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Lençóis supera recorde
de geração de emprego
Mesmo com pandemia, cidade já abriu 2.658 novas vagas neste ano; só em agosto foram criadas 842 ocupações
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CELSO JACON - PT

DIA D

contra a Polio
Crianças e adolescentes estão
convocados a participar da
Mobilização Nacional de
Vacinação Contra a Poliomielite,
que tem seu Dia D marcado para
este sábado (17). Paralelamente,
também acontece a Campanha
de Multivacinação. A ação,
que começou no dia 5 e segue
até o dia 30 deste mês, visa
atualizar a situação vacinal de
toda a população com menos
de 15 anos. Em Lençóis Paulista,
quatro unidades ficam abertas
neste sábado, das 8h às 17h:
Centro, Monte Azul, Cruzeiro e
A7
Júlio Ferrari.

CLEUZA SPIRANDELLI - PTB

MANEZINHO - PSL

MARCELO RANZANI - PROS
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POLÍCIA

TEATRO MUNICIPAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Índices criminais
mantém queda

Circuito Digital traz
banda Mr. Zaap

Legião Mirim
completa 50 anos
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Somos todos

Inadimplência cresce
quase 20% na pandemia

O Pix chegou com a promessa
de facilitar a vida de quem realiza
transferências e pagamentos eletrônicos. Além de ser gratuito e garantir
o dinheiro na conta em até dez segundos, o sistema funciona 24 horas
por dia, sete dias por semana. Outro
diferencial são as ‘chaves de endereçamento’, ou seja, o usuário não
precisará mais informar dados como
CPF e número de conta para transferir dinheiro para outra pessoa. A4

O valor total da inadimplência
registrado de abril a setembro deste ano, meses marcados pela pandemia, foi 19,8% maior do que o
mesmo período do ano passado. As
dívidas saltaram de R$ 272.180,92
para R$ 326.171,27, ou seja, uma
alta de R$ 53.990,35, segundo dados levantados pela reportagem de
O ECO junto à Acilpa. O que chama a atenção é que a quantidade
de consumidores negativados caiu
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Uma nova Pizza Solidária será
organizada para arrecadar
fundos para o tratamento do
pequeno Nicolas Felipe Campos
Piccoli, de três anos, que tem
paralisia cerebral. A mãe,
Sandy Caroliny Piccoli, criou
a campanha “Somos Todos
Nicolas”, que tem como objetivo
custear um tratamento com
células-tronco para melhorar a
qualidade de vida de seu filho.
A Pizza Solidária está marcada
para o dia 29 de novembro. Cada
unidade, disponível nos sabores
calabresa, frango e misto,
está sendo vendida a R$ 25. Os
interessados podem entrar em
B3
contato por telefone.

FINANÇAS

Pix deve facilitar
transferências e
pagamentos
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de 460 para 418, assim como a de
ocorrências, que diminuiu de 641
para 558. E a explicação está no
perfil dos negativados, que estão devendo valores mais altos. De abril
a setembro de 2019, apenas 21 consumidores tinham dívidas acima de
R$ 2 mil, totalizando R$ 57.941,46.
Já no mesmo período deste ano, 29
inadimplentes na mesma faixa de
valor totalizaram R$ 115.156,48, um
aumento de 98,7%.
A4

TEMPO
SÁBADO, 17/10
Sol com algumas
nuvens. Não chove.

30ºC UR 72%
15ºC
36%

EDITORIAL
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ARTIGO

DOMINGO, 18/10

Sol e aumento de
nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à
tarde e à noite.

32ºC UR 73%
17ºC
33%

O emprego e
seus contrastes

José Renato Nalini:
Fazemos por merecer?
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BALELA
O fato gerou mais um desconforto ao presidente, que não tem
conseguido sustentar o discurso de
combate à corrupção que convenceu quase 58 milhões de eleitores
em 2018, visto que, vez por outra,
alguém do seu entorno ganha destaque no noticiário por envolvimento
em falcatruas ou movimentações, no
mínimo, duvidosas.
LADO B
Enquanto isso, a cerca de um mês
das eleições, os aspirantes aos cargos
dos respectivos Poderes Executivos
e Legislativos seguem em busca do
apoio do eleitorado. Mas movimentações relacionadas à corrida eleitoral
não têm se limitado às ações no meios
digitais ou mesmo ao tradicional corpo
a corpo diretamente nas ruas.
JUSTIÇA
Nos últimos dias, os holofotes têm
se voltado à Justiça Eleitoral, que trabalha em esquema de plantão desde
o início do período de campanha. Durante o final de semana, a juíza eleitoral Natasha Gabriella Azevedo Motta emitiu duas sentenças contra um
dos candidatos da coligação O Melhor
Para Lençóis, de Marise.
DUAS VEZES
O jornalista Paulo Jacon, que concorre ao cargo de vereador pelo Cidadania, foi alvo de duas representações movidas pelo PSB, uma com a
acusação de divulgação de pesquisa
não registrada e outra por campanha
antecipada, feita antes do dia 27 de
setembro, ambas por meio de seu
perfil no Facebook.
R$ 58 MIL
Condenado nos dois processos
por decisão da magistrada, o candidato sequer apresentou defesa e foi
sentenciado ao pagamento de multas
que totalizam R$ 53.205 e R$ 5 mil,
respectivamente, quase o dobro dos
cerca de R$ 33 mil que poderia investir em sua tentativa de conquistar
uma vaga no Legislativo.
ATAQUE 1
As complicações para o lado de
Paulo Jacon podem piorar, dependendo da interpretação acerca de algumas
críticas feitas por ele em seu perfil na
rede social. Revoltado, o candidato
questionou a atuação da juíza, dizendo
que o país está “muito mal de Justiça
e provavelmente muito mal de juízes”.
ATAQUE 2
Em outro trecho, alegando não
ter tido direito de defesa, o candidato cita o seguinte: “[...] me parece
alguma coisa tramada em bastidores
políticos pela corja que rodeia nosso Imperador Prado II. E pior, com a
anuência de nosso judiciário, que certamente será questionado em meus
direitos de recursos”.
KAMIKAZE
Por falta de assessoria ou por mero
‘instinto kamikaze’, a estratégia adotada pelo aspirante a vereador foi aquela que diz que ‘a melhor defesa é o
ataque’. Mas, enquanto isso, mais uma
vez se ‘descuidou’ do tempo e perdeu
o prazo para protocolar a contestação.
JÁ ERA
Com isso, ambas as condenações
em primeira instância acabaram transitando em julgado, ou seja, não há
mais possibilidade de recorrer. Assim,

PARA PENSAR

FRASE

“É melhor a crítica
franca do que o amor
sem franqueza”,
Provérbios 27:5

“O emprego é fundamental, por isso, investimos na capacitação do
trabalhador local para poder oferecer mão de obra qualificada para
atender às demandas criadas por grandes empreendimentos”,
prefeito Anderson Prado, sobre recorde de geração de emprego em Lençóis.

conforme atualização no site do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral), o candidato não terá para onde fugir e terá
que desembolsar altas cifras.

MAIS UM
E a divulgação de pesquisa não registrada também foi objeto de outra
condenação expedida na quarta-feira
pela juíza eleitoral. O mesmo PSB que
moveu as citadas representações
contra o candidato Paulo Jacon, denunciou outro cidadão pelo mesmo
motivo. O processo, que é público, cita
Mario Cezar dos Santos.
RECURSO
Pelo compartilhamento da pesquisa, ele também foi condenado
em primeira instância ao pagamento
de R$ 53.205. Porém, diferentemente do caso anterior, no final da tarde
dessa sexta-feira (16) já era possível
verificar que uma petição de recurso
eleitoral já havia sido protocolada, de
acordo com o site do TSE.
FALSIDADE
No sistema de consultas de processos eleitorais também constam
outras representações movidas pelo
PSB. Um dos alvos é o candidato Marcelo Fernando Ranzani (PROS), vice
na chapa do ex-prefeito José Antonio
Marise (PSDB). Contra o médico, foi
feita uma representação criminal por
falsidade ideológica.
O QUE FALTA?
O questionamento diz respeito à
declaração de bens de Ranzani, que
seria incompatível com a realidade,
de acordo com a representação. No
site DivulgaCand, o candidato tem
declarados pouco mais de R$ 669 mil
em bens. Nos documentos ao qual
a reportagem de O ECO teve acesso
não citam exatamente quais bens teriam sido omitidos.
PROMOTOR
O processo foi encaminhado ao
Ministério Público Eleitoral por determinação da juíza e o caso está sob
análise do promotor Neander Antonio
Sanches, a quem compete deliberar
sobre a solicitação ou não de abertura de inquérito para a investigação da
possível prática de crime pelo médico.
INCONSISTENTE
As movimentações na Justiça Eleitoral não param por aí. O mesmo PSB
também moveu uma representação
criminal contra outra candidata da
coligação O Melhor Para Lençóis, de
Marise e Ranzani. Isadora da Silva Ribeiro, candidata a vereadora e presidente do PDT, é acusada por supostas
inconsistências entre seus dados.
SEM CANUDO
De acordo com informações apuradas pela Terceira Coluna, a acusação
diz respeito a informações prestadas
pela candidata sobre sua escolaridade.
No site DivulgaCand, ela aparece com
nível Superior Completo, mas anexou
ao processo um comprovante de matrícula que revela que ainda está no
penúltimo ano da faculdade de Direito.
COM CANUDO
O fato chama atenção por outro
motivo, que pode ser comprovado
por meio de um link que consta na
representação. Em seu perfil no Facebook, Isadora Ribeiro argumenta que
o eleitor deve escolher seus candidatos em razão de um diploma universitário, chegando a postar a seguinte
frase: “Você faria uma cirurgia com
um médico sem diploma?”.

Editorial

NAS NÁDEGAS
No cenário nacional as atenções
da semana se voltaram ao caso do
senador Chico Rodrigues, vice-líder
de Bolsonaro, pego com R$ 33 mil
escondidos entre as nádegas. O flagrante constrangedor ocorreu na
quarta-feira (14), em Roraima, em
operação da Polícia Federal, que apura desvio de recursos destinados ao
enfrentamento à Covid-19.
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Terceira Coluna
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Fazemos por merecer?

O Brasil fechou setembro com 14
milhões de pessoas na fila do desemprego, realidade que vem piorando
mês a mês, por diversos fatores, entre eles, a crise econômica que não
foi causada, mas potencializada pela
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A falta de um trabalho digno
não é exclusividade de nenhuma localidade do país, mas o contexto de
cada município, obviamente, tem o
poder de agravar ou atenuar a situação da população.
Exemplo disso é Lençóis Paulista,
que mesmo em meio ao caos que se
instalou de um extremo a outro do
país em 2020, tem se destacado na
geração de emprego e, consequentemente, de renda. Dados atualizados do Novo Caged (Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados),

José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente da
Uninove e presidente da Academia
Paulista de Letras
O ser humano, primícias da criatura,
a única espécie racional, reflexo imperfeito de Deus, é naturalmente pretensioso. Cultiva a autoestima e se considera predestinado. Costuma pensar que
a história nasceu junto com ele. O seu
universo cabe no interior de sua ambição. Seus horizontes limitam-se aos
seus próprios interesses.
Não fora assim e seríamos mais
generosos com este planeta que está
sendo destruído de várias formas. Inclementes com a natureza, preferimos
confiar que não existe aquecimento
global, que as mudanças climáticas são
espontâneas e que, enquanto não derrubarmos a última árvore, nossa ganância não será saciada.
Também não nos comovemos com
as mortes causadas pela Covid-19. Cotejamos o seu número com a soma de
todos os outros óbitos e achamos que
ela, na verdade, não passou de uma gripe um pouco diferente.
Acomodamo-nos com os excluídos e
os invisíveis, que voltarão a sê-lo dentro
em pouco, assim que arrefecer a onda
filantrópica de evidente transitoriedade.
Talvez fizesse bem àqueles que perseveram nas piores práticas, um consumismo inconsciente, um egocentrismo
crescente, o deliberado esquecimento

de que a finitude é inevitável, ler alguma coisa que nos remeta à insignificância cósmica da criatura humana.
Recomendo a leitura de um livro
de Michel Houellebecq, prefaciado por
Stephen King, H.P.Lovecraft: contra o
mundo, contra a vida (Nova Fronteira).
Houellebecq é o escritor francês da atualidade mais lido e mais controverso.
Parece escrever para chocar. Mas este
livro é um exercício de constatação
da nossa insignificância. O que somos
diante do cosmo? Praticamente nada.
O planeta em que vivemos é diminuto e, para continuar a propiciar a vida, necessita de uma conjugação de esforços e
movimentos sobre os quais a humanidade não dispõe de qualquer controle.
O objeto do livro é o americano Howard Phillips Lovecraft (1890-1937),
que em vida permaneceu obscuro e
cuja obra se tornou ritual e inspiradora só décadas após. Ele exprime a noção de nossa pequenez diante de vidas
cósmicas que poderão nos escravizar,
assim como fizemos com os nossos semelhantes de outras etnias.
Nós não podemos ignorar nossa fragilidade e a inevitabilidade do fim. Se
nos conscientizássemos disso, não seríamos melhores, mais humildes, mais
modestos? Não trataríamos melhor os
outros e este nosso mundo?
Temos de nos esforçar para fazer
por merecer a nossa pretensão de sermos a mais perfeita espécie viva que
este planeta já hospedou.

EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA
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PELA CULATRA
Caso os pretensos eleitores da
candidata concluam que o diploma é,
de fato, algo fundamental, ela pode
ter criado um grande problema para
si mesma, já que ainda não possuiria
o cobiçado ‘canudo’. Resumindo, poderia de ido dormir sem essa, como
diriam os mais ‘antigos’.

referentes ao mês de agosto, revelam
que a cidade, inclusive, vive o melhor
ano de sua história, com recorde de
contratações no mercado formal, com
Careteira de Trabalho assinada.
É fato que boa parte disso se deve
ao megaempreendimento de ampliação da Bracell, que tem movimentado
a economia local mesmo em tempos
tenebrosos. Qual o problema disso?
Nenhum! Muito pelo contrário. Ter um
projeto deste porte na cidade é um
privilégio. Não é - pelo menos não
deveria ser - demérito para o Poder
Público o fato de boa parte dos empregos criados estar relacionada à determinada empresa. O município tem
que investir para preparar mão de
obra para quem precisa dela. Investir
em qualificação também é investir na
geração de emprego.
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RECORDE

No mês de setembro, a Zilor consolidou o maior volume produzido de açúcar
branco (2CF). O atual recorde é 13.860 toneladas maior que o anterior de
164.767 toneladas, registrado na Safra 2013/2014, resultando no aumento de
8% da produção. A Zilor possui a certificação Bonsucro e a norma FSSC 22000,
o que a credencia a fornecer o açúcar para várias marcas, como a Coca-Cola.

NOVIDADE

Pix promete facilitar transferências
e pagamentos eletrônicos
Cadastro do serviço já está aberto e deve ser feito em bancos, fintechs e instituições de pagamentos; funcionamento começa dia 16 de novembro
FOTO: DIVULGAÇÃO

Angelo Franchini Neto

O

Pix chegou com a promessa de facilitar a vida
de quem realiza transferências e pagamentos eletrônicos. Além de ser gratuito e
garantir o dinheiro na conta
em até dez segundos, o sistema
funciona 24 horas por dia, sete
dias por semana. Outro diferencial são as ‘chaves de endereçamento’, ou seja, o usuário
não precisará mais informar
nome, CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), agência, banco e
conta para transferir dinheiro
para outra pessoa. Por meio do
Pix, todas essas informações
serão resumidas a um único
dado, ou chave.
O cadastro do novo serviço
de transferências e pagamentos
(Chave Pix) já começou em bancos, fintechs e instituições de
pagamentos, com a promessa
de iniciar o funcionamento no
dia 16 de novembro. No entanto, muitas dúvidas ainda pairam
na sociedade brasileira. Com a
ajuda do presidente do conselho de administração da Sicoob
Cred-Acilpa, Marcos Augusto

Santana, O ECO esclarece algumas dúvidas relacionadas à
nova tecnologia de transferências e pagamentos eletrônicos.
O Pix tem inúmeras vantagens. É rápido, barato, seguro e
prático, através de utilização da
Chave Pix ou QR Code no celular. Além disso, possibilita recebimento imediato na conta e
sem intermediários, facilidade
e rapidez para concluir vendas,
automatização e conciliação de
recebíveis simples.
Apenas uma semana após
o início do cadastramento da
chave Pix nas instituições financeiras do país, já foram realizados mais de 36 milhões de
cadastros, o que mostra que os
usuários estão realmente aderindo ao Pix. “Aqui, no Sicoob
Cred-Acilpa, estamos através
de nosso atendimento pessoal
e meios digitais, explicando, informando e motivando nossos
associados na adesão ao Pix”,
reforça Santana.
CUIDADOS
O Banco Central do Brasil,
que é o responsável pela nova
ferramenta, adotou vários cui-

dados e critérios durante os
estudos e testes do Pix, segundo Santana. “Isso nos permite
afirmar que a ferramenta é
segura, claro, com os cuidados
básicos que devem ser tomados
sempre pelos usuários no ambiente virtual. Nesta fase em
que estamos, de cadastramento
de chave para utilização do Pix,
é muito importante que a população realmente se certifique
de estar sempre em ambiente
digital seguro, ou seja, em site
e aplicativo oficiais de sua instituição financeira”, comenta.
ADAPTAÇÃO
A nova tecnologia do Pix
exigiu que todas as instituições financeiras adaptassem
suas ferramentas e sistemas
para o correto funcionamento.
“O Sicoob Cred-Acilpa já está
pronto para a funcionalidade
e os cooperados já estão recebendo diversas orientações
da cooperativa sobre o cadastramento da chave e utilização”, garante o presidente do
conselho de administração da
Sicoob Cred-Acilpa.
“Acreditamos que o Pix

INOVAÇÃO - Novo sistema deve começar a funcionar no dia 16 de novembro
será em breve a ferramenta
principal de pagamentos e recebimentos entre correntistas
das diversas instituições, pois
terá vantagens consideráveis
em relação ao TED e DOC,
principalmente no valor da
transação, praticidade e na sua
disponibilidade, pois o Pix funcionará sete dias por semana,
24 horas por dia”, completa.

QUALIFICAÇÃO

Oficina dos Sonhos
conclui capacitação em
design e marcenaria
Projeto patrocinado pela Bracell possibilitou
a formação de 47 jovens e adultos
FOTO: DIVULGAÇÃO

FINANÇAS

Inadimplência cresce
quase 20% na pandemia
De abril a setembro, dívidas somaram R$ 53,9 mil a mais do que no mesmo período de 2019

LÚDICO - Participantes do projeto atuam na criação de brinquedos
educativos feitos com a madeira de eucalipto da Bracell

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

Angelo Franchini Neto

Da Redação

O

valor total da inadimplência registrado de
abril a setembro deste
ano, meses marcados pela
pandemia do novo coronavírus
(Covid-19), foi 19,8% maior
do que o mesmo período do
ano passado. As dívidas saltaram de R$ 272.180,92 para
R$ 326.171,27, ou seja, uma
alta de R$ 53.990,35, segundo
dados levantados pela reportagem de O ECO junto à Acilpa
(Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista).
O que chama a atenção é
que a quantidade de consumidores negativados caiu de 460
para 418, assim como a de ocorrências, que diminuiu de 641
para 558. E a explicação está no
perfil dos negativados, que estão
devendo valores mais altos. De
abril a setembro de 2019, apenas
21 consumidores tinham dívidas
acima de R$ 2 mil, totalizando
R$ 57.941,46. Já no mesmo período deste ano, 29 inadimplentes
na mesma faixa de valor totalizaram R$ 115.156,48, um aumento
de 98,7%.
Em contrapartida, as faixas
mais baixas de valores registraram queda na quantidade de
consumidores negativados e

O

CONTAS PAGAS? - Da inadimplência ter subido, comércio acredita que
a flexibilização da economia vai ajudar no acerto de contas
também na de ocorrências. Em
2019, de abril a setembro, 512
pessoas deviam até R$ 500, totalizando R$ 103.504,85 em dívidas. Já em 2020, 402 inadimplentes somaram R$ 81.148,60.
O QUE DIZ A ACILPA
Segundo Bruna Maria Barbosa Souza, presidente interina
da Acilpa, além do prejuízo causado para a empresa credora,
muitas vezes a negativação de
um cliente implica em uma venda que deixará de ser realizada
por outra empresa para aquele
consumidor. “Temos certeza
que o consumidor não quer ter

dívidas. Infelizmente, acontecem alguns imprevistos e as
pessoas se endividam”, afirma.
Apesar da dificuldade, Bruna revela que os comerciantes
têm facilitado as formas de
pagamento, com o objetivo de
abater os valores. “Para o comerciante é muito importante
receber as vendas já realizadas,
sem contar que quanto mais
clientes com o nome limpo,
melhor, pois maior a possibilidade de vendas. A Acilpa também realiza frequentemente a
campanha de “Limpa Nome”,
que parcela o pagamento de
dívidas. O resultado é muito

bom, sempre temos uma grande procura. Isso indica que as
pessoas desejam pagar suas dívidas”, comenta.
A Acilpa não tem números
mais recentes da inadimplência, porém, a flexibilização
da economia através do Plano
São Paulo, projeto que prevê a retomada das atividades
não essenciais, se mostra um
alento tanto para o consumidor
quanto para o empresário. “As
pessoas estão voltando à rotina, visitando as lojas locais.
Isso facilita o pagamento das
parcelas”, finaliza a presidente
interina da Acilpa.

projeto Oficina dos Sonhos, patrocinado pela
Bracell, possibilitou que
47 jovens e adultos de 18 a 24
anos de Lençóis Paulista e Macatuba realizassem o curso de
formação em design e marcenaria. A entrega dos certificados
de conclusão acontece neste
mês, seguindo todas as medidas
de segurança e prevenção contra
o novo coronavírus (Covid-19).
A Bracell dará continuidade
à Oficina dos Sonhos. Uma nova
turma será aberta com 120 vagas
no próximo ano, sendo 47 vagas
para o curso avançado destinado
aos alunos da primeira turma e 73
para os novos interessados. O projeto busca desenvolver o lado empreendedor por meio da capacitação e da criação de brinquedos
educativos feitos com a madeira
de eucalipto da Bracell. Os alunos
têm aulas práticas e teóricas de
marcenaria, desenho técnico, modelagem e empreendedorismo.
“Quando entrei estava trabalhando em uma serralheria
e queria ampliar meu conhecimento, foi então que busquei a
marcenaria por meio do projeto.
Realmente, a Oficina dos Sonhos
foi um diferencial para mim”,
comenta Cleidson Fernando da

Silva, de 23 anos, aluno da primeira turma, que relata que a
capacitação possibilitou que ele
conquistasse um novo emprego.
“Acabei ficando desempregado, mas com o conhecimento
que adquiri consegui uma nova
oportunidade”, comenta.
Sabrina de Branco, gerente
sênior de Relações Corporativas,
Comunicação e Sustentabilidade
da Bracell, ressalta a transformação na realidade de vida dos
participantes. “É gratificante
saber que temos histórias de sucesso dos alunos que estão concluindo a primeira turma. O Oficina dos Sonhos é encantamento
e a marcenaria abre um leque de
oportunidades. Mesmo com tantas adversidades neste tempo de
pandemia, as ferramentas e conhecimento adquiridos no curso
contribuíram para novas oportunidades aos participantes. Para
2021, vamos ampliar as vagas e
nossa expectativa é beneficiar
ainda mais pessoas nas comunidades onde atuamos”, diz
O projeto Oficina dos Sonhos conta com apoio da Prefeitura Municipal de Lençóis
Paulista e da Lei de Incentivo
à Cultura, e realização da agência cultural Quest/Zeppelin, especializada em projetos sociais
e culturais.
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DEPRESSÃO ECONÔMICA

A recessão provocada pela pandemia tornou-se uma depressão,
especialmente para os países mais pobres, de acordo com o Banco
Mundial. A instituição espera conceder mais de US$ 50 bilhões em
doações ou créditos até junho de 2021, ajudando a fornecer grandes
fluxos líquidos positivos para as pessoas e países mais pobres e frágeis.

CAGED

Mesmo em meio à pandemia, Lençóis
abre 2.658 vagas de emprego em 2020
Com desempenho entre janeiro e agosto, cidade bate recorde histórico; construção responde por 61,21% do total de vagas no mercado formal
FOTO: DIVULGAÇÃO

Elton Laud

facilitar o cadastro dos currículos da população e o processo
de contratação pelas empresas
que atuam na construção da
nova fábrica”, finaliza.

A

pandemia do novo coronavírus (Covid-19) segue
afetando drasticamente a
economia do Brasil, principalmente em relação ao mercado
de trabalho, mas Lençóis Paulista vive uma realidade bem
diferente. Apesar das adversidades, impulsionada pelos bons
desempenhos de setores como a
construção e a indústria, a cidade tem registrado, mês a mês,
os melhores resultados da história na geração de emprego. Até
o final de agosto, já foram abertas mais de 2,6 mil novas vagas.
Os números constam na última atualização do Novo Caged
(Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados), divulgada
no início do mês pela Secretaria Especial da Previdência e
Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia. De acordo
com os dados consultados pela
reportagem de O ECO, a cidade fechou o mês de agosto com
2.658 empregos criados no mercado formal (com Carteira de
Trabalho assinada), com 8.573
contratações e 5.915 demissões.
Mesmo faltando quatro
meses para o encerramento do
balanço anual, o resultado obtido até agosto já é o melhor de
toda a série histórica, iniciada
em 2003 - o Governo Federal
não disponibiliza estatísticas
anteriores a esse período. O
recorde representa aumento de
41,61% na comparação com o
melhor desempenho registrado
até então, de 2007, que fechou
com saldo positivo de 1.877
ocupações (15.420 contratações

NADA DE CRISE - Mesmo em meio à pandemia, Lençóis Paulista bate recorde de geração de emprego; construção responde por 61,21% do total de vagas
e 13.543 demissões), de acordo
com o Caged.
Procurado pela reportagem o prefeito Anderson Prado de Lima (DEM) celebra
o desempenho. “O resultado
me deixa muito feliz, porque
o bom momento propicia que
Lençóis Paulista, mesmo com
a crise trazida pela pandemia,
continue gerando emprego e
renda diante da queda de arrecadação que se avizinha. O
emprego é fundamental, por
isso, investimos na capacitação do trabalhador local para

poder oferecer mão de obra
qualificada para atender às
demandas criadas por grandes
empreendimentos”, pontua.
Sabrina de Branco, gerente
sênior de Relações Corporativas, Comunicação e Sustentabilidade da Bracell, uma das
responsáveis pelo bom momento por conta das obras do
Projeto Star, diz que a empresa
se sente satisfeita pelo impacto positivo na economia local.
“Proporcionar o desenvolvimento das comunidades ao
nosso redor é um dos pilares

Cidade teve o melhor resultado
para um mês de agosto
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

Além do recorde de geração de emprego no mercado formal, Lençóis Paulista também teve o melhor
resultado para um mês de
agosto desde o início da série histórica, em 2003. Até
neste ano, o melhor índice
obtido no mês havia sido
registrado em 2015, quando
foram abertas 219 novas vagas (797 contratações e 578
demissões). Os 842 postos
de trabalho criados em 2020
(1.649 contratações e 807
demissões) superam a antiga
marca em 284,47%.
Em agosto, o único setor que encerrou o mês no
vermelho foi a agropecuária, que perdeu 25 postos
(39 contratações e 64 demissões). O maior saldo
foi observado na indústria,
com superávit de 396 empregos (679 contratações e
283 demissões). Em segundo lugar no ranking ficou
a construção, que está em
alta desde o final de 2019
e manteve a curva ascen-

da empresa e nos orgulhamos
em saber que estamos contribuindo para a melhoria de um
índice tão importante para a
economia da região” destaca.
Na mesma linha do prefeito, ela também ressalta, a
importância das diversas ini-

ciativas da empresa para a
qualificação da mão de obra
das pessoas das cidades vizinhas, que permitiram que os
trabalhadores tivessem oportunidade de concorrer às vagas
abertas pelo projeto. “Também
lançamos uma plataforma para

SETORES GLOBAIS
Na subdivisão por setores
globais da economia, a construção segue disparada como
grande destaque de 2020, com
1.627 vagas abertas apenas entre janeiro e agosto (2.875 contratações e 1.248 demissões), o
que representa incríveis 61,21%
do total de novos empregos.
Segundo os dados, as funções
com maior saldo positivo de
contratações são as de servente de obras (280), carpinteiro
(222), montador de andaimes
(176) e pedreiro (161).
O segundo melhor desempenho é da indústria, que já
criou 967 ocupações no ano
(2.671 contratações e 1.704
demissões). Em seguida aparece o setor de serviços, com
saldo positivo de 209 empregos (1.552 contratações e 1.343
demissões). Os únicos setores
que demitiram mais do que
contrataram até o momento foram o comércio, que fechou 101
ocupações (1.118 contratações e
1.219 demissões) e a agropecuária, que perdeu 44 postos de
trabalho (357 contratações e
401 demissões).

