UM SENHOR JORNAL
• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
• LENÇÓIS PAULISTA, SÁBADO, 12 DE SETEMBRO DE 2020 • ANO 83 • EDIÇÃO Nº 7.867 •

R$ 2,00

Ranking coloca Lençóis entre as
quatro melhores cidades do país
Município se destacou pelo segundo ano consecutivo e melhorou posição no Índice de Governança do Conselho Federal de Administração
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PLANO SÃO PAULO

AGORA É
OFICIAL

Estado está com
todas as regiões
na Fase Amarela

DEM, PSL e PV encerraram
na quinta-feira (10) as
convenções que definiram a
pré-candidatura do prefeito
Anderson Prado de Lima (DEM)
à reeleição. O encontro dos
diretórios dos três partidos,
realizado no UTC, oficializou o
vereador Manoel dos Santos
Silva, o Manezinho (PSL), como
A2
vice na chapa majoritária.

Pela primeira vez desde o início
do Plano São Paulo, todas as regiões administrativas do estado estão
na Fase Amarela do projeto que
controla a retomada gradativa das
atividades econômicas durante a
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O anúncio aconteceu durante coletiva de imprensa realizada
nessa sexta-feira (11), no Palácio dos
Bandeirantes, na capital paulista. O
Governo do Estado também anunciou a reclassificação que passa a
ser feita mensalmente. Apenas se
houver uma piora muito grande nos
índices, que justifique o rebaixamento para a Fase Vermelha, haverá
reclassificação antes do período.

CARTOLA FC

Liga O ECO tem
disputa acirrada
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CESTA BÁSICA

CULTURA

CIRCUITO DIGITAL

DOAÇÃO DE SANGUE

Preços disparam
e consumidor
sente no bolso

Eventos públicos
seguem suspensos

Ilusionista Dimy se
apresenta amanhã

Campanha ajuda
Hemonúcleo de Jaú
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DIA DA
PADROEIRA
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Após uma pequena redução, o
preço dos itens básicos de consumo
voltou a subir em Lençóis Paulista,
seguindo uma tendência observada
em todo o país. Enquanto que em
agosto a pesquisa feita pela reportagem de O ECO apontou queda de até
1,87% no valor total da lista com os
50 principais produtos que abastecem a despensa das famílias locais, a
alta pode chegar a 6,71% neste mês.
Alguns itens de primeira necessidade aumentaram consideravelmente.
Exemplos foram o arroz e o óleo de
soja, que estão custando 32% e 37%
a mais. Outros produtos, como pernil suíno, frango, banana, extrato de
tomate e shampoo também tiveram
alta considerável no período.
A4
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A terça-feira (15) será de
orações para a comunidade
católica de Lençóis Paulista. A
data marca o Dia da Padroeira
da cidade, Nossa Senhora da
Piedade. Neste ano, devido à
pandemia do novo coronavírus
(Covid-19), a programação
ficou concentrada apenas
na parte religiosa, sem as
festividades tradicionais. Em
contrapartida, houve a volta
A6
das missas presenciais.

TEMPO
SÁBADO, 12/09

Sol o dia todo sem
nuvens no céu. Noite
de tempo aberto ainda
sem nuvens.

38ºC UR 54%
20ºC
14%

EDITORIAL
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DOMINGO, 13/09

Sol o dia todo sem
nuvens no céu. Noite
de tempo aberto ainda
sem nuvens.

37ºC UR 40%
20ºC
15%

Prato salgado na
José Renato Nalini:
mesa do trabalhador Clima começa em casa

Fechamento
desta edição:

19h59
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FRASE

CHAPA MONTADA
DEM, PSL e PV encerraram na
quinta-feira (10) as convenções da
base situacionista, que definiram a
pré-candidatura de Anderson Prado
de Lima (DEM), prefeito de Lençóis
Paulista, à reeleição. O encontro dos
diretórios dos três partidos, realizado
no UTC (Ubirama Tênis Clube), oficializou o vereador Manoel dos Santos
Silva, o Manezinho (PSL), como vice
na chapa majoritária.

SUSPENSE
Fabrício, que foi secretário de Esportes na gestão de Tarcisio Abel e é
filho do ex-prefeito José Gino Pereira,
o Zezo, que governou entre 2001 e
2004, vinha fazendo muito suspense
em relação ao escolhido para completar a chapa ao seu lado. Existiriam
pelo menos dois nomes bem aceitos
para o posto de vice, mas o martelo
só deveria ser batido na convenção
de ontem.

SITUAÇÃO
Entre terça e quarta-feira, outros
oito partidos confirmaram apoio à
dupla: PSC, PSB, PSD, MDB, PL, Podemos, Avante e Solidariedade. Os
dois últimos não devem lançar candidatos neste ano, mas somam tempo de rádio à coligação. Com a composição, a aliança que apoia Prado e
Manezinho deve contar com cerca
de 150 candidatos a uma vaga na
Câmara Municipal.

