48 R$ 2,99 R$ 11,96 R$ 1,99 R$ 7,96 R$ 1,99 R$ 7,96 R$ 1,99 R$ 7,96
3 Kg Cebola Não Especificada R$ 1,98 R$ 5,94 R$ 1,99 R$ 5,97 R$ 3,99 R$ 11,97 R$ 3,99 R$ 11,97 R$ 1,98 R$ 5,94
3 Kg Tomate Não Especificada R$ 6,98 R$ 20,94 R$ 6,99 R$ 20,97 R$ 6,99 R$ 20,97 R$ 4,99 R$ 14,97 R$ 4,99 R$ 14,97
3 Dz. Ovo Avante R$ 6,98 R$ 20,94 R$ 5,79 R$ 17,37 R$ 6,59 R$ 19,77 R$ 5,98 R$ 17,94 R$ 5,79 R$ 17,37

0,5 Kg Alho a Granel Não Especificada R$ 29,90 R$ 14,95 R$ 19,80 R$ 9,90 R$ 17,90 R$ 8,95 R$ 19,95 R$ 9,98 R$ 17,90 R$ 8,95
2 Mç. Alface Não Especificada R$ 4,99 R$ 9,98 R$ 2,99 R$ 5,98 R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 2,99 R$ 5,98
1 Kg Cenoura Não Especificada R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 1,97 R$ 1,97 R$ 2,49 R$ 2,49 R$ 2,98 R$ 2,98 R$ 1,79 R$ 1,79
5 Kg Laranja Pera Não Especificada R$ 1,95 R$ 9,75 R$ 2,99 R$ 14,95 R$ 1,99 R$ 9,95 R$ 1,97 R$ 9,85 R$ 1,95 R$ 9,75
2 Kg Banana Nanica Não Especificada R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 4,99 R$ 9,98 R$ 4,69 R$ 9,38 R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 3,99 R$ 7,98
2 Kg Maçã Fuji Não Especificada R$ 8,79 R$ 17,58 R$ 9,98 R$ 19,96 R$ 6,59 R$ 13,18 R$ 7,95 R$ 15,90 R$ 6,59 R$ 13,18

TOTAL R$ 121,33 TOTAL R$ 119,01 TOTAL R$ 112,60 TOTAL R$ 107,51 TOTAL R$ 93,87
HIGIENE E LIMPEZA

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

6 Un. Sabonete (90 g) Lux R$ 1,29 R$ 7,74 R$ 1,55 R$ 9,30 R$ 1,69 R$ 10,14 R$ 1,49 R$ 8,94 R$ 1,29 R$ 7,74
4 Tb. Creme Dental (90 g) Colgate R$ 3,59 R$ 14,36 R$ 3,59 R$ 14,36 R$ 3,59 R$ 14,36 R$ 3,49 R$ 13,96 R$ 3,49 R$ 13,96
2 Fr. Shampoo (325 ml) Seda R$ 8,99 R$ 17,98 R$ 7,98 R$ 15,96 R$ 8,99 R$ 17,98 R$ 7,99 R$ 15,98 R$ 7,98 R$ 15,96
2 Fr. Condicionador (325 ml) Seda R$ 9,97 R$ 19,94 R$ 9,98 R$ 19,96 R$ 10,90 R$ 21,80 R$ 9,90 R$ 19,80 R$ 9,90 R$ 19,80
3 Pct. Papel Higiênico (30 m c/4) Sublime R$ 4,29 R$ 12,87 R$ 3,18 R$ 9,54 R$ 3,99 R$ 11,97 R$ 3,49 R$ 10,47 R$ 3,18 R$ 9,54
4 Fr. Detergente (500 ml) Ypê R$ 1,75 R$ 7,00 R$ 1,69 R$ 6,76 R$ 1,39 R$ 5,56 R$ 1,89 R$ 7,56 R$ 1,39 R$ 5,56
2 Cx. Sabão em Pó (1 kg) Omo R$ 9,98 R$ 19,96 R$ 10,28 R$ 20,56 R$ 7,99 R$ 15,98 R$ 7,99 R$ 15,98 R$ 7,99 R$ 15,98
1 Pct. Sabão em Barra (1 kg) Ypê R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 6,95 R$ 6,95 R$ 6,95 R$ 6,95
1 Fr. Água Sanitária (2 l) Qboa R$ 5,79 R$ 5,79 R$ 6,59 R$ 6,59 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,98 R$ 5,98 R$ 5,79 R$ 5,79
1 Fr. Amaciante (2 l) Fofo/Mon Bijou R$ 8,89 R$ 8,89 R$ 7,69 R$ 7,69 R$ 8,99 R$ 8,99 R$ 6,89 R$ 6,89 R$ 6,89 R$ 6,89

TOTAL R$ 121,52 TOTAL R$ 117,71 TOTAL R$ 119,76 TOTAL R$ 112,51 TOTAL R$ 108,17
TOTAL GERAL DE Supermercado 1 Supermercado 2 Supermercado 3 Supermercado 4 Com os mais baratos

CADA SUPERMERCADO TOTAL R$ 960,81 TOTAL R$ 938,15 TOTAL R$ 970,14 TOTAL R$ 951,07 TOTAL R$ 851,67

Economia INFLAÇÃO
O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação 
oficial do país, registrou 0,64% em setembro deste ano, taxa superior ao 0,24% 
de agosto. Em setembro de 2019, o IPCA havia tido deflação (queda de preços) 
de 0,04%. Esta é a taxa mais elevada para setembro desde 2003 (0,78%). Com 
o resultado, o IPCA acumula inflação de 1,34% no ano e de 3,14% em 12 meses.
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CESTA BÁSICA

Itens de consumo sobem 15,5%
Em março, lista com 50 produtos mais consumidos custava R$ 839,86; pesquisa deste mês revela que mesmos produtos podem chegar a R$ 970,14

Elton Laud

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

suprir suas necessidades bá-
sicas de consumo. Em meio 
à crise econômica ocasionada 
pela pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), os preços 
dos alimentos e produtos de 
higiene e limpeza têm subido 
constantemente e já afetam de 
forma preocupante os orça-
mentos das famílias locais. É o 
que revela o acompanhamento 
mensal de preços feito pela re-
portagem de O ECO.

A primeira pesquisa des-
te ano foi realizada no mês 
de março, antes da pandemia 
chegar ao interior do estado 
de São Paulo. De lá para cá, 
o valor total da lista compos-
ta por 50 itens definidos com 
base no perfil de consumo das 
famílias lençoenses (entenda 
como funciona o levantamento 
abaixo) teve grande variação, 
que pode chegar a R$ 130,28, 
o que representa 15,51% de 
reajuste. Só para se ter ideia, 
a inflação medida pelo IPCA 
(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo) foi de 
0,88% no período.

Os dados citados conside-
ram o valor total da lista mais 
barata (R$ 839,86) e da lista 
mais cara (R$ 970,14) encontra-
das, respectivamente, em mar-
ço e outubro. Alguns produtos 
têm sido os grandes respon-
sáveis pela alta, como o arroz, 
que chegou a custar R$ 14,79 
(pacote de 5 kg, Tipo 1, da mar-
ca Safrasul) e nesta semana foi 
encontrado até a R$ 25,90, com 
aumento de incríveis 75,12%. 
Outro vilão tem sido o óleo de 
soja (embalagem de 900 ml da 
marca Liza), que subiu 97,63%, 
de R$ 3,79 para R$ 7,49.

SETEMBRO X OUTUBRO
Enquanto que em setem-

bro o valor total da lista com 
os 50 itens mais encontrados 
nos carrinhos de compra 
do lençoense variava de R$ 
880,59 a R$ 928,19, em ou-
tubro, a relação com os mes-
mos produtos e quantidades 
(confira a relação na tabela 
ao lado) foi encontrada en-
tre R$ 938,15 e R$ 970,14. 
A pesquisa, como nos meses 
anteriores, foi feita nos quatro 
principais supermercados da 
cidade, visitados pela reporta-
gem na última terça-feira (6).