No país, desemprego já
atinge 14 milhões de pessoas
Enquanto que em Lençóis Paulista o nível de emprego formal segue em alta,
o número de desocupados
no Brasil chegou a 14 milhões na quarta semana de
setembro, de acordo com
dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios), divulgados
nessa sexta-feira (16) pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). A
pesquisa aponta taxa de desocupação de 14,4% no país.

“Embora as informações
sobre a desocupação tenham
ficado estáveis na comparação
semanal (na terceira semana
do mês passado, a pesquisa revelou 13,3 milhões de desocupados), elas sugerem que mais
pessoas estejam pressionando
o mercado em busca de trabalho, em meio à flexibilização
das medidas de distanciamento
social e à retomada das atividades econômicas”, destaca coordenadora da pesquisa, Maria
Lucia Vieira.

No mesmo período, a população ocupada do país totalizou 83 milhões de pessoas, o
que, segundo a coordenadora
da PNAD, é estatisticamente
estável na comparação com a
semana anterior. “Vínhamos
observando, nas últimas quatro semanas, variações positivas, embora não significativas
da população ocupada. Na
quarta semana de setembro,
a variação foi negativa, mas
sem qualquer efeito na taxa
de desocupação”, acrescenta.

Areiópolis é a melhor entre
as demais cidades da região
RECUPERAÇÃO - Setor de serviços e comércio têm
mais um mês de alta e seguem em recuperação
dente, com a criação de 371
ocupações com Carteira de
Trabalho assinada (555 contratações e 184 demissões).
Duas importantes áreas da
economia local, que, por conta
das medidas restritivas adotadas para conter o avanço da
pandemia do novo coronavírus
(Covid-19), tiveram momentos

de baixa ao longo deste ano,
demonstram sinais de recuperação e fecharam mais um
mês com saldo positivo. O
setor de serviços abriu 56
vagas formais (215 contratações e 159 demissões). Já o
comércio criou 44 postos de
trabalho (161 contratações e
117 demissões).

Areiópolis também segue
em alta na geração de emprego no mercado formal, com
o melhor desempenho entre
as demais cidades da área de
cobertura de O ECO. Entre
janeiro e agosto, a cidade
acumula saldo positivo de
138 vagas (410 contratações
e 272 demissões). O melhor
desempenho é da agropecuária, com 115 postos de trabalho criados neste ano (240
contratações e 125 demissões). A indústria, porém,
fechou 24 ocupações (12

contratações e 36 demissões).
A pequena Borebi acumula
saldo negativo de 13 empregos
(100 contratações e 113 demissões) nos oito primeiros meses
de 2020, prejudicada justamente pela agropecuária. De acordo
com o Caged, as empresas agrícolas da cidade encerraram 19
vagas até o momento (972 contratações e 91 demissões). O melhor desempenho do mercado
formal borebiense, mesmo que
tímido, é da indústria, que criou
cinco ocupações em 2020 (15
contratações e 10 demissões).

O pior resultado da microrregião é da vizinha Macatuba, que já perdeu 131
postos de trabalho (540 contratações e 671 demissões).
A baixa é impulsionada pelo
mal momento da indústria,
que tem demitido mais do
que contratado e registra saldo negativo de 133 vagas formais (155 contratações e 288
demissões). A agropecuária
tem o melhor resultado, mas
pouco expressivo, com 13
empregos criados (17 contratações e quatro demissões).

•

A6

O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 17 DE OUTUBRO DE 2020 •
FOTO: DIVULGAÇÃO

Polícia
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EDITAL DE CASAMENTO DE LENÇÓIS PAULISTA

CRIMES CIBERNÉTICOS

A Polícia Civil do Estado de São Paulo deu mais um passo rumo à
Faço saber que pretendem
se casar
os documentos
exigidos
modernização das investigações
criminais
comeaapresentaram
criação da
Divisão de
pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
Crimes Cibernéticos (DCCIBER),
uma superestrutura contra os cibercriminosos
que será subordinadaALESSANDRO
ao Departamento
Estadual
Investigações
Criminais
ROBERTO
DA SILVAde
e SILMARA
IMACULADA
HEIMORALES,
sendo
oDiário
pretendente:
nacionalidade
brasileira, divorciado,
(Deic). A nova divisãoRAS
foi
publicada
no
Oficial
na
quarta-feira
(14).
eletricista, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 26/03/1986, residente e

Prefeitura Municipal
de Borebi
domiciliado em Lençóis Paulista - SP, ﬁlho de CARLOS ROBERTO DA

BALANÇO

Índices criminais mantém
queda em Lençóis Paulista
Comparação é do período de janeiro a setembro deste ano com o mesmo período de 2019
FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

Flávia Placideli

S

eguindo a redução de crimes observada nos meses
anteriores, Lençóis Paulista terminou setembro com queda em todas as modalidades.
Os dados de furtos e roubos, incluindo o de veículos, apresentaram diminuição acentuada.
Homicídio e estupro também
caíram nos três primeiros trimestres deste ano em comparação ao mesmo período de 2019,
confirmando a tendência que se
mantém desde o início do ano.
De acordo com os dados
fornecidos pela 5ª Cia da Polícia Militar, nos roubos em
geral, a redução foi de 37%,
de 22 para 14 casos (-8) de janeiro a setembro deste ano em
relação ao mesmo período do
ano passado. Para os roubos
e furtos envolvendo veículos,
a queda é ainda mais acentuada, tendo sido registrados 35
casos para 11 neste ano (-24), o
que representa o percentual de
redução de 69%.
Para os casos de homicídios, Lençóis Paulista registrou
três mortes até setembro de
2019, enquanto que neste ano
apenas uma ocorrência foi registrada pela Polícia Militar,
representando queda de 67%.

SILVA e de ROSÂNGELA BARBOSA; e a pretendente: nacionalidade braAviso de Licitação – Pregão nº 37/2019 – Processo nº 102/2019
sileira, divorciada, do lar, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 08/12/1978,
residente
e domiciliada
emcaminhão
Lençóis Paulista
- SP, ﬁlhanovo,
de PEDRO
HEIRAS
Objeto:- Aquisição
de um
com carroceria,
zero quilômetro,
MORALES
e de OLGA ZANGARELLI
HEIRAS.
primeiro
emplacamento.
Tipo:- Menor Preço.
Recebimento das propostas e
sessão de lances:- 14 de agosto de 2.019, às 10:00 horas. O edital encontra-se
disponível
no sitio
oﬁcial
da Prefeitura
Municipal
de Borebi
– www.borebi.
Se alguém
souber
de algum
impedimento,
oponha-o
na forma
da Lei.
sp.gov.br.
Informações:RuanoDoze
429 –pela
Borebi
– FoneLocal.
(14)
Lavro o presente,
que aﬁxo
lugar de
de Outubro,
costume enºpublico
Imprensa
3287-8900. Borebi, 01 de agosto de 2.019.
Lençóis Paulista,01 de agosto de 2019.
ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal
O Oﬁcial: RICARDO GALLEGO.
Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 57,50.

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda minha conança e esperança.
Vós que sabeis
tudo, Pai, o Senhor
do Universo,
Sois o dos
Rei dos Reis, Vós
Associação
de Pais
e Amigos
que zeste o cego ver, paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar.
Excepcionais
de
Lençóis
Paulista
Vós que vedes as minhas aições, as minhas angústias, bem sabeis, Divino
Coração, como preciso alcançar esta graça: (pede-se a graça com fé).
A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver, só de Vós
EDITAL
DE
CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA
ASSEMBLEIA
GERAL
EDITAL
CONVOCAÇÃO
DE
espero
com fé eDE
con
ança; (pede-se novamente
a graça). GERAL
EXTRAORDINÁRIA
ORDINÁRIA
PARAdeELEIÇÃO
EXECUTIVA,
Fazei,
Sagrado coração
Jesus, que DA
antesDIRETORIA
de terminar esta
conversa, denCONSELHO
DE
ADMINISTRAÇÃO
E CONSELHO
FISCALdivulDA
tro
de nove do
dias,
alcance
estaEstatuto
tão grande
Graça;
e parade
VósPais
agradecer,
Nos
termos
artigo
24 do
da PAULISTA
Associação
e Amigos dos
APAE
garei esta Graça
para
queDE
os LENÇÓIS
homens,
aprendam
a ter
fé- eSP
conança
Vós.
Excepcionais
de Lençóis
Paulista,
convidam
seus
associados
a se em
reunirem
os meus
passos,
Sagrado Coração
de Jesus,
assimsocial,
como neste
esta luz
emIluminai
Assembleia
Geral
Extraordinária,
a realizar-se
na de
sede
muA Associação
de Pais
e Amigos dos
Lençóis Paulista
de
esta
nos
iluminando
e testemunhando
a Excepcionais
nossa
nicípio,
àPaulista,
rua
28 de
abril
n. em
1.295,
no dia
04 deconversa.
setembro
de
2.019,
às1.295,
19:00
Lençóis
com
sede
Lençóis
Paulista,
na
rua
28
de
abril,
nº
Sagrado
Coração
de Jesus,sobre
eu tenho
conança
em Vós,
Sagrado Coração de
horas,
a
ﬁ
m
de
deliberarem
a
seguinte
ordem
do
dia:
bairro
Jardim
Ubirama,
através
de sua
aumente
ainda mais
a minha
fé.Diretoria
Amém. Executiva, devidamente rea)Jesus,
Eleição
de
membros
da Diretoria
presentada
pela
sua presidente
Sra. Executiva
Carmen Ingrácia de Almeida Moreira,
CONVOCA nos termos do artigo 24 do Estatuto, através doEdevar
presente
edital,
Ferrari
Lençóis
2 de
agosto edecontribuintes
2.019
todos
os Paulista,
associados
especiais
da Apae, para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da Apae, às 19 horas, do dia 25 de
Carmen
Ingraciaordem
de Almeida
novembro de 2020,
com a seguinte
do dia:Moreira
Presidente
&,7$d235$=2',$63URF2'U-RVp/XLV3HUHLUD$QGUDGH-XL]GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGD&RPDUFDGH/HQoyLV3DXOLVWD63QDIRUPDGDOHLHWF)$=6$%(5D5RVPDU$OH[DQGUH'D6LOYHLUD'XWUD&3)
1 - Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Con TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ DMXL]RX$omR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SDUD UHFHELPHQWR GH 5
selhoFHQWRHVHWHPLOHQRYHQWDHWUrVUHDLVHFLQTXHQWDHTXDWURFHQWDYRV
Fiscal da Apae de Lençóis Paulista, em cumprimento
ao disposto no

 DWpMXQKR GHFRUUHQWHGR,QVWUXPHQWR
artigo 57 e 58 do Estatuto da APAE de Lençóis Paulista.
3DUWLFXODUGH&RQILVVmRGH'tYLGDH2XWUDV$YHQoDVQILUPDGRHP(VWDQGRRFRH[HFXWDGRHPOXJDU
LJQRUDGRH[SHGHVHRHGLWDOSDUDTXHHPGLDVSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRSRGHQGRQRSUD]RGHGLDVRSRUHPEDUJRV
2 - A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da
VHQGRTXHQHVVHSUD]RUHFRQKHFHQGRRFUpGLWRGDH[HTXHQWHSRGHUiFRPSURYDURGHSyVLWRGHLQFOXLQGRFXVWDVH
APAE até 20 dias antes da eleição, que se realizará dentre as chapas deviKRQRUiULRVHUHTXHUHURSDUFHODPHQWRHPDWpVHLVSDUFHODVPHQVDLVFRUULJLGDVVRESHQDGHSHQKRUDSUD]RVHVWHVDIOXLURV
damente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral. (artigo 58, inciso
VXSUDILFDQGRDGYHUWLGRGHTXHQRFDVRGHUHYHOLDVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQD
IRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH/HQFRLV3DXOLVWDDRVGHMXOKRGH
.H
I do Estatuto).
3 - Os candidatos a Presidente, Vice-Presidente e Diretores Financeiros
deverão apresentar, no ato da inscrição da chapa, cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos (artigo 58, inciso IV do Estatuto):
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 Municipal, Estadual e Federal;
e) Ficha de filiação de associado da APAE;
Aviso de Licitação
– Pregão
Processo
nº 102/2019
f) Declaração
sob as penas
da nº
Lei37/2019
de não –ser
inelegível,
nos termos do
inciso III deste artigo;
Objeto:- Aquisição de um caminhão com carroceria, novo, zero quilômetro,
g) Comprovante
de residência
dos candidatos
no municípiodas
sede
da APAE;e
primeiro
emplacamento.
Tipo:- Menor
Preço. Recebimento
propostas
h) de
Termo
de compromisso
sessão
lances:14 de agosto de 2.019, às 10:00 horas. O edital encontra-se
4 - É vedada
participação
de funcionários
APAE
na Diretoria
Exedisponível
no sitioa oﬁ
cial da Prefeitura
Municipaldade
Borebi
– www.borebi.
cutiva,
noInformações:Conselho de Rua
Administração
e no Conselho
vínculo
sp.gov.br.
Doze de Outubro,
nº 429 – Fiscal
Borebicom
– Fone
(14)
empregatício
direto01
oudeindireto
58, inciso VI do Estatuto).
3287-8900. Borebi,
agosto (artigo
de 2.019.
4 - A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19 horas, com a presença da ANTONIO
maioria dosCARLOS
associados
e, em segunda convocação,
VACA
com qualquer número, meia hora
depois,
não exigindo a lei quórum especial
Prefeito
Municipal
(artigo 24 § 2º.).