IDEIA FIXA
Outro que vai para a corrida eleitoral macatubense sem coligação é
o também vereador estreante Anderson Ferreira (PODE), que mesmo não tendo conseguido viabilizar
apoio de siglas que estavam avulsas, tem se mantido firme na ideia
de concorrer ao cargo máximo do
Executivo em novembro. A convenção do Podemos acontece na manhã
deste domingo (13).

OPOSIÇÃO
Pelo lado da oposição, a base
composta por PSDB, PROS, Cidadania, Patriota, PDT, PRTB e Progressistas, que dão sustentação à pré-candidatura do ex-prefeito José Antonio
Marise (PSDB), que tem como vice
o infectologista Marcelo Ranzani
(PROS), deve apresentar à Justiça
Eleitoral uma lista com aproximadamente 100 pessoas de olho em uma
das 12 cadeiras do Legislativo local.

REELEIÇÃO
Já o prefeito Marcos Olivatto (PL),
deve oficializar sua pré-candidatura
à reeleição na manhã deste sábado
(12), novamente tendo ao seu lado o
vice Amauri Bornello (PV). A base da
situação também conta com o Solidariedade e o Republicanos, partido
este presidido por José Bento de Jesus, o Zé buraco, que, curiosamente,
foi o principal adversário de Olivatto
em 2016.

POR FORA
O PTB, dos ex-vereadores Celso
Angelo Mazzini e Cleuza Spirandelli,
espera ter pelo menos 12 filiados
concorrendo no pleito do dia 15 de
novembro. Já o PT, que na próxima
terça-feira (15) deve oficializar a
chapa majoritária com a dupla Jottha
Gonçalves e Celso Jacon, projeta lançar entre seis e oito nomes. Somando tudo, serão cerca de 270 candidatos a vereador.

SERÁ?
Segundo uma fonte consultada
pela Terceira Coluna, existiria uma
grande possibilidade de outros dois
partidos que realizam suas convenções na noite da segunda-feira (14)
confirmarem apoio à candidatura do
atual prefeito, mas ainda não há nenhuma confirmação oficial. Um deles
é o MDB; o outro é o PSB, este presidido pelo vereador Marcos Góes.

MACATUBA
No cenário regional, a vizinha
Macatuba iniciou na tarde da quinta-feira (10) as convenções que definem as candidaturas e coligações.
O primeiro partido a se reunir foi
o Cidadania, que confirmou apoio
ao ex-prefeito Tarcisio Abel (PTB),
que tentará reassumir o controle do
Paço Municipal 13 de Junho depois
de decidir não concorrer à reeleição
em 2016.
ACORDO
Tarcisio, que tinha apoio garantido apenas do Avante, conseguiu viabilizar o acerto com o Cidadania oferecendo como contrapartida o posto
de vice em sua chapa. O escolhido foi
o ex-vereador Carlos Augusto Maganha Vanni, o Carlinhos Vanni, que
ocupou uma das cadeiras do Legislativo macatubense entre 2013 e 2016,
mesmo período da gestão de Tarcisio
como prefeito.

BOREBI
Na pequena Borebi, órfã do ex-prefeito Antonio Carlos Vaca, que
faleceu no mês de junho, vítima da
Covid-19, a chapa da oposição foi
definida no último sábado (5). O Podemos havia divulgado há alguns
meses que poderia ter três correligionários disputando as prévias para
a escolha de seu pré-candidato a
prefeito, mas a questão foi definida
antes mesmo da convenção.
REVIRAVOLTA
O mais cogitado era o pastor Adilson Vera, que de 2013 a 2016 ocupou
o cargo de vice na gestão do ex-prefeito Manoel Frias Filho, o Mané Frias
(PL), mas a vaga acabou ficando com
o também pastor Antonio Roberto
Moreira, o Tonho, candidato a vice na
chapa do mesmo Mané Frias nas eleições de 2016. Tonho terá como vice
Fabrício Rodrigues, que era cogitado
apenas como candidato a vereador.

MAIS UM
Outro partido fechado com Tarcisio Abel é o Patriota, cujos representantes chegaram a negociar com
outros candidatos, mas optaram pelo
apoio ao projeto do ex-chefe do Executivo. A oficialização das pré-candidaturas majoritárias e proporcionais
do principal bloco da oposição se
completaria na noite dessa sexta-feira (11), justamente com as convenções de Patriota, Avante e PTB.

OUTRO LADO
A definição oficial do lado da situação ocorre na manhã deste domingo (13), quando MDB, PSDB e PV se
reúnem na escola Iracema Leite Silva
para confirmar o ex-vereador Anderson Pinheiro de Góes, o Chiquinho
(MDB), como pré-candidato a prefeito. O posto de vice deve ser ocupado
pela ex-primeira-dama Leila Ayub
Vaca, que também já foi prefeita
da cidade por dois mandatos, entre
1997 e 2004.

SOZINHO
O vereador Fabrício José Gino
Pereira (PSD) também deveria ser
anunciado oficialmente como pré-candidato a prefeito na noite dessa
sexta-feira. Sem sucesso nas investidas que visavam costurar alianças
com outras legendas para fortalecer
sua candidatura, o parlamentar, que
exerce seu primeiro mandato, deve
acabar indo para o pleito apenas com
a cara e a coragem.