Nos dois meses, o menor va-
lor foi observado no Supermer-
cado 2, enquanto que o maior 
valor foi obtido no Supermerca-
do 3. A variação representa alta 
de 6,54% na lista mais barata e 
de 4,52% na lista mais cara. O 
Supermercado 1 foi o que teve 
maior elevação de preços de 
um mês para outro, de 7,96%, 
com os produtos subindo de 
R$ 889,95 para R$ 960,81. Já o 

O DOBRO - Óleo de soja é o item que sofreu maior reajuste durante a pandemia: 97,63%

Supermercado 4 teve o menor 
reajuste, de 4,26%, com o custo 
da lista indo de R$ 912,19 para 
R$ 951,07.

AUMENTO GERAL
Entre setembro e outubro, 

houve aumento expressivo até 
entre os produtos mais baratos 
encontrados em cada super-
mercado. No mês passado, com 
a boa e velha pesquisa que é 
habitual para muitos consumi-
dores, era possível pagar até 
R$ 820,77 pelos itens mais em 
conta de cada local. Neste mês, 
com alta geral, a lista subiu 
para R$ 851,67, o que indica 
aumento de 3,76%.

Apesar do valor mais caro, 
ainda é importante analisar os 
preços antes de comprar, vis-
to que a economia pode ser 
considerável. Em setembro, a 
pesquisa podia resultar em eco-
nomia de até R$ 107,42. Neste 
mês, o levantamento feito na 
terça-feira aponta que é possí-
vel gastar até R$ 118,47 a me-
nos. É nisso que aposta a dona 
de casa Eugênia Pacheco, de 53 
anos, que anda com a calcula-
dora na bolsa.

“Como está tudo mais caro, 
não dá para sair comprando no 
primeiro lugar. Eu até tenho 
minhas preferências, mas, ulti-
mamente, tenho ido a pelo me-
nos dois supermercados antes 
de comprar”, comenta ela, que 
também dá uma dica de quem 
tem experiência no assunto. 
“Não costumo comprar tudo 
de uma vez, vou abastecendo 
a casa de acordo com a neces-
sidade. Às vezes, um produto 
que está mais caro hoje entra 
na promoção na semana que 
vem. Tem que ficar sempre de 
olho”, aconselha.

Alguns consumidores 
também têm investido em op-
ções com preço mais atrativo 
para substituir o cardápio. O 
aposentado Nestor Barbosa, 
de 64 anos, conta que tam-
bém tem percebido aumento 
considerável nas carnes ver-
melhas (o kg do Coxão Mole, 
por exemplo, subiu 25,11% 
entre março e outubro, de R$ 
23,90 para 29,90) e, por isso, 
tem optado por frango na 
maioria das vezes (no mesmo 
período, o kg do frango intei-
ro subiu 17,48%, de R$ 5,95 
para R$ 6,99).

“Em casa, como somos 
apenas eu e minha esposa e 
nos adaptamos bem com qual-
quer tipo de alimento, não 
temos problema. E gostamos 
muito de frango também, o 
que facilita, porque tem mui-
ta coisa que dá para fazer, de 
estrogonofe a frango assado. 
Ultimamente, se for colocar 
na ponta do lápis, tenho com-
prado menos de um terço da 
quantidade de carne vermelha 
que eu comprava antes. Tenho 
sentido a diferença no final do 
mês”, afirma o aposentado.

ENTENDA A PESQUISA
A pesquisa de preços fei-

ta pela reportagem de O ECO 
considera 50 itens básicos en-
contrados com bastante frequ-
ência nos carrinhos de compra 
dos consumidores locais. A re-
lação, elaborada com a propos-
ta de representar da forma mais 
fidedigna possível os hábitos de 
consumo da população, inclui 
20 produtos de Mercearia, 10 
de Açougue, 10 do setor de Hor-
tifrutigranjeiros e 10 de Higiene 
e Limpeza. A lista foi definida a 
partir de uma enquete realizada 
com assinantes do jornal.

Para o comparativo são ana-
lisadas marcas encontradas em 
todos os estabelecimentos ou, 
em caso de indisponibilidade, 
equiparáveis em qualidade e 
preço. Todas estão descritas na 
tabela, que apresenta preços 

unitários e totais de cada item, 
considerando como referência o 
consumo médio mensal de uma 

família de classe média compos-
ta por quatro pessoas adultas. 
Também estão contabilizados 

os custos totais por grupo e por 
lista geral de compras em cada 
um dos locais visitados.

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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EMPREGO
O número de pedidos de seguro-desemprego em setembro chegou a 466 
mil e teve queda de 10,6% em relação ao mesmo mês de 2019. Os dados 
indicam que houve desaceleração após o período crítico da pandemia, 
mas, no acumulado do ano, o total de requerimentos já soma 5,5 milhões, 
patamar 5,7% mais alto do que o mesmo período do ano passado.
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Cidade

DIA DAS CRIANÇAS

PLANO SÃO PAULO

ECONOMIA

Comércio está otimista com vendas

Prefeitura flexibiliza mais atividades em Lençóis

Lwart amplia campo de atuação e passa 
a se chamar Lwart Soluções Ambientais

Expectativa é que os setores de brinquedos, calçados e roupas infantis registrem bons resultados

Varejão do Centro 
foi reaberto no 
último domingo (4)

Empresa fará a gestão de resíduos pós-consumo, além do óleo lubrificante usado

Rafaela Damasceno

Os comerciantes de Lençóis 
Paulista estão bem otimis-
tas em relação às vendas 

para o Dia das Crianças. Ape-
sar de a data não estar entre as 
melhores do ano, perdendo para 
períodos como o Natal e o Dia da 
Mães, os lojistas da cidade, preju-
dicados pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), estão co-
meçando a observar aumento nas 
vendas, o que deve se intensificar 
até dezembro. Todos têm seguido 
os protocolos de segurança e es-
peram bom movimento nas lojas. 

Sara Palma Andreoli, pro-
prietária da Baiuca, conta que 
a loja teve queda significativa, 
principalmente no departamento 
de artigos para festa, mas a ven-
da de brinquedos subiu durante 
a pandemia. Ela atribui o cresci-
mento ao fato de que, no cenário 
atual, as crianças precisam se 
entreter de alguma forma. “As 

Angelo Franchini Neto

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista autorizou 
a retomada de diversas 

atividades, que, além das rela-
cionadas à Cultura, conforme 
O ECO antecipou na edição do 
último sábado (3), incluem a rea-
lização de atividades em ginásios 
de esportes e também a reaber-
tura do Varejão Municipal Lydio 
Ruiz, localizado na Rua Coronel 
Joaquim Anselmo Martins, no 
Centro, que voltou a funcionar 
no último domingo (4).

Foram estabelecidas várias re-
gras para a prevenção de contágio 
pelo novo coronavírus (Covid-19). 
Entre outras medidas, os estabe-

Da Redação

Genuinamente lençoense, 
a Lwart Lubrificantes 
passa a se chamar Lwart 

Soluções Ambientais. A empre-
sa apresenta ao mercado nova 
identidade visual e anuncia a 
ampliação do negócio: a gestão 
de resíduos pós-consumo no 
setor automotivo. Atualmente, 
é a maior da América Latina no 
rerrefino de óleo lubrificante 
usado e único produtor de óle-
os básicos de alta performance 
do Grupo II.

“Nosso negócio é transfor-
mar, a sustentabilidade sempre 
esteve em nosso DNA. A am-
pliação do nosso escopo de atu-
ação é um movimento natural 

EXPECTATIVA - Apesar da pandemia, comércio 
local faz boas projeções para o Dia das Crianças

FUNCIONANDO - Varejão do Centro voltou a funcionar no último domingo

NOVOS RUMOS - Com a ampliação do negócio, Lwart 
Lubrificantes passa a se chamar Lwart Soluções Ambientais

para uma empresa que entende 
que os resíduos são uma enor-
me fonte de valor e que acredi-
ta na força da economia circu-
lar para a preservação do meio 
ambiente”, destaca o presidente 

da Lwart Soluções Ambientais, 
Thiago Trecenti.

Na operação do novo negócio 
de gestão de resíduos pós-consu-
mo para o setor automotivo, a 
empresa investiu no aumento 

da frota adequada, certificações, 
treinamentos e rastreabilidade 
de processos. Tudo para garantir 
as melhores práticas na coleta e 
destinação dos resíduos, sempre 
com o padrão de excelência e os 
valores da Lwart.