Prefeitura Municipal
de Borebi

SEGURANÇA - Capitão Marcelo Paes trabalha para fechar o ano de 2020 com todos os índices criminais reduzidos
Já os índices de estupro permanecem quase que os mesmos.
No período analisado de 2019
foram registrados 18 casos, e
neste ano, 17, redução de apenas 1 caso (5%).
“Em uma análise mais criteriosa, percebemos que houve
uma sensível redução do crime

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Procurado pela Justiça
é liberado após prestar
depoimento à polícia
Homem acusado de ameaça de agressão
contra mulher cumprirá pena em liberdade
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

de estupro, o número quase
que se manteve. Isso se deve
ao crime ser diferenciado e na
maioria das vezes é cometido
no interior de residências e
por pessoas próximas à vítima, como amigos e familiares,
fugindo da governança do policiamento”, explica o Capitão
Marcelo Paes, comandante da
5ª Cia.
Para os outros índices, com
queda mais acentuada, o comandante acredita que a crise
provocada pela pandemia do
novo coronavírus (Covid-19),
o isolamento e restrições para
o não contágio e o emprego
efetivo da corporação nas ruas
garantindo a segurança pública da população contribuíram
para que os índices permanecessem em queda até o nono
mês deste ano.
“Como podemos observar,
tivemos importante redução

dos índices criminais e devemos ressaltar a qualidade do
serviço prestado pelos nossos
policiais, mesmo com todas as
dificuldades e aumento populacional da cidade. Além, é claro,
de 2020 ser considerado um
ano atípico, com as medidas
de isolamento e a quarentena
refletindo diretamente para a
segurança pública”, argumenta.
Diante desta análise, vale
ressaltar que mais do que manter os índices, houve diminuição das estatísticas criminais.
“Temos mapeado toda a cidade
de Lençóis Paulista e acompanhado 24 horas por dia toda a
circulação de pessoas. Com certeza iremos fechar o ano com os
índices reduzidos, garantindo a
segurança da população da cidade e região através de muito
trabalho e isso deve ser comemorado por todo nosso efetivo,
que merece destaque”, finaliza.

Prefeitura Munici

Lençóis Paulista, 16 de outubro de 2020.

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃ
Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Carmen Ingrácia
depublicação
Almeida R$
Moreira
Valor da
57,50. - Presidente
MUNICÍPIO:
AREIÓPOLIS
RECEITAS ARRECADADAS

Acumulado

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU
211.768,02
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis
192.607,28
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza
402.709,25
Imposto de Renda Retido na Fonte
177.464,54
Dívida Ativa de Impostos
31.708,03
EDITAL
DE CONVOCAÇÃO
DEEASSEMBLEIA
ASSOCIAÇÃO
DE PAIS
AMIGOS DOSGERAL
Atualização
de Dívida
Ativa de Impostos
0,00
EXTRAORDINÁRIA
EXCEPCIONAIS
DE LENÇÓIS PAULISTA
Multa/Juros provenientes
de impostos
13.064,67
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dos
Municípios
Nos
termos
do artigo
24 do
Estatuto daDE
Associação
de PaisGERAL
e Amigos5.946.832,78
dos
EDITAL
DE
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA
9.289,10
Imposto Territorial
Rural Paulista, convidam seus associados a se reunirem
Excepcionais
de Lençóis
ORDINÁRIA
PARA ELEIÇÃO DOS AUTODEFENSORES
Desoneração
deGeral
Exportações
(LC-87/96)a realizar-se na sede social, neste mu- 0,00
em
Assembleia
Extraordinária,
nicípio,
às/rua
28dedede
abril
1.295,
no
diaExcepcionais
04 de setembro
de 2.019,
às 19:00
Imposto
Circ.
Mercadorias
e Serviços
2.466.482,26
A Associação
Paisn.e Amigos
dos
de Lençóis
Paulista
de
horas,
aﬁ
de deliberarem
sobre
a seguinte
ordem
Imposto
s/mPropriedade
de Veículo
Automotor
815.185,11
Lençóis
Paulista,
com sede
em
Lençóis
Paulista,
na do
ruadia:
28 de abril, nº 1.295,
a)Imposto
Eleição
membros
da
Diretoria
Executiva
18.598,27
s/ de
Produto
Industrial
s/ Exportação
bairro
Jardim
Ubirama,
através
de sua
Diretoria Executiva, devidamente representada
pela
sua presidente
Sra. Carmen
Ingrácia de Almeida Moreira,
10.285.709,31
TOTAL DAS
RECEITAS
DE IMPOSTOS
E TRANSFERÊNCIAS

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Lençóis Paulista

D

1
1
1
1
1

Lençóis Paulista,
2 dedo
agosto
de 2.019
CONVOCA,
através
presente
edital, todas as pessoas com deficiência
intelectual
e múltipla
queRecursos
estejam Adicionais
matriculadas e que sejam frequentes 107.938,61
nos
QSE, Convênios
eCarmen
Outros
Ingracia
de Almeida
Moreira
programas de atendimento da
APAE para
Assembleia
Geral Ordinária (artigo
Rendimentos de Aplicação Financeira
LDB e Adicionais
8.054,61
Presidente
24
do Estatuto), que será realizada
na- Conta
sede da
APAE, às 15 horas, do dia 25
Recursos
de Operações
de Crédito
0,00 F
de
novembro
de 2020, com
a seguinte ordem do dia:
Recursos recebidos do FUNDEB
4.369.528,36
Rendimentos
dedos
Aplicação
Financeirada
doApae
FUNDEB
5.786,19
1 - Eleição
autodefensores
de Lençóis Paulista, em cumprimento
aoDOS
disposto
no artigo
do Estatuto da APAE de Lençóis Paulista. (artigo
4.491.307,77
TOTAL
RECURSOS
ADICIONAIS

44 do Estatuto da APAE).
2 - ADAautofensoria
será composta por 04 (quatro) membros, sendo
dois
14.777.017,08
TOTAL
RECEITA ARRECADADA
efetivos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino e dois suplentes,
um do sexo masculino e outro do sexo feminino (artigo 44 § 1º. do Estatuto
da APAE).Elaine Maria Pedroso Mendoça
Antonio Marcos dos
3 - Somente
as chapas para eleição dos autodefensores
Diretor poderão
Municipalintegrar
de Educação
Prefeito Munic
as pessoas com deficiência intelectual e múltipla que estejam matriculadas e
que sejam frequentes nos programas de atendimento da APAE ((artigo 44 §
2º. do Estatuto da APAE).
4 - A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 20 horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação,
com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quórum especial
(artigo 24 § 2º. do Estatuto da APAE).
Lençóis Paulista, 16 de outubro de 2020.

FURTO

SOLTO - Por conta da pandemia, acusado de ameaça de
violência contra a mulher cumprirá pena em liberdade
Flávia Placideli

A

Polícia Militar registrou
na quarta-feira (14), uma
ocorrência envolvendo
um homem de 30 anos, procurado pela Justiça, que foi detido, mas acabou sendo liberado
após assinar um termo de compromisso de comparecimento
em juízo. Ele é acusado de ameaça de violência doméstica contra mulher e tinha um mandado
de prisão expedido pela 3ª Vara
Criminal de Lençóis Paulista.
A ocorrência foi registrada
por volta das 18h30, na Rua
Cora Carolina, no Conjunto
Habitacional Lençóis Paulista,
quando uma equipe de policiais se deparou com D.M.D.,
de 30 anos, morador do Jardim Planalto, que, ao perceber

a presença da viatura, mudou
de comportamento, motivando
a abordagem.
Durante a revista pessoal,
nada de ilícito foi encontrado.
Porém, em consulta via Copom
(Centro de Operações) foi constatado um mandado de prisão
expedido pela 3ª Vara Criminal
de Lençóis Paulista pela prática
do crime de ameaça (violência
doméstica contra a mulher),
com validade até abril de 2022.
Diante da situação, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, porém, considerando a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), o mesmo foi cientificado das obrigações que deverão ser cumpridas
até o término da pena, sendo
ouvido e liberado após assinatura do termo de compromisso.

Carmen Ingrácia de Almeida Moreira - Presidente

Acusado de furtar
câmera da Prefeitura
Municipal é detido
Homem apontou outros dois envolvidos
e foi liberado após ser ouvido
Flávia Placideli

N

a quarta-feira (14), uma
equipe de Força Tática
deteve um homem de
39 anos acusado de furtar uma
câmera de monitoramento no
Jardim Primavera. A ação foi
desencadeada após os militares
reconhecerem o indivíduo, que
também havia tentado cometer
outro furto na data. O homem
foi levado até a Delegacia da
Polícia Civil, onde foi ouvido
e liberado.
Após tomar conhecimento do
furto de uma câmera da Prefeitura Municipal, ocorrido no último
dia 12, e uma outra tentativa na

quarta-feira (14), uma equipe da
Polícia Militar realizava um patrulhamento pela Avenida Luís
Boso, quando se deparou com
A.B.M., de 39 anos, morador da
Vila Repke, que foi reconhecido
como um dos autores.
Ao ser indagado pela equipe,
o mesmo confessou o crime e
indicou outros dois indivíduos
responsáveis pelo furto. Ele foi
encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde o delegado de
plantão determinou a elaboração
de Boletim de Ocorrência por
furto e tentativa de furto. O indivíduo foi ouvido e liberado, e,
segundo as informações, responderá posteriormente pelo crime.

Prefeitura Munici
CONVERSA COM CRISTO

Converse com Jesus todos os dias, durante 9 dias. Sempre que você
RECEITAS
E DESPESAS
DO ENSINO
- PUBLICAÇÃ
se sentir só e impotente para resolver
determinada
situação
ou problema,
seja qual ordem for, não se desespere. Converse com Jesus, orando: “Meu
MUNICÍPIO:
querido
Jesus Cristo,AREIÓPOLIS
em vós deposito toda minha confiança. Vós sabeis de
tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes
Acumulado
D
oRECEITAS
paralitico ARRECADADAS
andar, morto voltar a viver e o leproso sarar. Vós que vedes
minhas angustias, minhas lagrimas, bem sabeis, Divino Amigo, como preciso
Imposto Predial
Urbano
IPTU com muita fé e confiança. Fazei,
211.768,02 1
alcançar
de VósTerritorial
esta graça
que - espero,
ImpostoJesus
s/ Transmissão
de Bens
Imóveispois necessito muito e por isso vos
192.607,28 1
Divino
Cristo, que
eu alcance,
Imposto
s/ Serviços
Qualquer
Natureza
402.709,25 1
peço,
com
muita fé de
(fazer
o pedido).
A conversa conosco, meu grande Mestre,
me dá
alegria
um
Imposto
deanimo
RendaeRetido
napara
Fonteviver. Com gratidão, mandarei publicar 177.464,54
1
milheiro
desta
a
Dívida Ativa
de oração,
Impostose as distribuirei, para que outros irmãos aprendam31.708,03
1
ter
fé e confiança
em Vossa
Misericórdia.
Jesus Cristo, tenho total confiança 0,00
Atualização
de Dívida
Ativa de
Impostos
em
Vós, e a provenientes
cada dia quede
passa,
aumenta ainda mais minha fé e o meu amor.
Multa/Juros
impostos
13.064,67
Iluminai
meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias o amanhecer”
5.946.832,78
Fundo de Participação dos Municípios
Rezar o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai.
Imposto Territorial Rural
Desoneração de Exportações (LC-87/96)
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Obituário

9.289,10
0,00
2.466.482,26
815.185,11
18.598,27
10.285.709,31

QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais
107.938,61
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais
8.054,61
DATA: 09/10/2020 a 16/10/2020
Recursos de Operações de Crédito
0,00 F
Recursos
recebidos
do FUNDEB
4.369.528,36
José
Geraldo
dos Santos
faleceu na quinta-feira (15) aos 86 anos em Lençóis Paulista
Rendimentos
de Aplicação
FUNDEB
5.786,19
Antonia
Minetto
faleceu na Financeira
quarta-feirado
(14)
aos 92 anos em Lençóis Paulista
4.491.307,77
TOTAL Kravszenko
DOS RECURSOS
Feodot
faleceu ADICIONAIS
na quarta-feira (14) aos 78 anos em Macatuba

José Donisete Fregone faleceu na quarta-feira (14) aos 63 anos em Lençóis Paulista
14.777.017,08
TOTAL DACarneiro
RECEITA
Anderson
doARRECADADA
Vale faleceu na terça-feira (13) aos 37 anos em Lençóis Paulista
Helena Tasca Gonçalves faleceu na terça-feira (13) aos 79 anos em Lençóis Paulista
Heraldo Oliveira
dos Anjos
faleceu
na terça-feira (13) aos 56 anos em SaltoAntonio
GrandeMarcos dos
Elaine Maria
Pedroso
Mendoça
Rebeca Feliciano
na terça-feira
(13) aos 18 anos em Lençóis Paulista
Diretor faleceu
Municipal
de Educação
Prefeito Munic
Sylvio Vicente faleceu no sábado (10) aos 85 anos em São Paulo
Ines Maria Chiari faleceu na sexta-feira (9) aos 95 anos em Macatuba
Nati-Morto de Priscila Karen Frederico Cardozo faleceu na sexta-feira (9) em
Lençóis Paulista
Paulo dos Santos faleceu na sexta-feira (9) aos 61 anos em Macatuba