“São mais de 45 anos trans-
formando o óleo lubrificante 
usado em óleo básico de alta 
performance, o que nos dá pro-
fundo conhecimento do setor. 
Ao rerrefinar, além de perpe-
tuar a vida deste recurso finito, 
impedimos que o resíduo con-
tamine a água, o solo ou o ar. 
Além disso, nosso processo é 
totalmente rastreável, o que dá 
a garantia aos clientes do des-
tino correto dado ao resíduo”, 
conclui o executivo.

crianças estão passando mais 
tempo em casa, não vão para 
a escola, não frequentam mais 
parques. Os brinquedos foram o 
meio que os responsáveis encon-
traram para ocupá-las”, pontua.

Ela afirma que o setor de 
brinquedos manteve a loja fun-
cionando durante os dias mais di-
fíceis dos últimos meses, quando 
a queda dos outros setores come-
çou a causar preocupação. As re-

des sociais foram essenciais para 
que isso ocorresse. “Nós postáva-
mos os lançamentos e os clientes 
visualizavam, faziam contato pe-
los canais (Instagram, WhatsA-
pp), e nós atendíamos nas casas, 
entregando os produtos que eles 
escolhiam”, revela a comerciante. 

O comércio de roupas e cal-
çados, ao contrário do setor de 
brinquedos, viu as vendas des-
pencarem. Tayles Fernandes Lo-

pes, gerente geral da Lojas Silva, 
afirma que a Covid-19 afetou di-
retamente o setor de calçados in-
fantis. “As crianças pararam de 
ir à escola, de sair, de passear, 
e o consumo dos produtos caiu. 
Apesar de as aulas não terem 
voltado e a pandemia ainda não 
ter se encerrado, nós estamos 
bastante otimistas para o mês 
de outubro. Esperamos ter bons 
resultados”, comenta.

Evandir Nascimento da Sil-
va, gerente da Montreal Maga-
zine também está confiante e 
aposta em estampas de persona-
gens infantis e roupas de banho, 
devido às altas temperaturas dos 
últimos tempos. Apesar de ter 
tido uma queda nas vendas dos 
meses de março e abril, a loja 
está se recuperando. “Nossa ex-
pectativa para outubro é manter 
um crescimento de 15%, focan-
do nos artigos de banho, porque 
o calor vai alavancar as vendas 
nesse dia das crianças”, declara.

GOVERNO AVANÇA
SEIS REGIÕES

O Governo do Estado anun-
ciou ontem (9), durante coletiva 
de imprensa realizada no Palácio 
dos Bandeirantes, que a Grande 
São Paulo e outras cinco regiões 
administrativas - Baixada Santis-
ta, Campinas, Piracicaba, Soro-
caba e Taubaté - avançaram para 
a Fase 4 (Verde) do Plano São 
Paulo, A região de Bauru, porém, 
permanece na Fase 3 (Amarela).

Basicamente, a Fase Verde 
permite a realização de eventos, 
convenções e outras atividades 
culturais, desde que as locali-
dades estejam há pelo menos 
28 dias dentro da classificação. 
Apesar disso, segundo o Gover-
no, não podem ocorrer grandes 
shows. O horário de funciona-
mento dos estabelecimentos 
também é estendido para até 12 
horas com até 60% da ocupação.

lecimentos que se mantenham 
em funcionamento, mesmo que 
somente para a realização de ativi-
dades internas, devem intensificar 
as ações de limpeza, manter dis-
tanciamento mínimo de 1,5 metro 
entre pessoas, rever turnos de tra-
balho para evitar aglomerações, 
disponibilizar álcool em gel 70%, 
adotar, preferencialmente, a venti-
lação natural dos ambientes, etc.

O decreto também determina 
a proibição de visitas em institui-
ções de longa permanência para 
idosos e hospitais. Os asilos, casas/
clínicas de recuperação, hospitais, 
casas/clínicas de acolhimentos, 
dentre outros estabelecimentos 
assistenciais situados na cidade, 
não poderão receber novos hós-
pedes, ficando proibidas as visitas 
aos atuais hóspedes destes locais.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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SERVIÇO REGISTRAL IMOBILIÁRIO

O Serviço registral imobiliário desta Comarca de Lençóis Paulista/
SP vem por meio deste edital, nos termos do art. 261 e seguintes da Lei 
no 6.015/1973, dar publicidade a todos quantos virem este edital ou dele 
tomarem conhecimento que, neste serviço registral, tramita procedimento 
de registro da Instituição de Bem de Família na qual figuram como insti-
tuidores Silvia Caroline Vivan Queiroz e Luiz Rogério Besseler, por meio 
de Escritura Pública lavrada nas folhas 358/361, livro 288, datada de 05 
de novembro de 2.019, pelo 1o Tabelião de Notas e Protesto desta cidade 
e Comarca de Lençóis Paulista/SP, referente ao imóvel com as seguintes 
características e confrontações: Um Prédio Residencial com 62,61 m2 de 
construção, que recebeu no 331 da Rua Olga Biral, edificado em seu res-
pectivo lote de terreno urbano, sob no 33 da Quadra “K” do loteamento 
denominado “Jardim Itapuã”, distante 90,15 metros da esquina com a Rua 
Bandeira Tribuzi, com a área de 213,00 metros quadrados, medindo 10,00 
metros de frente e de fundos, por 21,30 metros da frente aos fundos de 
ambos os lados, confrontante pela frente com a via pública Rua Olga Biral; 
pelo lado direito de quem da frente olha para o imóvel confronta com o 
lote no 34; pelo lado esquerdo confronta com o lote no 32 e pelos fundos 
confronta com o lote no 01. Aquele que se julgar prejudicado em razão da 
instituição deverá, no prazo de 30 dias, reclamar seus direitos, por escrito, 
perante o registrador que esta subscreve.

Lençóis Paulista/SP, 05 de outubro 2.020

José Bruno M. Ribeiro, Oficial Substituto

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de outubro de 2020. Na página A6.
Valor da publicação R$ 56,04.

Prefeitura Municipal
de Borebi

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020 - PROCESSO Nº 71/2020
A Prefeitura Municipal de Borebi, torna público para conhecimento dos 

interessados que se encontra aberta a Tomada de Preços nº 09/2020, tipo 
menor preço por empreitada global, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para construção de uma sala de aula anexa a EMEF “Iracema 
Leite e Silva”, no município de Borebi, com fornecimento de materiais, mão 
de obra e equipamentos. O encerramento se dará no dia 21/10/2020, às 10:00 
horas. O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Diário 
Oficial do Município, na internet www.borebi.sp.gov.br,  ou no setor de com-
pras da Prefeitura Municipal de Borebi, situado na Rua Doze de Outubro, 
n° 429 - Borebi/SP, no horário de expediente, ou solicitação via e-mail, para 
prefeitura.borebi@outlook.com.

Borebi, 06 de outubro de 2.020.
PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de outubro de 2020. Na página A6.
Valor da publicação R$ 47,63.

Prefeitura Municipal
de Borebi
PREGÃO Nº 20/2020

Objeto: Registro de preços de medicamentos. Entrega dos envelopes de 
documentos, propostas e do credenciamento: Dia 26 de Outubro de 2020, às 
08h30, no Setor de Licitações da Prefeitura.

O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor 
de Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no 
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através 
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com.

Borebi, 09 de Outubro de 2.020.
PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de outubro de 2020. Na página A6.
Valor da publicação R$ 53,23.

Prefeitura Municipal
de Borebi
PREGÃO Nº 21/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALISTA EM EXA-
MES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER OS PACIENTES DA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOREBI. Entrega 
dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 29 de 
Outubro de 2.020, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor 
de Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no 
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através 
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com.

Borebi, 13 de Outubro de 2.020.
PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Processo licitatório nº 01/2020
Modalidade: Carta Convite nº 01/2020
Pelo presente Termo de Retificação do Edital do Processo Licitatório 

nº 01/2020, na modalidade carta convite, em razão da omissão quanto ao 
prazo de entrega do objeto da licitação, desse modo, necessária a retificação, 
atentando-se aos princípios que norteiam o Direito e da Gestão Pública, a 
Câmara Municipal de Areiópolis-SP, através da Comissão de Licitação, torna 
público para o conhecimento de todos que foi realizada correção no Edital de 
Licitação, nos seguintes termos.

1 - O subitem 11.2 do Item 11 do Edital passa a ter a seguinte redação:
“11.2 - O proponente vencedor será convocado, por escrito, para no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da comunicação, assinar e 
devolver o instrumento contratual, na conformidade deste Edital, possuindo 
o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para realizar a entrego o objeto da 
presente licitação”.

2 - O subitem 5.2 da Cláusula 5ª da minuta de contrato passa a ter a 
seguinte redação:

“5.2 - O proponente vencedor será convocado, por escrito, para no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da comunicação, assinar e 
devolver o instrumento contratual, na conformidade deste Edital, possuindo 
o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para realizar a entrego o objeto da 
presente licitação”.

3 - Os demais dados permanecem inalterados, mantendo-se, nos mais, 
os exatos termos do Edital, inclusive o dia, hora e local para realização do 
certame.

4 - Maiores informações poderão ser obtidas de segunda à sexta-feira, 
das 8:00 às 16:00 horas, na sede da CÂMARA MUNICIPAL DE AREIÓ-
POLIS, ou pelo telefone (14) 3846-1127 ou pelo e-mail secretaria@cama-
raareiopolis.sp.gov.br

Câmara Municipal de Areiópolis, 09 de outubro de 2020.

Michel Henrique Augusto
Presidente

Graziela Faria Cremer
Presidente C.P.L

Câmara Municipal
de Areiópolis
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Saúde MULTIVACINAÇÃO
Segue até o dia 30 a Campanha Nacional de Multivacinação. Crianças e adolescentes menores de 15 
anos devem comparecer às unidades de saúde para atualizar a caderneta de vacinação. Em Lençóis 
Paulista, são referências na campanha o Ambulatório de Especialidades Dr. Antônio Tedesco, com 
atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30, e a ESF (Estratégia de 
Saúde da Família) do Júlio Ferrari, que funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 16h.
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OUTUBRO ROSA

Detecção precoce 
do câncer de mama 
pode salvar vidas
Sirlei descobriu o tumor durante o autoexame; 
curada, ela relembra batalha contra a doença

Priscila Pegatin

Em outubro, a campanha 
Outubro Rosa, ajuda a 
conscientizar e comparti-

lhar informações sobre o câncer 
de mama, que, segundo estima-
tivas do INCA (Instituto Nacio-
nal de Câncer), deve acometer 
66.280 mulheres em cada ano 
do triênio 2020/2022. A pro-
jeção corresponde a um risco 
estimado de 61,61 novos casos 
para cada 100 mil mulheres. 
Depois dos tumores de pele não 
melanoma, o câncer de mama 
ocupa a primeira posição em 
todas as regiões brasileiras.

Alguns fatores de risco au-
mentam a incidência, como ter 
mais de 50 anos, histórico de 
câncer na família, sobrepeso e 
sedentarismo, mas quem não 
se encaixa no perfil não está 
livre da doença. É o caso da 
Sirlei Rezende Flaccetto, de 50 
anos, que descobriu o câncer 
de mama aos 42. “Comecei a 
ter dores nas articulações, os-

SUPERAÇÃO - Diagnosticada com câncer de mama há oito anos, Sirlei está curada e faz questão 
de orientar as mulheres sobre a importância do autoexame e do acompanhamento médico

sos, fraqueza, falta de apetite e 
menstruação desregulada. Pen-
sei que era cansaço e estresse, 
mas como não melhorava mar-
quei uma consulta com o meu 
médico”, conta.

Enquanto aguardava chegar 
o dia do atendimento, Sirlei, 
como de costume, fez o autoe-
xame da mama durante o ba-
nho. Foi então que percebeu 
um nódulo na região. “Na hora, 
senti que eu teria que enfren-
tar uma batalha”, relembra. 
Ao notar o nódulo, Sirlei, que 
trabalha na área de zeladoria, 
pediu urgência no atendimento 
e a confirmação da doença veio 
após fazer e refazer diversos 
exames clínicos. “Era um sarco-
ma maligno de 4º grau”, conta.

O toque das mamas é fun-
damental para que a mulher 
possa conhecer melhor o pró-
prio corpo e identificar alte-
rações. O autoexame deve ser 
feito todos os meses, entre o 3° 
e o 5° dia depois da menstru-
ação, que é quando as mamas 

estão mais flácidas e indolores. 
É importante fazer a avaliação 
de três formas: em frente ao 
espelho, deitada e em pé. Ape-
sar de o autoexame não substi-
tuir o exame clínico realizado 
por um especialista, ele é um 
sinal de que é preciso agendar 
uma consulta.

TRATAMENTO
Sirlei foi encaminhada 

para tratar o câncer no Hospi-
tal Amaral Carvalho, de Jaú. 
Diagnosticada em 13 de agosto 
de 2012, a cirurgia foi marca-
da para 21 de setembro. Após 
retirar parte da mama, em 
quinze dias ela começou a qui-
mioterapia. Foram seis meses 
de aplicações a cada 20 dias e 
depois mais um mês de radio-
terapia, com sessões diárias. 
Segundo ela, meses que pare-
ciam uma eternidade. “Tive 
muitas reações. Vômito, mal 
estar, dores, câimbras, queda 
de cabelo”, relembra.

Entre tantas dificuldades, 

Sirlei conta que buscou forças 
na fé e na filha Larissa Flaccetto 
Silva, hoje com 31 anos. “Perdi 
meu marido com leucemia, a 
Larissa tinha três anos. Durante 
o meu tratamento, um dia ela 
falou ‘já não tenho pai, não 
quero ficar sem a mãe. Não de-
sista’. Aquilo foi uma injeção de 
ânimo, de amor e desde aquele 
dia tive forças para lutar”. Os 
meses seguintes não foram fá-
ceis, mas Sirlei conseguiu lidar 
com a doença. “A gente tem 
que ter controle na mente para 
não desanimar”, ensina.

A CURA
A notícia de que havia venci-

do o câncer veio como um alento 
para a família. “Na hora ajoelhei 
no chão e chorei. Me senti como 
se estivesse nascendo de novo”, 
diz emocionada. Segundo pes-
quisa do hospital A.C. Camargo, 
quando o tumor é combatido em 
um estágio inicial as chances de 
sucesso alcançam quase 100%, 
como no caso de Sirlei. “Por isso 
é importante fazer o autoexame, 
ir ao médico para exames pre-
ventivos. Foi graças ao que algu-
mas pessoas chamam de ‘neura’ 
que salvei minha vida”, diz.

Hoje, passados oito anos do 
diagnóstico, ela ainda convive 
com algumas sequelas do trata-
mento e faz acompanhamento a 
cada seis meses. “É difícil pegar 
veia para aplicar medicamento, 
minhas unhas não são mais as 
mesmas e faço tratamento de 
complicações que tive no in-
testino e no fígado”, diz. Mas, 
segundo ela, esses são detalhes 
que não a impedem de ter ale-
gria de viver e de orientar outras 
mulheres sobre a importância de 
cuidar da saúde.

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O ECO
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Caderno B
Sabatinas com candidatos a 
prefeito antecedem as eleições
Projeto terá participação ativa dos eleitores de Lençóis Paulista, Macatuba, Areiópolis e Borebi

Da Redação

O ECO montou um amplo 
plano de cobertura jorna-
lística das Eleições 2020 

para as cidades de sua área de 
circulação, com destaque em 
suas edições impressas, site, 
redes sociais e plataformas de 
streaming. Com entrevistas, 
reportagens, notícias de basti-
dores, análises e informações 
de utilidade pública, o jornal 
busca oferecer ao leitor/espec-
tador/eleitor de Lençóis Pau-
lista, Macatuba, Areiópolis e 
Borebi um panorama geral e 
abrangente do processo e seus 
concorrentes, dando subsídios 
para a escolha que cada um fará 
nas urnas.

O acompanhamento dos 
desdobramentos, que no dia 15 
de novembro resultarão na de-
finição dos representantes dos 
Poderes Executivo e Legislativo 
para os próximos quatro anos 
(2021/2024), teve início ainda 
no mês de março, durante as 
movimentações dos preten-
sos concorrentes na janela de 
transferência partidária. Na 
reta final do período de campa-
nha eleitoral, o destaque ficará 
por conta das inéditas sabatinas 
com os candidatos a prefeito, 
que abordarão diversos temas 
de interesse público e coloca-
rão à prova o preparo de todos 
que estão na disputa.