•
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END POLIO NOW

O Rotary Club tem uma trajetória importante para erradicar a poliomielite no
mundo e já ajudou a imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças em 122 países, o
que representa uma redução de 99,9% do número de casos mundiais da doença.
Para ajudar na campanha, qualquer cidadão pode acessar o site www.endpolio.
org e fazer sua doação. O valor será revertido para a compra de vacinas.
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

CAMPANHA

Dia D de vacinação
contra a poliomielite
mobiliza região
Unidades fazem plantão nas quatro cidades de cobertura de O ECO
Priscila Pegatin

C

rianças e adolescentes
estão convocados a participar da Mobilização Nacional de Vacinação Contra a
Poliomielite, que tem seu Dia D
marcado para este sábado (17).
Paralelamente, também acontece a Campanha de Multivacinação. A ação, que começou no
dia 5 e segue até o dia 30 deste
mês, visa atualizar a situação
vacinal de toda a população
com menos de 15 anos.
A imunização contra a poliomielite é voltada às crianças
menores de cinco anos. Dependendo do esquema vacinal registrado na caderneta, a
criança pode receber a Vacina
Oral Poliomielite (VOP), como
dose de reforço ou dose extra,
ou a Vacina Inativada Poliomie-

lite (VIP), como dose de rotina.
Paralelamente, a Campanha
Multivacinação também visa a
aplicação de vacinas atrasadas
na caderneta.
Ricardo Conti Barbeiro,
secretário de Saúde de Lençóis
Paulista, fala sobre a importância da campanha. “O país teve
uma queda no número de vacinas aplicadas, principalmente
por conta da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19). Mas a
orientação agora é para que as
pessoas busquem se imunizar
para evitar que doenças já erradicadas voltem a ser registradas”, ressalta.
Todas as cidades da região
participam da ação. Em Lençóis
Paulista, quatro unidades ficam
abertas neste sábado, das 8h às
17h: Ambulatório de Especialidades Dr. Antônio Tedesco (Cen-

tro) e as ESF (Estratégias Saúde
da Família) Antonio Benedetti
(Jardim Monte Azul), Dr. José
Nege (Jardim Cruzeiro) e Winter
Malatrasi (Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari).
Em Macatuba, todas as
unidades de saúde (Centro e
jardins Bocayuva, Planalto e
Santa Rita) funcionam das 8h
às 14h. Tatiana Beltramini Bueno, responsável pela Vigilância
Epidemiológica, lembra que
a campanha contribui para a
erradicação da poliomielite e
reforça a importância da multivacinação para adolescentes,
principalmente por conta de
doenças como meningite e HPV
(Papilomavírus Humano).
Em Areiópolis, as vacinas
ficam disponíveis das 8h às
17h, nos PSF (Programas de
Saúde da Família) Integração
(Núcleo Habitacional José
Zillo), Nosso Teto (Nosso Teto)
e Renovação (Parque Residencial Lourenção). Já na cidade

IMUNIZAÇÃO - Hoje, unidades de saúde estão abertas para imunizar crianças e adolescentes

Saiba mais sobre a doença
A poliomielite é uma doença contagiosa causada pelo poliovírus, que pode levar à paralisia dos
membros inferiores e até à morte. Sem tratamento específico, o paciente recebe cuidados para evitar
complicações. A vacinação é a única forma de prevenção. No Brasil, desde 2016, o esquema vacinal
inclui três doses injetáveis, aplicadas aos dois, quatro e seis meses, e uma dose oral de reforço.
Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), recentemente, 47 dos 48 países do continente
africano que ainda registravam casos foram considerados livres da poliomielite, após quatro anos
sem nenhuma criança acometida pela doença. Atualmente, apenas três países do mundo ainda têm
o vírus em circulação: Afeganistão e Paquistão, na Ásia, e Nigéria, na África.
O último caso da infecção no país foi registrado em 1989 na Paraíba. Desde 1994, o país tem a
certificação da OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde) de área livre de circulação do vírus. No
entanto, a baixa procura para a imunização preocupa os profissionais da saúde. O Sistema Nacional
de Imunização do Brasil registra queda média de 48% de vacinas como tríplice viral e poliomielite.

de Borebi, a imunização acontece no Centro de Saúde João
Raposo dos Reis (Centro), que
fica aberto das 8h às 17h.
De acordo com as respecti-

vas secretarias de Saúde, quem
não conseguir comparecer a uma
das unidades até o final do dia,
pode levar a criança ou o adolescente para tomar as vacinas até o

dia 30 deste mês. É importante
levar a carteirinha de vacinação
para consulta e atualização. Vale
destacar que é obrigatório o uso
de máscaras nos locais.

PROFISSIONAL
DA SAÚDE,

Obrigado!

A UNIMED AGRADECE
SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO NO
ENFRENTAMENTO À COVID-19.

GRATIDÃO.
ESSE É O PLANO.

A8

•

O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 17 DE OUTUBRO DE 2020 •

O ECO

B

Caderno B
• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
• LENÇÓIS PAULISTA, SÁBADO, 17 DE OUTUBRO DE 2020 • ANO 83 • EDIÇÃO Nº 7.872 •

“A vida me escolheu como professor”
Priscila Pegatin

N

essa quinta-feira (15) foi
comemorado o Dia do
Professor e entre tantos
mestres lençoenses destacamos hoje a história de Hudson
Bernardo Castanheira. Com 46
anos de idade, há 22 anos ele se
dedica às salas de aula, cerca de
nove deles a Etec Cidade do Livro, em Lençóis Paulista. À frente das disciplinas de Química e
Física, Hudson recentemente
foi escolhido entre os demais
docentes e alunos como o Professor Inspirador da unidade.
A indicação veio com a
iniciativa da Secretaria do Desenvolvimento Econômico de
São Paulo e da Assessoria de
Inovação Tecnológica do Centro Paula Souza que criaram o
Prêmio Professor Inspirador
entre Etecs e Fatecs. Hudson
foi o representante da Etec Cidade do Livro. “A indicação foi
uma surpresa e, com certeza,
aumentou minha responsabilidade em sala de aula”, diz o
professor, que lembra que sua
história com a Educação começou por acaso, ou, como ele
mesmo diz, porque a vida quis.
Ao estudar Química e es-

Hudson dá aulas de Química e Física e foi indicado pela Etec como Professor Inspirador
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

EXEMPLO - É nas aulas de
química que Hudson ensina e
inspira seus alunos para a vida

tagiar na indústria, Hudson
percebeu que faltava um algo a
mais para se sentir realizado. O
complemento veio em sala de
aula. “Não foi um desejo, mas
a vida me escolheu como professor, como se ela me dissesse:
o que você vai dar pra mim?”,
conta. Desde então, ele dá aulas
de Química e Física e já passou
por diversas escolas, cursinhos
e faculdades da cidade e região.

Na Etec, ele leciona para alunos
regulares e do curso técnico em
Química, dos 14 aos mais de 40
anos de idade.
E foi entre reações química,
ácidos e bases que o professor
encontrou uma fórmula especial: a de ensinar e inspirar seus
alunos. Para chegar a este resultado, Hudson explica o passo a
passo da composição. “Tem que
ter vontade, que pode ser tra-

duzida como paixão. Tem que
dominar o conteúdo que vai ser
ministrado, criar novos caminhos para transmitir o conhecimento, elevar o aluno e ter uma
equipe competente e eficiente
para caminhar junto a formação
de cada estudante”, revela.
A elevação citada, Hudson
diz que significa ensinar além
das apostilas e mostrar aos alunos as oportunidades que eles

podem ter e criar em relação a
vida. “Já dizia Isaac Newton: - Se
eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes”, ressalta
o professor, um gigante em sala.
Uma das características das
aulas de Hudson para entreter
os alunos, é criar um contexto a
partir do assunto a ser abordado.
“Quando explico sobre as leis de
Newton, por exemplo, gosto de
contextualizar sobre a época que

ele viveu e outras curiosidades.
Desta forma, consigo fazer uma
interdisciplinaridade e chamar
a atenção de quem não gosta
tanto de química ou física. Faz
parte da fórmula da inspiração
despertar o interesse”, explica.
NOVA FASE
Acostumado às salas de
aula, o professor, como os demais colegas e alunos, teve que
se adaptar à nova realidade.
Com a chegada da pandemia do
novo coronavírus (Covid-19), as
aulas on-line ganharam espaço
e mostram que vieram para ficar. “Para mim foi muito difícil
no começo, mas este é o futuro da educação, é inevitável”,
diz. “Ser professor é isso, é um
exercício de humildade, você
é um eterno aprendiz, não só
de novos conhecimentos, mas,
como agora, de novas formas de
transmiti-lo”, completa.
Como professor inspirador e
diante do novo cenário, Hudson
conta que ainda tem muito a
fazer. “Me sinto realizado como
professor, porém, me sinto na
responsabilidade, ainda mais
hoje em dia, de diminuir a ansiedade que o mundo vem causando nos estudantes”, finaliza.

Cultura
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CINEMA

Neste sábado (17), às 16h, em parceria com a Vitrine Filmes, o Museu da Imagem e
do Som (MIS), exibe em seu site (www.mis-sp.org.br/pontos_mis) o filme “A noite
amarela”. O longa, de 2019, tem 100 minutos de duração e é indicado para maiores
de 12 anos. Após a sessão, tem bate-papo ao vivo no canal MIS São Paulo, no
Youtube, com a participação do diretor Ramon Porto e mediação de Carlos Primati.

CIRCUITO DIGITAL DE ARTES

OPORTUNIDADE

Banda Mr. Zaap volta aos palcos Oficinas culturais
com apresentação neste domingo abrem inscrições
para novembro

Show com convidados especiais acontece às 18h pelos canais do Teatro Municipal
FOTO: DIVULGAÇÃO

Flávia Placideli

O

Circuito Digital de Artes
apresenta neste domingo
(18) um grande espetáculo musical com a banda lençoense Mr. Zaap, que retorna aos
palcos em live transmitida pelas páginas do Teatro Municipal
Adélia Lorenzetti no Facebook
(@teatrolencois), Instagram (@
teatrolencois) e Youtube (Teatro
Municipal Adélia Lorenzetti). O
projeto, realizado pela Alic (Associação Lençoense de Incentivo à Cultura) tem apoio da Prefeitura Municipal de Lençóis
Paulista e patrocínio da Bracell.
De volta aos palcos após 17
anos de inatividade, a banda Mr.
Zaap se apresenta a partir das
18h, com os músicos da primeira formação: Evandro Cantizani,
o Canti (bateria), Márcio Rogério
Angélico (teclado), Marcos Maganha (contrabaixo), Wladinei
Antônio Paccola, o Wlad (guitarra), além de Jonathan Rodrigues da Silva, novo vocalista. No
show, o grupo também recebe
duas convidadas especiais: Marcelle Maganha e Rafaele Carrer.

DE VOLTA - Retornando aos palcos, banda Mr. Zaap se
apresenta neste domingo no Circuito Digital de Artes
Com destaque para o repertório nacional, na live os músicos oferecem ao público uma
autêntica viagem no tempo,
resgatando desde as canções da
banda como “Jimmy Jamaica”,
“Fuca 66”, “O bicho vai pegá”,
“Muambeiro” e “Truco”, até
sucessos atuais, entre eles “Não
vou deixar”, “Refém”, “Tudo
que eu queria”, “Eu vou buscar” e muito mais. Com influências de reggae, funk, rap e
pop rock, a banda promete não
deixar ninguém parado.

“Gostaria de agradecer ao
projeto e ao espaço pela oportunidade. É um momento especial
para mim e para todos da banda
Mr. Zaap. Depois de tanto tempo parados, essa é nossa primeira apresentação e contamos
com o público para que seja
mais um sucesso. Mr. Zaap continua sendo uma banda legal e
seu som contagiante é coisa
fora do normal”, convida o contrabaixista Marcos Maganha,
fazendo alusão a um trecho da
música “Jimmy Jamaica”.

A BANDA
A banda Mr. Zaap lançou
seu primeiro disco em julho de
2002, “Jimmy Jamaica”, que se
manteve nas paradas de sucesso
por muito tempo, tocando em
rádios do interior e capital. Nessa época, a banda se apresentou
em eventos e casas noturnas de
todo o país e em emissoras da
televisão, tocando ao lado de
diversos artistas consagrados da
música brasileira, como Lulu
Santos, Demônios da Garoa,
Jota Quest, LS Jack, Pato Fu,
Charlie Brown Jr., entre outros.
“Começamos tocando em
bailes. Passado um tempo, sentimos a necessidade de tocar
nossas próprias músicas, foi então que, com a cara e a coragem,
fomos para São Paulo e gravamos nosso primeiro CD. Nossas
músicas foram muito tocadas
alcançando sucesso e muitas
apresentações. Por diversos motivos, resolvemos parar e agora
estamos retornando para reviver essa época boa, trazendo
nosso novo vocalista que vem
para acrescentar. Estamos muito
felizes”, enfatiza Maganha.

Projeto do Governo do Estado de São Paulo
disponibiliza vagas para cursos on-line
Flávia Placideli

E

stão abertas as inscrições
para as turmas de novembro do projeto Oficinas
Culturais On-line, promovido
pela Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Os
cursos disponíveis são “Danças
brasileiras”, “Introdução à teoria Queer e as tecnologias do
gênero”, “A isogravura e o livro
sanfona”, “Encontros sobre comicidade negra” e “Oficina de
comunicação criativa”. As vagas
são limitadas.
O Programa de Formação
para o Interior é uma realização
da Poiesis - Organização Social
de Cultura, por meio do Programa de Oficinas Culturais da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa. As atividades têm
como objetivo aproximar pessoas de diferentes camadas sociais, faixas etárias e com diferentes repertórios, promovendo

um importante espaço simbólico de trocas de conhecimentos
e experiências artísticas.
As inscrições para cada
oficina podem ser feitas pelos
links descritos abaixo até as
datas informadas. Se houver
interesse em participar de
mais de uma oficina, é necessário preencher um formulário
para cada. Caso o número de
candidatos ultrapasse a quantidade de vagas disponíveis, os
excedentes aguardam em uma
lista de espera. A confirmação da participação e demais
orientações devem ser conferidas no e-mail cadastrado no
ato da inscrição.
Além dessas oficinas, uma
série de vídeos sobre diversos
temas de arte e cultura estão
sendo publicados desde o início de outubro no canal Oficinas Culturais do Estado de São
Paulo, no Youtube, como um
projeto formativo complementar às oficinas on-line.