As SABATINAS O ECO 

ELEIÇÕES 2020 estão marca-
das para as três semanas que 
antecedem a votação. Os dias 
26 e 27 deste mês estão reser-
vados aos dois candidatos de 
Borebi. Para a mesma semana, 
nos dias 28 e 29, serão con-
vidados os dois concorrentes 
de Areiópolis. Entre os dias 3 

e 6 de novembro, acontecem 
as entrevistas com os quatro 
candidatos de Macatuba. Fina-
lizando, entre os dias 9 e 12, 
os estúdios do jornal recebem 
os quatro concorrentes de 
Lençóis Paulista. A ordem de 
participação dos candidatos 
será definida por sorteio com a 

participação de representantes 
de cada chapa.

“Os candidatos estão nas 
ruas, no rádio e na internet 
tentando convencer o elei-
torado que merecem ter a 
chance de governar ou seguir 
governando seus respectivos 
municípios. Entendemos que 

não é o bastante. O povo quer 
saber o que cada um deles tem 
a dizer e isso não se limita ao 
discurso de propaganda eleito-
ral. Nosso objetivo é abordar 
os principais temas, inclusive 
com a participação do eleitor, 
que, ao final, poderá avaliar 
quem é o mais preparado”, 

pontua Elton Laud, editor-
-chefe de O ECO e responsável 
pela condução das sabatinas.

Para Breno Corrêa Medo-
la, proprietário de O ECO, o 
projeto, inédito na região, vai 
ao encontro do papel do jor-
nalismo na sociedade. “O pro-
cesso eleitoral para a escolha 
dos representantes do povo é 
um dos pilares da democracia 
e os órgãos de imprensa que 
atuam com seriedade e com-
promisso, como O ECO, têm 
o dever de participar ativa-
mente. Neste ano, decidimos 
investir para fazer a melhor 
e maior cobertura jornalística 
que a região já teve. Abrimos 
espaço para todos os candida-
tos e estamos trabalhando para 
levar o máximo de informação 
aos leitores”, comenta.

A população terá partici-
pação fundamental nas SA-
BATINAS O ECO ELEIÇÕES 
2020, que serão transmitidas 
ao vivo pelo Youtube (www.
youtube.com/OECOTV) e pelo 
Facebook (www.facebook.com/
oeco.digital). Os eleitores que 
desejarem enviar perguntas aos 
candidatos a prefeito de Lençóis 
Paulista, Macatuba, Areiópolis 
e Borebi devem enviar suas 
perguntas para o e-mail oeco@
jornaloeco.com.br, destacando 
o tema (Saúde, Emprego, Edu-
cação, Habitação, Segurança, 
etc.) e informando seu nome, 
idade, bairro e telefone.
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FORTUNA
O fóssil de um Tyrannosaurus Rex, considerado um dos mais completos do 
mundo, foi leiloado na última terça-feira (6), em Nova York, por US$ 31,8 
milhões, quadruplicando o valor recorde obtido por outro dinossauro em 
uma venda similar. A estimativa inicial da empresa Christie’s, responsável 
pelo leilão, era de arrecadar de US$ 6 milhões a US$ 8 milhões.

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

Cotidiano

MUNDO PET

INSTITUTO LIDERAJOVEM

RELIGIÃO

História de amor incondicional

Inscrições para o 16º 
Congresso Juvenil se 
encerram na segunda

Fé e devoção marca o dia da Padroeira do Brasil

Para Luiz Roberto da Silva, cachorrinhas Nina 
e Pitucha são como membros da família

Evento acontece de forma on-line 
entre os dias 23 e 24 deste mês

Paróquia de Nossa Senhora Aparecida celebra data com missas, carreata e quermesse

Rafaela Damasceno

“Coração puro” é como 
Luiz Roberto da Silva 
descreve os animais, 

que têm um dia só deles: 4 
de outubro. O lençoense, de 
53 anos, pode comprovar, por 
experiência própria, o quanto 
um animal de estimação tem o 
poder de transformar a vida de 
uma pessoa. É o que tem ocor-
rido com a cachorrinha Nina, 
que desde o dia em que foi ado-
tada vem retribuindo com um 
amor incondicional.

Segundo Luiz Roberto, Nina 
apareceu na rua e passou a ser 
alimentada pelos vizinhos, mas 
acabou se tornando parte da fa-
mília. Tudo aconteceu em um 
dia em que ele e sua esposa, 
Márcia Cristina Souza da Silva, 
de 51 anos, preocupados com 
uma tempestade que se apro-
ximava, resolveram recolher a 
cachorrinha. “Era para ela ficar 
só até a tempestade passar, mas 
não saiu mais”, recorda.

No início, Nina se assusta-
va facilmente, rosnava quando 

Priscila Pegatin

A comunidade católica ce-
lebra na segunda-feira 
(12) o Dia de Nossa Se-

nhora Aparecida, Padroeira do 
Brasil. Em Lençóis Paulista, as 
comemorações se concentram 
na paróquia dedicada à santa, 
no Jardim Cruzeiro, que tem 
uma programação especial a 
partir deste sábado (10), com di-
versas missas e carreata. Na par-
te festiva, além da quermesse, o 
destaque fica por conta dos al-
moços e do sorteio de um Fusca.

As missas de hoje aconte-
cem às 15h, 18h e 19h. Ama-
nhã (11), as celebrações estão 
marcadas para as 8h, 9h, 10h, 
17h, 18h e 19h. Já na segunda-
-feira (12), feriado nacional em 
homenagem à padroeira, serão 
dez missas às 6h, 7h, 8h, 9h, 
10h, 15h, 16h, 17h, 18h e 19h. 
Após a celebração das 10h tem 
carreata com a imagem da santa 

DA FAMÍLIA - Nina e Pitucha são como 
membros da família e enchem o lar de amor

ON-LINE - 16º Congresso Juvenil deve reunir 
virtualmente cerca de 300 adolescentes de 13 a 18 anos

PADROEIRA DO BRASIL - Com missas e festa, católicos lençoenses 
celebram o Dia de Nossa Senhora Aparecida

pelas ruas da cidade.
Não é preciso agendar a par-

ticipação nas missas, mas quem 
preferir pode acompanhar de 
casa. As missas das 19h de hoje 
e amanhã serão transmitidas 
pela rádio RM 87,9 e pelas re-
des sociais da paróquia: Face-
book (@paroquia.n.aparecida) 

e YouTube (Nossa Sra Apareci-
da Lençóis Paulista). Na segun-
da-feira, as celebrações das 10h 
e 19h também acontecem ao 
vivo pela internet.

PROGRAMAÇÃO FESTIVA
Paralelamente às celebra-

ções religiosas, entre hoje e 

Da Redação

O Instituto LideraJovem, 
como muitas organiza-
ções, tem se reinventado 

neste momento de transforma-
ções e, neste ano, por conta da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), realiza a primeira 
versão on-line do Congresso 
Juvenil, que deve reunir virtu-
almente cerca de 300 adoles-
centes de 13 a 18 anos.

O evento, que abre espaço 
para discussões e reflexões e es-
timula o protagonismo juvenil, 
acontece entre os dias 23 e 24 
deste mês, com transmissão pelo 
canal Instituto LideraJovem no 
YouTube. O tema desta edição é 
“Cadê meu futuro? Transforma-

ção a partir das mudanças”.
Os interessados devem fa-

zer a inscrição pelo site (www.
liderajovem.org) até na segun-
da-feira (12). É necessário ter 
o RG (Registro Geral) em mãos 
e solicitar aos pais ou respon-
sáveis a assinatura do termo 
solicitado no ato da inscrição. 
Por ser virtual, o evento é 
aberto à participação de jovens 
de outas cidades.

O 16º Congresso Juvenil 
conta com o apoio da Bracell e 
da Lwart Soluções Ambientais, 
mantenedoras do Instituto Lide-
raJovem, além de outras empre-
sas de Lençóis Paulista e região. 
O evento também recebe a ajuda 
de dezenas de voluntários que 
apostam no futuro da juventude.

segunda-feira acontece a tradi-
cional quermesse após as mis-
sas das 19h. Respeitando as me-
didas para conter o avanço do 
novo coronavírus (Covid-19), o 
acesso às barracas será organi-
zado para evitar aglomerações.

Amanhã, a partir das 11h30, 
tem almoço com lasanha. Já 
na segunda-feira, no mesmo 
horário, é a vez do tradicional 
churrasco. As adesões indivi-
duais custam R$ 20 e R$ 40, 
respectivamente, e podem ser 
adquiridas antecipadamente no 
escritório paroquial ou direta-
mente no local da festa.

Para encerrar as comemora-
ções, na segunda-feira, às 20h, 
tem sorteio de um Fusca origi-
nal de fábrica, ano 1980. Os bi-
lhetes custam R$ 10 e também 
podem ser adquiridos no escri-
tório paroquial ou diretamente 
no local da festa. A verba será 
revertida para a construção das 
salas de catequese.

os novos donos tentavam fazer 
um carinho e começava a tre-
mer e a urinar no chão quando 
era repreendida, como se espe-
rasse algum ato de violência. 
“Acho que ela era maltratada”, 
lamenta Luiz Roberto, que re-
vela que agora tudo é diferente. 
“Nós a abraçamos, encostamos 

o nariz no focinho dela, bei-
jamos o pelo e ela já vem nos 
lamber!”, festeja.

Nina demorou um pouco 
para se adaptar ao novo am-
biente, principalmente ao con-
vívio com as outras duas ca-
chorras do casal, Pitucha e Mel, 
a última falecida recentemente, 

aos 12 anos. “Hoje, elas não se 
estranham mais, mas a gente 
ainda mantém alguns cuidados. 
Damos carinho igualmente, 
para nenhuma se sentir deixada 
de lado”, destaca.

Para Luiz Roberto, os ani-
mais têm sentimentos iguais aos 
seres humanos, sentem medo, 
dor, frio, fome e, quando bem 
tratados, retribuem com muito 
carinho. “Chego do trabalho es-
tressado do dia a dia e, quando 
vejo, aquela coisinha sincera já 
está pulando em mim, queren-
do lamber e me dar um beijo. 
Ela quer sempre ser a primeira 
a me dar atenção. Esse carinho 
tira até meu estresse”, afirma.

Completamente apaixonado 
por suas duas cachorras, Luiz 
Roberto também destaca que 
outra característica inerente à 
personalidade dos animais é a 
pureza. “O ser humano guarda 
rancor, mas eles não. Além de 
espertos, os animais são since-
ros, têm um coração puro. Nós 
temos muito o que aprender 
com esse amor verdadeiro que 
eles demonstram”, finaliza.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

CORAÇÃO PURO - Para Luiz Roberto, seres 
humanos têm muito o que aprender com os animais
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PONTOS MIS
Em parceria com a Spcine Play, o programa Pontos MIS apresenta neste sábado 
(10), a partir das 16h, o longa nacional “Esta noite encarnarei no teu cadáver”. 
Dirigido por José Mojica Marins, o Zé do Caixão, o filme tem 110 minutos de 
duração e é indicado para maiores de 18 anos. Após a exibição, tem bate-papo 
ao vivo. Para assistir, basta acessar o site www.mis-sp.org.br/pontos_mis.
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Cultura

LEI ALDIR BLANC

ALIC/BRACELL

TEATRO

Secretaria de Cultura reabre 
cadastramento para artistas

Circuito Digital 
de Artes traz 
banda Monamix

Cia Contos da 
Mala apresenta 
espetáculo on-line

Lençóis deve contar com cerca de R$ 500 mil em recursos para pagamento de auxílio emergencial

Transmissão ao vivo é neste domingo (11), 
pelas páginas do Teatro Municipal

Contemplada pelo ProAC, peça “Palíndromo” 
é assinada por dramaturgo e diretor lençoense

Flávia Placideli

A Secretaria de Cultura de 
Lençóis Paulista reabriu 
na última semana o pro-

cesso de cadastramento de artis-
tas e espaços culturais para ob-
tenção do auxílio emergencial 
da Lei Aldir Blanc, aprovada 
pelo Governo Federal no final 
de agosto. As pessoas que ainda 
não preencheram o formulário 
e têm interesse em receber o 
benefício precisam se inscrever 
nas próximas semanas.

“Nós estamos com o cadastro 
novamente aberto para os artis-
tas, espaços e pessoas vinculadas 
direta ou indiretamente à cultu-
ra, que ainda não se inscreve-
ram. O processo ficará aberto até 
que o Comitê Municipal conclua 
a regulamentação”, explica o se-

Flávia Placideli

Realizado pela Alic (As-
sociação Lençoense de 
Incentivo à Cultura) com 

apoio da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista e patrocínio 
da Bracell, o Circuito Digital de 
Artes apresenta neste domingo 
(11) mais um grande espetáculo 
musical pelas páginas do Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti no 
Facebook (@teatrolencois), Ins-
tagram (@teatrolencois) e You-
tube (Teatro Municipal Adélia 

Lorenzetti). A atração da vez é 
a banda Monamix.

No show, que acontece a 
partir das 18h, a banda forma-
da pelo músicos Phil Giordano 
(vocal e violão), Lucas Jung 
(guitarra), Alan Augusto (baixo), 
Bruno Guedes (teclado) e Mai-
con Douglas (bateria), promete 
contagiar e agitar o público de 
casa com um repertório cantan-
te e dançante que reúne diver-
sos sucessos nacionais e inter-
nacionais da década de 1950 
até os dias atuais.

Levando muita energia para 
o palco, os músicos circulam 
por diversos estilos, do pop ao 
rock, do reggae ao soul, com re-
leituras de clássicos de grandes 
nomes da música, como Elvis 
Presley, The Beatles, Pearl Jam, 
Bob Marley, Natiruts, Skank, 
Tim Maia, Mamonas Assassi-
nas, Ultraje a Rigor, Os Para-
lamas do Sucesso, Raul Seixas, 
Jota Quest, entre tantos outros.

SEM PREVISÃO
Quem está com saudade 

dos espetáculos presenciais vai 
ter que esperar um pouco, pois 
não há previsão de reabertura 
do Teatro Municipal. “A pre-
visão é de continuarmos até o 
último final de semana de ou-
tubro com o Circuito Digital 
de Artes. Estamos verificando 
como ficará a programação a 
partir de novembro. Em relação 
aos espetáculos com a presença 
de público ainda não tem nada 
definido”, explica Nilceu Ber-
nardo, responsável pela progra-
mação artística da Alic.

Flávia Placideli

A Cia Contos da Mala, de 
São Paulo, apresenta 
nos meses de outubro e 

novembro 10 sessões virtuais 
do espetáculo “Palíndromo”. 
Contemplada pelo ProAC (Pro-
grama de Ação Cultural) da Se-
cretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do Estado 
de São Paulo, na categoria Pro-

dução e Temporada de Espetá-
culos Inéditos de Teatro, a peça 
é fruto da pesquisa e vivência 
pessoal do dramaturgo e dire-
tor Willian Maciel, natural de 
Lençóis Paulista.

Palíndromo conta a história 
de um entrevistador e um can-
didato a uma vaga de emprego 
que estão separados por uma 
mesa na sala de uma grande 
empresa. Nesse espaço, divi-

dido e tensionado, se estabele-
ce uma relação desigual entre 
os dois, em que situações vão 
surgindo através de estranhos 
métodos de análise e entrevista, 
onde as contradições de cada 
um deles ganham destaque 
pelas divergências entre os pa-
péis, cargos e funções.

O espetáculo será transmiti-
do de forma on-line nos dias 21, 
22, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de 

outubro e 6 e 7 de novembro, 
sempre às 19h30. A capacida-
de para a sala virtual é de 100 
lugares. Para assistir, é preciso 
se cadastrar pelo formulário 
disponível em https://forms.gle/
bygpEUixkJw1uxhD8. Quem se 
inscrever receberá pelo e-mail 
informado o link de acesso ao 
espetáculo, que tem uma hora 
de duração e classificação indi-
cativa para maiores de 16 anos.

NOVA CHANCE - Artistas e espaços que ainda não se inscreveram 
ainda podem conseguir o benefício destinado ao setor cultural

PARA CANTAR E DANÇAR - com repertório variado, 
banda Monamix promete agitar o público de casa

PALÍNDROMO - Cia Contos da Mala apresenta 
10 sessões da peça a partir do dia 21 deste mês

O projeto também contempla a realização de cinco oficinas 
que dialogam com a linguagem teatral com o intuito de refazer 
alguns percursos dos integrantes da Cia Contos da Mala dentro 
da montagem de “Palíndromo”. Os encontros, também realiza-
dos pela internet, devem abordar e discutir com público diver-
sos temas relacionados ao processo de produção do espetáculo.