PRESERVAÇÃO

Lençóis Paulista tem representante
no Sistema Estadual de Museus
Nilceu Bernardo faz parte da chapa eleita para representação do SISEM
Flávia Placideli

O

Sisem (Sistema Estadual
de Museus), da Secretaria
de Cultura e Economia
Criativa do Governo do Estado
de São Paulo, congrega e articula
os museus paulistas, com o objetivo de promover a qualificação e
o fortalecimento institucional em
favor da preservação, pesquisa e
difusão do acervo museológico do
estado. Na última terça-feira (13),
foi eleita como Representação Regional de Bauru, a chapa que conta com Nilceu Bernardo, agente
cultural do MAC (Museu Alexan-

para cada região administrativa
são concebidas levando-se em
conta o contexto, as demandas
e as potencialidades locais. Ao
todo, o sistema atua em cinco
linhas de ação principais: articulação, apoio técnico, comunicação, formação e fomento.
Atualmente, o Sisem é coordenado pela Unidade de
Preservação do Patrimônio
Museológico da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa de
São Paulo (UPPM/SCEC) por
meio do Grupo Técnico de Coordenação do Sistema Estadual
de Museus (GTC SISEM-SP).

CNPJ DO CONTRATANTE: 38.914.215/0001-90 - CNPJ CONTRATADA 03.433.116/0001-02 - R$ 280,00

C O L I G A Ç Ã O

dre Chitto), de Lençóis Paulista.
“Nossa proposta principal
é otimizar a rede de comunicação entre museus e arquivos
e fortalecer rede de museus da
região por meio de temas comuns, tais como os habitantes
nativos Kaingang, Café e Ferrovia e Imigração Italiana”, destaca Nilceu Bernardo, suplente
da chapa intitulada “Museus e
Cultura”, que representa a região pelos próximos dois anos.
O Sisem se estrutura em torno de premissas de parceria e
responsabilidades compartilhadas, em que as ações previstas

FOTO: DIVULGAÇÃO

VEJA OS DETALHES DE CADA OFICINA:
DANÇAS BRASILEIRAS
Coordenação: Fernanda Iannuzzi
Inscrições até 22 de outubro
Link: https://forms.gle/dmndpY2zBEoXagHg7
INTRODUÇÃO À TEORIA QUEER
E AS TECNOLOGIAS DE GÊNERO
Coordenação: Sara Wagner York e Rafael Leopoldo
Inscrições até 22 de outubro
Link: https://forms.gle/3AF3TpMbtsWqXmqj8
A ISOGRAVURA E O LIVRO SANFONA
Coordenação: Fabíola Notari
Inscrições até 25 de outubro
Link: https://forms.gle/7NkfPyWJmxDvarHA9
ENCONTROS SOBRE COMICIDADE NEGRA
Coordenação: Vanessa Rosa
Inscrições até 25 de outubro
Link: https://forms.gle/VkTST2qWYX8Pz5qN8

REPRESENTAÇÃO - Agente
Cultural do MAC, Nilceu Bernardo
participa do Sistema Estadual de
Museus pelo período de dois anos

OFICINA DE COMUNICAÇÃO CRIATIVA
Coordenação: Luciana Gandelini
Inscrições até 25 de outubro
Link: https://forms.gle/arfQSzhaGZkYnVZH8

Cotidiano
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JUROS

A Caixa Econômica Federal anunciou na quarta (14) a redução na taxa de juros da linha de
financiamento imobiliário atrelada à TR (Taxa Referencial). Contratos fechados a partir de
22 de outubro serão corrigidos em 6,25% mais a TR, atualmente zerada. A taxa máxima
passa dos atuais 8,5% mais TR, para 8%. A redução vale para os financiamentos com
recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) e para pessoas físicas.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SOMOS TODOS NICOLAS

Legião Mirim de Lençóis
Paulista completa 50 anos

Campanha organiza
venda de pizzas no
mês de novembro

Buscando formar cidadãos e profissionais para o mundo, entidade lençoense já atendeu mais
de 4,2 mil adolescentes do sexo masculino com idade entre 15 aos 18 anos incompletos

Evento visa arrecadar fundos para o
tratamento de menino com paralisia cerebral

FOTO: DIVULGAÇÃO

Angelo Franchini Neto

Rafaela Damasceno

N

a próxima quarta-feira
(21), a Legião Mirim de
Lençóis Paulista completa 50 anos de uma história rica
e cheia de grandes conquistas.
A associação sem fins lucrativos é apoiada pelo Rotary Club
de Lençóis Paulista, empresas
parceiras e colaboradores, que
têm a missão de educar e encaminhar profissionalmente,
na condição de aprendizes, os
adolescentes do sexo masculino
com idade entre 15 aos 18 anos
incompletos. Desde a fundação,
foram atendidos mais de 4,2
mil adolescentes.
Segundo a coordenadora
social Maria Franco Maganha,
atualmente, a associação atende
124 jovens. “Nosso objetivo é o
desenvolvimento biopsicossocial e o aperfeiçoamento das habilidades e aptidões dos jovens,
bem como a qualidade de vida
e fortalecimento de vínculos
deles com suas famílias, seus
meios sociais e comunitários,
contribuindo para o retorno ou
permanência dos adolescentes
na escola, a participação cidadã e uma formação geral para
o mundo do trabalho”, destaca.
A Legião Mirim de Lençóis Paulista está centrada na
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, em
serviços da Proteção Social
Básica, nomeada como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Atende também ao Programa de
Aprendizagem “Adolescente:
Educação, Trabalho, Direito
e Cidadania”, seguindo a Lei
10097/2000. Dentro deste programa, são executadas diver-

FOTO: DIVULGAÇÃO

U

50 ANOS DE HISTÓRIA - Legião Mirim de Lençóis Paulista tem a
missão de educar e encaminhar os adolescentes ao mercado de trabalho

O TRABALHO DA LEGIÃO MIRIM
- Oferecer condições de atendimento aos adolescentes, dedicando atenção às suas necessidades básicas;
- Integrar os adolescentes ao meio familiar, social e profissional com dignidade, respeito e
responsabilidade;
- Capacitar os adolescentes para uma ação própria encaminhando-os, como aprendizes, para o
mercado de trabalho de forma digna e legal;
- Contribuir para colocar em prática o compromisso da Declaração do Milênio das Nações
Unidas, no que diz respeito a “Elaborar e aplicar estratégias que proporcionem aos jovens de todo o
mundo a possibilidade real de encontrar um emprego digno e produtivo”;
- Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o
desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
- Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer,
com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
- Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.

sas ações, serviços e atividades, todos dentro dos critérios
e objetivos propostos.
“O trabalho desenvolvido
pela Legião Mirim é de extrema
importância, pois desenvolve o

potencial criativo do adolescente, procurando despertar suas
habilidades, criando hábitos
de responsabilidade, proporcionando a oportunidade de
reflexão sobre seu cotidiano e

tornando-o um indivíduo mais
consciente e participativo junto
à sociedade, oportunizando seu
ingresso para o mundo do trabalho”, finaliza a coordenadora
social da Legião Mirim.
FOTO: DIVULGAÇÃO

LIDERAJOVEM

Instituto prorroga
inscrições para o 16º
Congresso Juvenil

ma nova Pizza Solidária
será organizada para arrecadar fundos para o
tratamento do pequeno Nicolas
Felipe Campos Piccoli, de três
anos, que tem paralisia cerebral.
A mãe, Sandy Caroliny Piccoli,
criou a campanha “Somos Todos
Nicolas”, que tem como objetivo custear um tratamento com
células-tronco para melhorar a
qualidade de vida de seu filho.
A Pizza Solidária está marcada para o dia 29 de novembro. Cada unidade, disponível
nos sabores calabresa, frango
e misto, está sendo vendida a
R$ 25. Os interessados podem
entrar em contato pelo telefone
(14) 99702-8069 ou pela página
Somos Todos Nicolas, no Facebook. A entrega será feita na
data mencionada, das 12h às
16h, na Rua Odila Joana Paccola Ludovico, 156, no Jardim
Açaí, ou por delivery.
Para a produção das pizzas,
a mãe do pequeno Nicolas também está recebendo doações
de ingredientes e embalagens.
Quem desejar contribuir pode
entrar em contato pelos meios
citados acima. Doações para a
campanha também podem ser
feitas em dinheiro, pela conta em
nome de Nicolas Felipe Campos
Piccoli (Caixa Econômica Federal, agência 4896, conta poupança 6385-7, operação 013).
RELEMBRE A HISTÓRIA
DE NICOLAS
No quinto mês de gestação,
a pressão de Sandy começou a
subir e ela foi diagnosticada com
pré-eclâmpsia (doença específica da gravidez que causa hipertensão na gestante). Por conta do
problema na gestação, Nicolas
nasceu prematuramente, com 26
semanas, pesando apenas 715g.
Além disso, segundo a mãe, ele
teve uma hemorragia cerebral,

CUIDADOS ESPECIAIS
Pequeno Nicolas conta com
uma equipe multidisciplinar para
melhorar sua coordenação motora
que foi a causa da paralisia.
Por conta da condição do
filho, Sandy resolveu iniciar a
campanha para levantar os recursos para custear tratamento
com células-tronco, que custa
aproximadamente US$ 15 mil
(R$ 85 mil na cotação atual) e
não está disponível no Brasil.
Quando o valor do tratamento
for adquirido, Nicolas terá que
viajar para o Paraguai, em uma
clínica especializada.
“A paralisia cerebral não
tem cura, mas o Nicolas pode
ter uma melhora significativa.
Esse tratamento vai ajudar na
postura dele, porque ele não
consegue se sentar sozinho ou
ficar em pé, vai fortalecer o
equilíbrio e restaurar os neurônios. É um tratamento que vai
auxiliar nas terapias que ele
já faz, como a fisioterapia e a
fonoaudiologia”, explica a mãe.

Novo prazo se encerra neste domingo (18);
evento on-line acontece entre os dias 23 e 24
Da Redação

O

Instituto
LideraJovem
prorrogou as inscrições
para a 16ª edição do
Congresso Juvenil. Neste ano,
por conta da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), o evento acontece de forma remota,
entre os dias 23 e 24 deste mês,
com transmissão pelo canal Instituto LideraJovem no YouTube.
O tema desta edição é “Cadê
meu futuro? Transformação a
partir das mudanças”.
“Este momento de pandemia é desafiador e entendemos
que para segurança de todos
a versão on-line é a mais adequada, mas estamos animados
para a volta da versão presen-

cial em 2021 e todos os participantes do evento deste ano
já garantem automaticamente
sua vaga para o ano que vem”,
comenta Carla Branco, diretora
do Instituto LideraJovem.
O Congresso Juvenil tem
como público-alvo os adolescentes de 13 a 18 anos. O objetivo do evento é possibilitar
aos participantes espaços para
reflexões sobre o momento atual e as transformações na vida
de cada um, discussões sobre
as realidades da sociedade,
proporcionando uma visão de
mundo mais ampla e estimulando o protagonismo juvenil.
Uma novidade deste ano é o
show de talentos, que visa utilizar a arte como instrumentos de

AINDA DÁ TEMPO - Inscrições para o 16º Congresso
Juvenil podem ser feitas até neste domingo (18)
promoção social e integração.
Quem quiser compartilhar seu
talento, (cantar, dançar, declamar poesia, etc.) deve enviar,
até na quinta-feira (22), um vídeo de até quatro minutos para
o e-mail congresso.ilj@gmail.
com. Os vídeos serão transmitidos no encerramento do evento.
Os interessados em participar do 16º Congresso Juvenil
devem fazer a inscrição pelo site
(www.liderajovem.org) até neste
domingo (18). É necessário ter
o RG (Registro Geral) em mãos
e solicitar aos pais ou responsáveis a assinatura do termo soli-

citado no ato da inscrição. Por
ser virtual, o evento é aberto à
participação de jovens de outras
cidades. Outras informações
pelo telefone (14) 9.9799-1571.
O Congresso Juvenil conta
com o apoio da Bracell e da
Lwart Soluções Ambientais,
mantenedoras do Instituto
LideraJovem, além de outras
empresas de Lençóis Paulista e
região. O evento, desde sua primeira edição, também recebe
a ajuda de dezenas de voluntários que apostam no futuro da
juventude e contribuem para a
organização e produção.

EDITAL DE CASAMENTO
Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro, Lençóis Paulista - SP
CEP: 18680-080 Tel: 14-32641973
E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
VALMIR PINTOR DE OLIVEIRA e GABRIELA LUIZA DE SOUZA ELEOTERIO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
convivente em união estável, mototaxista, nascido em Santa Cruz de Monte
Castelo - PR, aos 17/08/1974, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de BENEDITO DE OLIVEIRA e de CLEIDE PINTOR DE
OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convivente
em união estável, do lar, nascida em Mogi das Cruzes - SP, aos 24/03/1997,
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de ANTONIO ELEOTERIO e de ISABEL PEREIRA DE SOUZA SALES.
WALLINSON LOPES DA SILVA e MARCIANA GUERRA PAIXÃO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convivente em
união estável, servente, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 31/01/1997,
residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de REINALDO LOURENÇO DA SILVA e de MARIA ROSELI LOPES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, conivente em união estável, rural, nascida em
Lençóis Paulista - SP, aos 14/03/1988, residente e domiciliada em Lençóis
Paulista - SP, filha de JÚLIO GUERRA PAIXÃO e de GENI RODRIGUES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local.
Lençóis Paulista, 15 de outubro de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.
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SHOPCAR VEÍCULOS - compro seu carro, moto, pago à vista.
Tratar (14) 98175-0076
com Paulo.
APLICAM-SE
HERBICIDAS mata-mato em terrenos
e quintais. Tratar
99127-0004
RUBINHO ESTOFADOS - conforto e
qualidade em 1º lugar,
reforma de estofados
em geral. Tratar na
Av. Nações Unidas,
230, Núcleo. Fone (14)
3264-7318, (14) 32648163 e 99781-7519.
VENDE-SE COROLA
2019 alts, completo,
impecável, 270 mil
km, valor R$ 105 mil.
Tratar (14) 99664-4455

FRETES MUDANÇAS ligue (14) 32636074 / 98127-2764
(Vivo) com Benedito
(Donizete). Rua João
Capone, no 220,
Núcleo H Luiz Zillo.