As oficinas são: O teatro documentário dentro do projeto Palín-
dromo; A narrativa do ator do Palíndromo; Introdução à Drama-
turgia; Dramaturgia Contemporânea; A semiótica dentro do pro-
jeto Palíndromo. Outras informações sobre as oficinas podem ser 
obtidas pela página do projeto no Instagram (@projetopalindromo).

Os interessados em participar das oficinas devem se cadas-
trar pelo formulário disponível em https://forms.gle/bygpEU-
ixkJw1uxhD8. Os encontros têm duração de uma hora e são 
indicadas para maiores de 16 anos. Os participantes inscritos re-
ceberão pelos e-mails informados os links das oficinas escolhidas 
e as indicações prévias do material bibliográfico recomendado.

Grupo também 
promove oficinas

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:

EDUARDO HENRIQUE SOARES e FERNANDA APARECIDA 
FERREIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, 
convivente em união estável, analista de sistemas, nascido em Lençóis Pau-
lista - SP, aos 19/02/1988, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, 
filho de APARECIDO BENEDITO SOARES e de ROSELI RODRIGUES 
DOS SANTOS SOARES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
convivente em união estável, monitora, nascida em Lençóis Paulista - SP, 
aos 02/08/1980, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de 
SILVIO VICENTE FERREIRA e de ANGELA APARECIDA FERREIRA.

JHONATAN GUILHERME GOMES e WANDERLEY MESSIAS 
FERMINO DE LIMA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, convive em união estável, atendente, nascido em Lençóis Paulista - SP, 
aos 08/09/1995, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de 
OSMIR PEREIRA GOMES e de LUZIA JOSÉ DOS SANTOS GOMES; e 
o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convive em união estável, 
atendente, nascido em Bauru - SP, aos 17/07/1987, residente e domiciliado 
em Lençóis Paulista - SP, filho de JOSÉ FERMINO DE LIMA FILHO e de 
ALDIVINA TIBURCIO DE LIMA.

LUIZ OTAVIO MARCELINO DA SILVA e LAURA SANTANA 
SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em Botucatu - SP, aos 28/03/2000, residente e domiciliado 
em Lençóis Paulista - SP, filho de CARLOS APARECIDO DA SILVA e de 
PATRÍCIA GONÇALVES MARCELINO DA SILVA; e a pretendente: na-
cionalidade brasileira, solteira, autônoma, nascida em Lençóis Paulista - SP, 
aos 09/03/2000, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de 
ROGERIO DE SANTANA SILVA e de JULIANA FERREIRA DA SILVA.

LUCAS RODRIGUES CORRÊA e FERNANDA VIEIRA OLIVEI-
RA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, estudante, nas-
cido em Bauru - SP, aos 25/04/2001, residente e domiciliado em Bauru - SP, 
filho de DELTON LUIZ CORRÊA e de ISVANI RODRIGUES DA SILVA 
CORRÊA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
crédito, nascida em Marília - SP, aos 02/10/2001, residente e domiciliada em 
Lençóis Paulista - SP, filha de VIVIAN APARECIDA VIEIRA OLIVEIRA.

ROGÉRIO ALEXANDRE DE ALMEIDA e RENATA PONSONI 
MILANEZZI, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, con-
vivente em união estável, engenheiro de segurança do trabalho, nascido em 
Lins - SP, aos 11/07/1981, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, 
filho de MARIA APARECIDA DE ALMEIDA; e a pretendente: nacionalida-
de brasileira, solteira, convivente em união estável, compradora, nascida em 
São Paulo - SP, aos 06/11/1983, residente e domiciliada em Lençóis Paulista 
- SP, filha de JOÃO MILANEZZI NETO e de MARIA JOANA PONSONI 
MILANEZZI.(pretendem converter união estável em casamento e apresen-
taram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro)

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

prensa Local.
Lençóis Paulista, 08 de outubro de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

cretário de Cultura Marcelo Ma-
ganha, que lembra que a cidade 
deve contar com cerca de R$ 
500 mil em recursos para o pa-
gamento do auxílio emergencial.

 Para preencher o formu-
lário que possibilita o recebi-
mento do benefício, as pessoas 
interessadas podem se dirigir 

ser preenchido com todos os 
dados corretos, também pode 
ser acessado pela internet. Bas-
ta apontar a câmera do celular 
para o QR Code abaixo. Para 
quaisquer dúvidas, o telefone 
da Secretaria de Cultura é o 
(14) 3263-6525, também pelo 
WhatsApp. O horário de fun-
cionamento do local é de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 17h.

A Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa do 
Governo do Estado de São 
Paulo lançou 25 chamadas 
públicas para subsidiar 
prêmios e projetos culturais 
pela Lei Aldir Blanc. Os va-
lores dos editais vão de R$ 
1,5 milhão a R$ 20 milhões. 
O prazo para inscrição se 
encerra no dia 3 de novem-
bro. Os interessados devem 
acessar o site www.proacex-
pressoaldirblanc.org.br.

De acordo com a asses-
soria de comunicação do 
Governo do Estado, serão 
ao menos R$ 75 milhões 
destinados a 1,7 mil pro-
jetos e profissionais por 
meio do ProAC (Programa 

de Ação Cultural) Expres-
so. A ação deve resultar na 
geração de mais de 22,7 mil 
postos de trabalho, com im-
pacto econômico estimado 
em aproximadamente R$ 
113 milhões.

Os detalhes e valores 
destinados a cada uma das 
25 áreas contempladas po-
dem ser consultados nos 
respectivos editais. Os 
requisitos para pleitear a 
participação em cada moda-
lidade são bem específicos 
e a orientação é para que o 
cadastro seja feito com an-
tecedência. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo 
site www.cultura.sp.gov.br/
veja-prazos-confira-regras.

Governo do Estado 
está com 25 
chamadas públicas 
em andamento

diretamente à Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian, 
que fica na Rua Sete de Setem-
bro, 934, no Centro, respei-
tando todos os protocolos de 
segurança adotados para conter 
o avanço da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). 

O formulário, que precisa 
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Classificados

VEÍCULOS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENGENHO EVEN-
TOS - Salão de fes-
tas. Local para casa-
mento- aniversários e 
confraternização. Com 
área externa e interna 
para casamentos. 
Tratar (14) 98175-0076 
e whatsapp.

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

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

VENDO IMPERME-
ABILIZANTE para 
telhas e tijolos 50 li-
tros R# 500,00 à vista. 
Tratar (14) 98175-0076 
e whatsapp.

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

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

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

VENDE-SE ESTER-
CO bovino sem agro-
tóxico, 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 ser-
ragem (pó de serra), e 
ensacado diretamente 
da esterqueira, não 
é peneirado e o pro-
cesso de curtimento é 
natural. OBS: Para lo-
jistas preços e frete a 
combinar. Os pedidos 
serão entregues com 
2 dias úteis mediante 
identificação clara 
do interessado pelo 
WhatsApp. Tratar com 
Andrade (14) 99721-
7534.

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

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

MOTOCICLETAS
VENDA

EXCURSÕES

EMPREGOS

DIVERSOS

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

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

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

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

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

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

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

VENHA REALIZAR 
o sonho da casa 
própria! Financiamos 
seu imóvel pela Caixa 
Econômica Federal! 
*Imóvel Novo *Imóvel 
Usado *Terreno e 
Construção faça uma 
avaliação de crédito! 
(14) 3264-5165 / (14) 
99820- 0872 - José 
Carlos. Rua 15 de No-
vembro, 581. Edifício 
Luiz Paccola, 3o andar, 
sala 32. Lençóis 
Paulista. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVIÇOS

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

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

LAVA SECO 
Cavazzotti - Empresa 
especializada em lim-
peza 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.

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

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

SOU DIARISTA 
com experiência. 
Boa organização e 
disciplina. Atuo em re-
sidências, escritórios 
e consultórios. (Escri-
tórios e Consultórios 
Disponível faxina a 
noite). Tratar: (14) 
99702-5096

SHOPCAR VEÍCU-
LOS - compro seu car-
ro, moto, pago à vista. 
Tratar (14) 98175-0076 
com Paulo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALIMENTAÇÃO

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

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

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

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

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

SE VOCÊ está 
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.

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

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

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

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

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

EXCURSÕES PARA 
Compras (São Paulo) 
de: Terça para Quarta 
ou Sexta para Sábado. 
Tratar: (14) 3263-6938 
/ (14) 3264-7919 / 
(14) 99702-7108 / (14) 
99794-7639. Falar 
com Arlindo ou Eliza. 

FESTAS

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

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

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

RESIDÊNCIAS
VENDA
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Classificados

TERRENOS
VENDA

CHÁCARAS
VENDA

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

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

VENDE-SE TERRE-
NO com 806 m² na 
Cidade de Macatuba, 
Jardim América - pró-
ximo ao Azulão, valor 
R$ 100.000,00. Tratar 
(14) 99635-1737.

VENDE-SE QUATRO 
ótimos lotes em 
Macatuba com 200 m² 
de frente ao Nascer 
do Sol, Residencial 
Bem Viver sob o nº 
29 quadra 1, aceita 
financiamento. Tratar 
(14) 99703-1919 com 
Adilson.

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

VENDE-SE TERRE-
NO no Loteamento 
Residencial Spazio 
Verde com 348 m², óti-
ma localização. Tratar 
(14) 99727-2012.

VENDE-SE TERRE-
NO no Residencial 
Villacita com 300 m², 
ótima localização 
próxima a entrada do 
Condomínio Spazio 
Verde. Tratar (14) 
99727-2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE SÍTIO 
Gleba A - Bairro Cam-
pinho. Área total de 
3,3 alqueires paulista, 
ou seja, 8,06 hectares, 
localiza- do no 
município e Comarca 
de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo. 
Arrendado para Cana 
pela Zilor. Entrar em 
contato pelo celular 
(41) 99815-9747 
Maristela. 

VENDO LOTE de 
terreno na cidade de 
Macatuba, Loteamen-
to Bem Viver, com 
200m2. Tratar (14) 
99703-1919.

ÓTIMO TERRENO 
à venda na Cidade 
de Macatuba com 
200 m², de frente 
ao Nascer do Sol, 
Residencial Bem Viver 
sob nº 29, quadra 1, 
aceita financiamento. 
Tratar (14) 99703-1919 
com Adilson.

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

ITAMARATY: 
TERRENO topografia 
plana, excelente loca-
lização 501,74 m² - R$ 
230.000 baixou para 
R$ 213.000. 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 TERRE-
NO Jardim Itapuã, 
na Rua Wiliam Orsi, 
n° 47. Valor 100mil. 
Tratar (14) 99816-4387 
ou 3436-1926 falar 
com Didi.

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

IMÓVEIS
COMERCIAIS

ALUGA-SE CASA 
em Costa Azul (Avaré), 
represa para feriados 
e finais de semana. 
Tratar (14) 98128-7020 
/ 99712-859.

GUARUJÁ TEMPO-
RADA – Apartamento 
para 8 pessoas, 
garagem, 1 quadra da 
praia das Pitanguei-
ras, 2 quadras do 
shopping. Tratar (14) 
99772-7315.

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

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

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

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

ALUGA-SE CHÁ-
CARA, 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), aparta-
mento (8 pessoas), 1 
quadra da praia e 2 
quadras dos shopping. 
Ligue (14) 99772-7315

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

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

ALUGA-SE EDÍCULA 
na Cecap, excelente 
localização. Inte-
ressados tratar (14) 
99806-7878.

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

CASA - Centro - 3 
quartos sendo 1 suíte, 
sala de jantar, sala 
de visita, banheiro 
social, lavanderia e 
garagem. R$ 1.500,00. 
Código 02957. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CASA - Rondon - 2 
suítes com armários 
embutido, sala 
de visita, cozinha 
com sala de jantar, 
banheiro social, 
lavanderia, garagem, 
churrasqueira e portão 
elétrico. R$ 2.000,00. 
Código 02962. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CASA - Mamedina - 4 
dormitórios sendo 1 
suíte, 1 sala de visita, 
1 sala de jantar, 1 
cozinha americana, 
5 banheiros todos 
com box de blindex, 
lavanderia coberta, 
garagem coberta para 
6 veículos + edícula 
com 1 dormitório, 1 
banheiro, churras-
queira, 1 cozinha, 
sauna, piscina 
aquecida e aquecedor 
solar. R$ 6.600,00. 
Código 02018. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CASA - Macatuba 
- 3 dormitórios, sala 
de visita, cozinha 
americana, banheiro 
social completo, área 
de serviço, garagem 
para 4 carros sendo 1 
coberta. edícula com 
1 quarto, banheiro, 
sala e cozinha. R$ 
2.800,00. Código 
02939. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CASA - Caju - 2 
dormitórios, sala, 
banheiro, cozinha, 
lavanderia, gara-
gem. R$ 1.100,00. 
Código 02505. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

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

ALUGA-SE SALAS 
comerciais no centro 
de Lençóis. Tratar (14) 
99793-3252.

BARRACÃO - Santa 
Terezinha - banheiro 
adaptado para a 
acessibilidade, piso 
sem degraus, com 
disponibilidade para 
energia bifásica ou 
trifásica. R$ 1.210,00. 
Código 02958. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL 
- Centro - 1 sala 5m 
x 4 m com 1 pia, sala 
recepção, sala aten-
dimento, sala espera, 
sanitários adaptados 
e estacionamento. R$ 
660,00. Código 02420. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou aces-
se: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL 
- Centro - Salão 8x4, 
1 banheiro, porta de 
entrada de blindex. R$ 
715,00. Código 02807. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL 
- Jardim Morumbi - 
250m², 1 banheiro, 1 
cozinha, lavanderia 
coberta. R$ 2.000,00. 
Código 02004. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL 
- Centro - Sala ampla 
com 181m², 1 banheiro, 
cozinha, ótima loca-
lização. R$ 1.800,00. 
Código 02397. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL - 
Centro - Salão amplo 
com 70m², com 1 sala 
para recepção, 1 sala 
para escritório e 1 
hall de entrada para o 
escritório. R$ 1.100,00. 
Código 02421. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL 
- Centro - Sala ampla 
com um banheiro. R$ 
500,00. Código 02887. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL 
- Ubirama - Salão de 
42 m², cozinha (pia, 
coifa, banheiro social, 
tela na janela, quintal, 
2 portas de ferro com 
vidro). R$ 1.400,00. 
Código 02881. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL - 
Ubirama - construção 
de 134 m² com 2 
banheiros, 2 lavabos, 
2 copas, salão 
grande, 1 recepção. 
R$ 1.650,00. Código 
02945. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIA CAJU 
Parte Alta - desocu-
pada com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem 
para 2 carros, R$ 
145.000,00. Tratar (14) 
99791-3666.

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CASA 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANIMAIS

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.

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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

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

ALUGO APAR-
TAMENTO Praia 
Grande - temporada 
- 8 andar - em frente 
ao mar - Guilhermina. 
3 dormitórios. Tratar 
(14) 98175-0076 e 
whatsapp.
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Felipe Dias, quinta-feira (8) Fernando Darcie, sábado (10)Ana Laura Damaceno, sábado (10)
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Lucy Vieira, quinta-feira (8) Mauro Salomão, domingo (11)Franco Kenji Oumura, sexta-feira (9)
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Nivaldo Penafiel, sexta-feira (9) Rodrigo Vianna, terça-feira (13)Nino Campanholi, quarta-feira (7)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Waldemir Cardozo, terça-feira (13) Zenildo Abreu, quarta-feira (7)Tiago Rodrigues, terça-feira (6)

A semana está repleta de aniversariantes estreando idade nova e 
recebendo os cumprimentos da família e dos amigos. Muitas felicidades!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

O dia 7 de janeiro deste ano representou uma grande e feliz 
mudança na vida do papai Breno Corrêa Medola, que se viu 
radiante com a chegada do pequeno Otávio Bertozzo Medola. 
Cada vez mais esperto, ele completou nove meses de vida na 
última quarta-feira e se prepara para o seu primeiro dia das 
Crianças, comemorado na segunda-feira (12). O papai e toda 
a família desejam a ele muita saúde e muitos anos de vida!

DATA
ESPECIAL

• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 10 DE OUTUBRO DE 2020 •

Sociedade
B6