VEÍCULOS
VENDA

COBALT LTZ ano
2017, modelo novo
(sem detalhes), cor
metálico, completo,
único dono - 11
mil km. Tratar: (14)
99709-5659 com
Lima.
VENDE-SE GOL
Trend 1.0, ano 2012,
completo, ótimo
estado. Tratar (14)
99786-4342
VENDE OU troca
S10, 2011, 4x4
Diesel, Rodeio,
completa. Tratar: (14)
99715-3558.
PAJERO FULL 2007
3.2 diesel, automática, 4x4, completa, 7
lugares, couro, DVD,
R$ 60.000,00 - Tel
whats 99614-3191.
VENDE-SE OU troca-se por chácara, casa
ou terreno, 01 caminhão Mercedes Bens
15/13 anos 82 com
o polis e caçambas
para entulhos. Tratar:
(14) 99712-2211
VENDE-SE ESCORT
L 1990, 1.6, álcool,
cor prata, motor e
pneus novos, impecável. Tratar (14)
99614-3191.
VENDE-SE MERCEDES ano 1985, modelo 15/16, interculado,
cor vermelho. Tratar
(14) 99798-5499
HONDA CIVIC 2007
preto Flex. Valor R$
28.000,00. Tratar:
(14) 99817-3280, (14)
99262-9876 ou (14)
99694-6060
VENDE-SE CIVIC
ano 2012, cor prata,
segundo dono, bem
conservado. Tratar
(14) 99887-7508
VENDE-SE AGILE,
2011, flex, preto. Tratar (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

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

MOTOCICLETAS
VENDA

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.

SERVIÇOS
GUINCHO - 24 horas,
tratar (14) 99693-1478
LAVACAR SÃO
Judas - Serviço de
lavadas completas,
polimentos, higienização interna, na Rua
Jalisco 147. Tratar
(14) 3263-2680 / (14)
99130-2153.
VENDO AREIA
grossa valor R$ 50,00
o metro. Tratar: (14)
99817-3280, (14)
99262-9876 ou (14)
99694-6060.
RL CAÇAMBA - Faz
serviços de limpeza
com caçamba para entulho (para empresas
e particulares). Tratar
(14) 99789-2210 /
99777-2218.

AUTO ELÉTRICA
Zamboni está trabalhando com serviços
em bombas injetoras,
bicos injetores e
injeção eletrônica
diesel, para maiores
informações entrar em
contato conosco: (14)
3263-4713, estamos à
disposição.
ROCHA SERRALHERIA - Portões basculantes, portas, vitrôs,
esquadrias metálicas
em geral, faça um
orçamento. Tratar na
Rua Paraná, s/n, Jd.
Cruzeiro ou no telefone (14) 3263-5428 /
99724-0188 com João
Sérgio Rocha.
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 principalmente jalecos.
Tratar (14) 99671-7781
ou na Rua Amazonas,
532, Vila Cruzeiro
CHECK LAUDO
Vistorias Veicular, vistoria em autos, motos,
ônibus, caminhões,
etc. Rua Líbero Badaró, 523, Jd. Morumbi,
(ao lado da oficina do
Milani). Telefone (14)
3263-1795 e 997115644.
SERRALHERIA
CONEGLIAN Lençóis
- seu portão está com
algum problema?
Fazemos manutenção
em portões automáticos e correr - troca
de cabo de aço, kit e
roldanas, placas de
motores - 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 997583585 / 99633-7516.

FAÇO PULVERIZAÇÃO no combate de
doenças e pragas, em
plantas frutíferas e
ornamentais. Tratar
(14) 99127-0004
GEOVANE ELÉTRICA Residencial:
Serviços Instalações
e reparos elétricos,
faça um orçamento
sem compromisso,
atendimento 24 horas.
Tratar (14) 3264-3837
/ 99864-9769
FISIOTERAPEUTA Victor Lopes Quadrado
- Crefito - 301604-F.
Atendimento domiciliar e na clínica Priscila Sanches. Endereço:
Rua Dr. Antonio
Tedesco, 859 - Centro
- Lençóis Paulista - SP.
Email - vlquadrado@
hotmail.com. Contato
- (14) 99725-2601
(whatsapp) ou 32647658 (fixo).
BORRACHARIA
TIÃO - Tratar na Rua
Palmiro Diegoli, 129,
Jd. Primavera ou no
telefone (14) 32648827.
FERNANDO CABELEIREIRO Sorriso.
Horário de atendimento de segunda
das 9h às 12h30 e de
terça à sexta-feira
das 9h às 12h30 e
14h30 às 19h e aos
sábados das 9h às
12h00 e 13h30 às 19h.
Domingos e feriados
não abrimos. Na Av.
Procópio Ferreira, 510,
Cecap ou telefone (14)
99675-2769.
MARCENARIA
MORETTI - Irmãos
Moretti desde 1960
- Especializada em
armários embutidos,
estantes, copa e
cozinha em fórmica,
móveis sob encomenda. Endereço: Av.
Nove de Julho, 633,
Centro. Telefones
(14) 3263- 0300 /
3263-3300 / Whats
99634-9647
GLÓRIA BERNARDINI Escritório de Engenharia. email: gloria.
esceng@yahoo. com.
br. (14) 3281-4900
WR - Serviços. Limpeza, doméstica e pesada. Jardim, piscina
e 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
ALONSO CABELEIREIRO. Av. Hermínio
Jacó, no 622 no bairro
Nova Lençóis, atendimento de segunda a
sábado e aos domingos e feriados até às
12:00h. Estamos com
ótimos preços. Tratar
(14) 99728-5999.

ACADEMIA DE judô
AKI - Rua Rio Grande
do Sul, no 340, Vila
Cruzeiro / Face- book.
com/academiadejudolp tratar: (14)
99822-9294 ou (14)
99769-4121
JS SANTOS Automatizadores e Segurança
Eletrônica - Instalação
de automatizadores
de portão, cercas
elétricas, interfones,
alarmes, manutenção
em todas as marcas.
Tratar com Admilson
- Técnico Autorizado.
(14) 99773-1547 /
98128-1597
PRECISANDO CALCULAR seu seguro
novo ou renovação?
Faça já seu cálculo
com a MC Corretora
de Seguros. Rua 15 de
Novembro, 269, Centro - Lençóis Paulista,
(14) 3263 3803 / (14)
99884- 3777
AND TRANSPORTE
Fretes e Mudanças
- Cobrimos qualquer
oferta. Tratar com
Anderson Silva (14)
99664-4648
SERRALHERIA
PORTAL - portões
basculantes revestido
em chapas de alumínio
- estruturas e esquadrilhas metálica em
geral. Pontualidade,
eficiência e qualidade
em primeiro lugar.
Tratar (14) 3264-4313.
e-mail serralheriaportaljc@hotmail.com
AUTO STILO Lava
Car - lavagens simples
a 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 - Atendimento 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/ANTENISTA - 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
CARIMBOS LENÇÓIS e folhinhas.
Tratar na Rua João
Capoani, 71, Núcleo.
Telefones (14) 32632677 / 99702-1688
GRAFITE PARA
fachada, pinturas artísticas com desenhos
para fachadas comerciais e residências.
Studio Paccola (14)
99832-3243.

GALERIA MARIA
“Mistura do Brasil”.
A loja que faltava
em Lençóis Paulista, 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
PREOCUPADO SE
as mudanças nas
regras de aposentadoria afetarão você?
Faça uma consulta
conosco e entenda.
sem compromisso.
Escritório Contábil G5
Contec Ltda. Rua José
do Patrocínio, no 591,
Centro, Lençóis Pta
- SP. Fone: (14) 32632015 / 3264-8282 /
3264-6569

LAVA SECO
Cavazzotti - Empresa
especializada em limpeza e higienização de
estofados em geral,
também com lava Car
na Rua vinte e Cinco
de Janeiro 780, agora
com o serviço de
sanitização. Tratar (14)
99701-3523.
PROCURA-SE APOSENTADO procurando chácara, sítio para
ser caseiro. Formado
em jardinagem em
geral. Solteiro. Cel:.
(14) 98816- 7062 falar
com José
SOU CUIDADORA,
tenho experiência,
tenho 15 anos de
hospital (enfermeira)
possuo carta de habilitação, tenho vários
horários dispo- níveis.
Tratar: (14) 3263-0509
ou (14) 99770-0265
SOU DIARISTA
com experiência.
Boa organização e
disciplina. Atuo em residências, escritórios
e consultórios. (Escritórios e Consultórios
Disponível faxina a
noite). Tratar: (14)
99702-5096

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

EMPREGOS
PROCURO VAGA
de diarista; faxineira
ou doméstica. Tenho
disponibilidade de dia
e horário. Para Residências 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
PROCURO EMPREGO como empregada
doméstica, tenho 20
anos de experiência.
Tratar (14) 3263-4212/
99832-3375
ATENÇÃO PATROAS! Se você precisa
de empregada doméstica com experiência
ligue para o Sindicato
das Domésticas: (14)
3263-1923 das 14h às
17h30

RESTAURANTE VIAJANTES - Marmitex,
marmitas, self-service
e prato feito. Tratar
na Rua Gino Augusto
Antônio Bosi, 140, Pq
Res. Rondon, Lençóis
Paulista. Telefone (14)
3263-2412 / 32642079 / 99686-1979
FRANGO ASSADO
aos domingos, venha
conferir, é uma delícia! Tratar na Rua Luiz
Henrique de Camargo,
21, Júlio Ferrari. Contato (14) 3263-6502/
99659-6123 com
Cícero Bearari
ROÇA URBANA Verduras, legumes,
ervas e raízes sem
agrotóxicos. Rua Carlos Ranzani, 165, Jd.
Lago da Prata. Tratar
(14) 99761-1693.
CESTA BÁSICA Lopes Rua Willian Orsi,
76. Tratar (14) 32649745 / 99751-2608.
Email: fjgzlopes@
hotmail.com

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

VENDE-SE BERÇO
de viagem desmontável da marca
Galzerano, semi-novo,
valor R$ 180,00. Tratar
(14) 99812-0998 /
3263-1722.
VENDE-SE CELULAR
Moto G7 semi-novo, com nota fiscal,
perfeito estado, R$
850,00. Tratar (14)
99746-0449.
ENGENHO EVENTOS - Salão de festas. Local para casamento- 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 APARELHO de som Philips.
Tratar (14) 98822-1372
/ 3263-2793.
VENDO IMPERMEABILIZANTE para
telhas e tijolos 50 litros R# 500,00 à vista.
Tratar (14) 98175-0076
e whatsapp.
VENHA PARTICIPAR
do Feira do Rolo (carros e motos) que está
acontecendo na Cecap
em frente a creche na
Av. Orígenes Lessa,
todos os domingos.
VENDE-SE, PANOS
de pratos 100% algodão, R$3,50 cada ou 3
por R$ 10,00. Aceito
cartão de crédito.
Falar com João (14)
98803-7954
SANFONA, VENDE-SE, troca e conserta.
Tratar cel: (14) 997118613
VENDE-SE ESTERCO bovino sem agrotóxico, embalagem
de 5kg, faço entrega
a domicílio somente
em Lençóis Paulista,
para pedidos acima
de 10 unidades. Ele é
composto de estrume
puro bovino, urina
(uréia) e 20% de serragem (pó de serra), e
ensacado diretamente
da esterqueira, não
é peneirado e o processo de curtimento é
natural. OBS: Para lojistas preços e frete a
combinar. Os pedidos
serão entregues com
2 dias úteis mediante
identificação clara
do interessado pelo
WhatsApp. Tratar com
Andrade (14) 997217534.
EXCELENTE
OPORTUNIDADE
para escritórios,
vende-se mesas,
gaveteiros e armários,
confeccionados em
mdf e revestimentos
padronizados. Tratar:
(14) 99118-0204
VENDE-SE TELHA
romana. 800 telhas
por R$ 400. Rua Ana
Maria Moretto Paccola, 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 996947889

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

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 CONTEMPLADO crédito
R$ 302 mil para comprar imóvel constr./
capital giro - quero
R$30 mil + transf.
div. (14) 99879-7478
(partic.)
CASA TRINCADA?
Faça um orçamento grátis com o
Engenheiro. Tratar:
0800-118023 ou (14)
99650- 3279
O MELHOR atendimento e o melhor
pra você...Corre pra
cá...Rua Alexandre
Raimundo Paccola,
186, Rondon, fone (14)
3263-2125.
VENHA REALIZAR
o sonho da casa
própria! Financiamos
seu imóvel pela Caixa
Econômica Federal!
*Imóvel Novo *Imóvel
Usado *Terreno e
Construção faça uma
avaliação de crédito!
(14) 3264-5165 / (14)
99820- 0872 - José
Carlos. Rua 15 de Novembro, 581. Edifício
Luiz Paccola, 3o andar,
sala 32. Lençóis
Paulista.
PRATELEIRA SEIS
módulos sendo R$ 250
reais cada módulo.
Falar com Dani Cel:
(14) 99624-2282
VENDE-SE FURADEIRA a bateria.
Tratar (14) 3263-2793
ALUGA-SE BETONEIRAS - mensal ou
diária de segunda à
segunda. Tratar (14)
99686-6030

EXCURSÕES
PARATY RJ. Janeiro
de 2021 - passeio
de escuna, café da
manhã, transporte,
jantar, passeio em
praias com van e pousada. São 4 dias. De
5 a 9/01. Fone 997248206 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 - lembrancinhas para todas
as ocasiões, topo de
bolo e personagens,
aceita encomendas.
Tratar (14) 996191155.

BALCÃO ATENDIMENTO 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 COSTURA - 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 - limpeza e descartáveis, Rua
Antônio Paccola, no
20, Vila Antonieta ll.
E-mail eliejf@yahoo.
com. br. Tratar: (14)
99778-3100
AULAS PARTICULARES - inglês, conversação, leitura, escrita,
Professor “Fluente”
residiu e trabalhou na
Inglaterra (Londres)
por 05 anos. Tratar
Cel/whats (14) 996117673

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
VENDA

VENDE-SE CASA
Santa Terezinha,
edícula em L, 3 dormitórios, sendo 1 suíte,
copa, cozinha, área
de lazer e garagem
para 2 carros, valor
R$ 260.000,00. Tratar
(14) 98206-3666 / (14)
99791-3666.
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Classificados
VENDO
TERRENO
CONDOMÍNIO
SPAZIO VERDE
Metragem
336m²
Valor
R$290.000,00
PARTICULAR
(14) 98121-9398

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 CASAS casa da frente: 3 quartos, 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.
BARRACÃO + Casa
- Vila Humaitá - 3
quartos, cozinha, lavanderia, sala ampla,
closet, 2 banheiros +
barracão salão 320
m² - 2 escritórios, 2
banheiros e copa.
R$ 1.500.000,00.
Código 02929. Ligue
(14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br.
CASA - Rondon - 2
dormitórios, 1 suíte,
1 sala, 1 copa, 1 cozinha, 1 dispensa, 1
banheiro, 3 garagens
cobertas e 1 edícula.
R$ 296.000,00.
Código 02403. Ligue
(14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br.
CASA - Vila Nossa
Senhora Aparecida - 5
dormitórios, 1 suíte, 1
sala, 1 cozinha, 1 lavanderia, 1 banheiro,
1 garagem coberta.
R$ 260.000,00.
Código 02669. Ligue
(14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CASA - Mamedina - 3
quartos sendo 1 suíte,
2 salas de visitas
grandes, 1 cozinha
comum, 1 banheiro
social, lavanderia, garagem para 3 carros,
1 banheiro externo, 1
salão e piscina desativada. R$ 350.000,00.
Código 02860. Ligue
(14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br.
CASA - João Paccola
- 3 quartos, 1 sala,
cozinha, banheiro
social, garagem coberta, área de serviço,
edícula com quarto
e banheiro externo.
R$ 250.000,00.
Código 02916. Ligue
(14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br.
CASA - João Paccola
- 3 quartos, 1 sala
de visita, cozinha
americana, banheiro
social, lavanderia
coberta, churrasqueira. R$ 265.000,00.
Código 02909. Ligue
(14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br.
CASA - Botucatu - 2
quartos, 1 suíte com
hidromassagem, 1
sala de visita, 1 sala
de jantar, cozinha
americana, 3 banheiros, edícula com
churrasqueira, banheiro. R$ 265.000,00.
Código 02774. Ligue
(14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br.
CASA - Jardim
Europa - 3 dormitórios
sendo 1 suíte, closet
com armários, sala
de visita, sala de
jantar, cozinha comum
completa (armários
embutidos, banheiro
social com blindex,
área de serviço
coberta, garagem
para 2 carros e uma
moto, portão de grade
e sistema de alarme
completo (cerca
elétrica, concertina,
alarme e câmeras.
R$ 550.000,00.
Código 02918. Ligue
(14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br.
EDÍCULA - Macatuba
- 1 quarto, 1 banheiro,
cozinha americana
ampla, piscina e
garagem coberta.
R$ 220.000,00.
Código 02894. Ligue
(14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br.
VENDE-SE CASA no
Villacittà em fase de
acabamento. Tratar
(14) 99617-4371.

APARTAMENTO Centro - duplex com
3 quartos sendo 2 suítes, banheiro social,
sala de visita, sala
de jantar, cozinha,
lavanderia, garagem
coberta para 2 carros.
armário embutido em
tudo. R$ 805.600,00.
código 02956. ligue
(14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br.
RESIDÊNCIA CAJU
Parte Alta - desocupada com 2 dormitórios, 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 Martins, R$ 650.000,00.
Tratar (14) 3263-2105
CRECI 41388.
BAURU - Vende-se apartamento na
Rua Maria Nogueira
/ Jd. América, R$
230.000,00. Tratar
(14) 3263-2105 CRECI
41388.
VENDE-SE LINDA
casa Núcleo H. L.
ZILLO, 03 dormitórios
(1 armário planejado), sala estar, sala
de jantar, cozinha
planejada c/ forno e
cooktop embutidos, 02
banheiros, área com
churrasqueira, lavanderia coberta, garagem para 02 carros.
Valor R$ 270,000.00
(negociável). Aceita
financiamento. Tratar:
(14) 99821-7389 ou
(14) 99184-2567
VENDE-SE CASA
frente e fundo na
Rondon, casa frente
sendo 3 quartos,
sala, copa, cozinha,
lavanderia, 2 banheiros, casa fundo 2
quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia
e 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 APARTAMENTO no Edifício
Orígenes Lessa,
último andar, com
armários embutidos
nos quartos, nos banheiros e na cozinha.
Banheiros com box de
vidros temperados.
A varanda gourmet
fechada com vidros
temperados. Contatos:
(14) 99141-9526 ou
(14) 99829-1217
VENDE-SE CASA
em Alfredo Guedes.
Tratar (14) 98822-1372
/ 3263-2793.
VENDO SOBRADO na Rua Ignácio
Anselmo (Centro),
comercial e residencial com piscina /
rancho. Aceito apto ou
casa como parte no
negócio. Tratar: (14)
99148-9959
EDIFÍCIO VILLA
Splendore - Vendo
apartamento. Fone
(14) 99870-0202.
JD MORUMBI casa
com 03 quartos sendo
uma suíte com armário, 2 salas + 1 sala de
jantar, lavanderia, terreno 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 lavanderia 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. Última localização para
quem quer montar
um comércio. Tratar
(14) 99658-4415 com
Cláudio.

IMÓVEIS

COMERCIAIS

VENDE-SE / aluga
dois barracões na Avenida João Paccola com
300 m² cada. Tratar
(14) 99702-2352.
ALUGA-SE SALAS
para escritório em
prédio novo. Tratar
(14) 98175-0076 e
whatsapp.
ALUGA-SE BARRACÃO Comercial
207 m², climatizado, 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 Paccola com 40 m², dois
banheiros e divisórias.
Tratar (14) 99116-1977
com Paulo.
ALUGA-SE BARRACÃO com 140 m² com
laje, pé direito de 4.50,
cozinha e banheiro
acessível. Jardim
Monte Azul, valor a
combinar. Magno Ferreira (14) 99752-2449
Cresci 194142F.
VENDO PRÉDIO comercial especial para
clínica ou escritório,
situado na Rua Anita
Garibaldi, no 1.515 e
1.519. Tratar (14) 32643165/ 99701-6335.
ALUGO SALA para
estética. Tratar (14)
99789-3425 / 997870743.
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 Lorenzetti 897. Tratar (14)
99677-1099.

RESIDÊNCIAS
ALUGA

ALUGA-SE EDÍCULA
na Cecap, excelente
localização. Interessados tratar (14)
99806-7878.
ALUGA-SE CASA no
Costa Azul represa de
Avaré, para feriados
e finais de semana.
Tratar (14) 3263-1722
/ 99812-0998.
GUARUJÁ TEMPORADA – Apartamento
para 8 pessoas,
garagem, 1 quadra da
praia das Pitangueiras, 2 quadras do
shopping. Tratar (14)
99772-7315.
ALUGA-SE APARTAMENTO 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 CHÁCARA. 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 / 996323811 envio fotos pelo
whats.
ALUGA-SE CASA
com 6 cômodos e
outra com 4 cômodos
na Chácara Corvo
Branco. Tratar (14)
99712-2211.
ALUGA-SE CHÁCARA, no São Judas
Tadeu para eventos
em geral. Para mais
informação entrar em
contato. Tratar (14)
99653-1140 ou (14)
3263-4713.
GUARUJÁ PARA
temporada - Praia
Pitangueiras - quitinet
(4 pessoas), apartamento (8 pessoas), 1
quadra da praia e 2
quadras dos shopping.
Ligue (14) 99772-7315
CHÁCARA PARA
festa - 1 cozinha
ampla com churrasqueira, uma geladeira
e freezer, uma área
com mesa e cadeiras,
1 piscina, muita
área verde. Valor
R$350,00/dia. Contato: (14) 99772-7315

EDÍCULA ALDEIA
- para confraternizações - “ambiente
familiar”. Lugar amplo
com cobertura, quarto,
banheiro interno, sala,
copa com churrasqueira, quadra, piscina,
banheiro externo masculino, mesa de bilhar
e, acessórios (Freezer,
TV). Tenho mesas e
cadeiras para alugar.
Tratar (14) 99768-0518
Vivo whats.
ALUGO APARTAMENTO Praia
Grande - temporada
- 8 andar - em frente
ao mar - Guilhermina.
3 dormitórios. Tratar
(14) 98175-0076 e
whatsapp.

TERRENOS
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.
TERRENO - Santa
Teresinha II - Área do
terreno: 236.15m². R$
80.000,00 + parcelas.
Código 02565. Ligue
(14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br.
TERRENO - Ubirama
- Terreno murado, área
275m². R$ 210.000,00.
Código 02790. Ligue
(14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br.
TERRENO - Jd.
Village - Área: 250m².
R$ 160.000,00.
Código 02704. Ligue
(14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br.
TERRENO - Spazzio
Verde - 307m². R$
212.000,00. Código
02960. Ligue (14)
99728-1313 / 32630021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br.
TERRENO - Centro 266m² com construção
antiga com 3 quartos,
sala, banheiro
social e lavanderia,
garagem descoberta. R$ 380.000,00.
Código 02959. Ligue
(14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br.

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, portaria, salão de festas,
quadras poliesportivas
e de tênis, academia e
playground. Tratar (14)
98182-5998.
VENDE-SE TERRENO com 806 m² na
Cidade de Macatuba,
Jardim América - próximo 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 TERRENO Jardim Itapuã,
na Rua Wiliam Orsi,
n° 47. Valor 100mil.
Tratar (14) 99816-4387
ou 3436-1926 falar
com Didi.
VENDE-SE UM terreno no Jardim Planalto
por R$ 40.000 mais
prestações, sendo
negociável os 40.000.
Tratar (14) 3264-4451
ou (14) 99119-2443
com Ângela ou
Rubens.

VENDE-SE 2 terrenos
no Spazio Verde
condomínio fechado.
Tratar (14) 996174371.

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

VENDE-SE ÁREA
de terra em Alfredo
Guedes de 7.912 m²,
10.577 m². Tratar (14)
98822-1372 / 32632793.

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

VENDE-SE TERRENO 400 m², murado
na Maria Luiza 4. Tratar (14) 99712-2211.
VENDO LOTE de
terreno na cidade de
Macatuba, Loteamento 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.

TERRENO LOCALIZADO 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.

ITAMARATY:
TERRENO topografia
plana, excelente localização 501,74 m² - R$
230.000 baixou para
R$ 213.000. Adriano
Cian Consultor de
Imóvel Tel. (14) 991265928.

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

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

VENDO TERRENO
no Condomínio Spazio
Verde. Metragem total: 336m2. Valor: R$
290.000,00. Particular.
Contato: (14) 981219398

GREENVILLE
RESIDENCIAL: Terreno topografia plana,
excelente localização
1056 m2 R$ 650.000
Adriano Cian Consultor de Imóvel Tel. (14)
99126-5928.
VENDO TERRENO
Jd. Itapuã com 200m2
na Rua José Hiram
Garrido, no 594, próximos ao novo Cemitério Paníco. Topografia
plana 80% murado,
R$ 100.000,00. Tratar:
(14) 99782-7113 ou
(14) 99709-5288.

CHÁCARAS
VENDA

VENDE-SE UM sítio
área rural de 1 (um)
alqueire de terra,
ao lado do Engenho
São Luiz, fica no São
Judas Tadeu, com
asfalto, água e luz.
Tratar (14) 99772-5363
com Amaral.
VENDE-SE UMA
chácara (Corvo Branco) ou troca por casa,
terreno ou barracão.
Tratar (14) 997122211.
VENDE-SE SÍTIO
Gleba A - Bairro Campinho. Área total de
3,3 alqueires paulista,
ou seja, 8,06 hectares,
localiza- do no
município e Comarca
de Lençóis Paulista,
Estado de São Paulo.
Arrendado para Cana
pela Zilor. Entrar em
contato pelo celular
(41) 99815-9747
Maristela.

VENDO
TERRENO
CONDOMÍNIO
SPAZIO VERDE
Metragem
336m²
Valor
R$290.000,00
PARTICULAR
(14) 98121-9398
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RECORDANDO
Por Nelson Faillace

RAINHA DA BELEZA - Lençóis Paulista,
como muitas outras cidades, teve seus tempos
dourados de grandes concursos de beleza. A
lembrança desta semana remete a um desses
eventos. Na foto, tirada de um convite feito na
época, Alice Moretto, eleita Rainha da Beleza
em 1952 e coroada no dia 24 de janeiro de 1953.

Familiares e amigos desejam muitas felicidades e realizações
aos aniversariantes da semana. Parabéns a todos!
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Alex Leite, sábado (17)
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Carla Corrêa Medola, sábado (17)
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Daniela Almeida, terça-feira (20)
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Ivone Paccola, terça-feira (13)

Maurinho Justino, quinta-feira (15)

Carla Izeppe, sexta-feira (16)
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Gabriela Silva, quarta-feira (14)
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Ivanir de Souza, quinta-feira (15)
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Izildinha de Fátima Lopes Corrêa, sábado (10)
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Luciana Tesser Paludetto, domingo (18)
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Raquel Ramos Romani, domingo (18)
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Salete Cortez, domingo (18)