AREIÓPOLIS
Em Areiópolis, o prefeito Antonio
Marcos dos Santos, o Toni Cadete
(PL), também anunciou sua pré-candidatura à reeleição na noite da quinta-feira (10), novamente com Antonio
Carlos Príncipe, o Ciço (MDB), como
vice. O adversário mais uma vez será
Adriano Romualdo de Oliveira (CIDA),
que no último sábado definiu o vereador José Eduardo Bitu (PSDB) como
parceiro de chapa.

Editorial

“Este não é um mérito do prefeito ou dos secretários apenas, mas sim do esforço dos nossos mais
de 2 mil servidores públicos que trabalham verdadeiramente em prol da cidade e das pessoas”,
prefeito Anderson Prado de Lima, sobre desempenho de Lençóis Paulista no Índice de Governança
Municipal do Conselho Federal de Administração.

Artigo

Terceira Coluna
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“Aprenda como se você fosse
viver para sempre. Viva como
se você fosse morrer amanhã”,
Santo Isidoro de Sevilha.

Prato salgado na mesa do trabalhador
Quem vai com frequência ao supermercado para abastecer a despensa
de casa tem acompanhado o aumento
considerável dos preços de muitos produtos de primeira necessidade, como o
arroz e o óleo de soja, que acabaram
se tornando os grandes vilões do orçamento doméstico nas últimas semanas.
Este é apenas mais um reflexo da crise
econômica provocada pela pandemia
do novo coronavírus (Covid-19).
Com a supervalorização do dólar,
que estava cotado a R$ 5,32 nessa
sexta-feira (11), o exterior se tornou
muito mais atrativo para os produtores rurais brasileiros. A justificativa é bem simples. O que os motiva
a vender para o mercado interno se
exportando suas colheitas para outros países e recebendo em moeda
norte-americana eles têm muito mais
lucro na conversão cambial?
Com mais produtos saindo do país
e a demanda se mantendo ou até
mesmo aumentando, é natural que o

preço dispare. É a lei de oferta e procura que sempre dominou o mercado.
Nesse contexto, caberia ao Poder Público, no caso o Governo Federal, agir
para impedir que todo o peso recaísse
sobre o cidadão. Tarde demais. Mesmo
que algo eficiente seja feito, muitos já
pagaram um preço alto, literalmente.
A pesquisa de preços dos principais
itens básicos feita mensalmente pela
reportagem de O ECO aponta alta de até
6,71% entre agosto e setembro. Só o arroz e o óleo de soja subiram mais de 32%
e 37% no período. E isso considerando
os preços coletados na primeira semana
do mês, que é considerada como base
para todo levantamento. Nos últimos
dias o preço subiu ainda mais.
Não adianta cobrar explicações do
setor supermercadista, como fez o
presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O buraco é muito mais fundo
e quem tem que agir para tapá-lo é
quem está no comando do país. Pelo
menos é o que se espera.

Clima começa em casa
José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente da
Uninove e presidente da Academia
Paulista de Letras
Antes do coronavírus, a maior preocupação para considerável parcela da
população consciente era a questão climática. A ciência comprova que as coisas vão piorar ainda mais e não daqui a
um século. É para já.
Em ano de eleições municipais, os
candidatos a prefeito poderiam surfar nessa onda e mostrar criatividade
pouco frequente no âmbito local. É a
exploração do potencial para a adaptação urbana às necessidades presentes.
Elaborar estratégias e planos de adaptação climática para a cidade é o passo
essencial no planejamento urbano. É
urgente que as cidades se tornem mais
resilientes e menos vulneráveis às tragédias que, sem dúvida, acontecerão a
intervalos cada vez menores.
Algo que tem sido negligenciado,
pela preservação da velha e carcomida
política paroquial das urbes brasileiras,
é a substituição da infraestrutura cinza,
produzida pela engenharia convencional, por infraestrutura verde.
Como se faz isso? Mediante adoção
de sistemas alternativos de drenagem,
como a combinação de soluções de bai-

xíssimo impacto, como corredores verdes urbanos, recuperação de córregos,
reflorestamento de encostas, envolver
a população na criação de ruas verdes.
São Paulo, esta insensatez que conseguiu congregar mais de vinte milhões
de almas e a ignorar fronteiras de municípios lindeiros, cometeu um crime pelo
qual está pagando elevadíssimo preço:
enterrou centenas de córregos. Cursos
d’água que alimentavam os três grandes
rios, fator preponderante para que os jesuítas aqui fundassem o Colégio em 1554.
Outras cidades também seguiram o
mau exemplo. Grande façanha seria recuperar os córregos e fazer deles parques lineares, não como hoje, alternativa de diluição de esgotamento ou de
resíduo industrial, mas como diferenciado e saudável elemento de qualificação
da paisagem urbana.
Um córrego com arborização e jardins
no seu entorno é um instrumento capaz
de se desincumbir de múltiplas funções:
ecológicas, paisagísticas, estéticas, educacionais, de incremento à sociabilidade
e lazer. Matéria-prima para recompor o
tecido urbano de convívio polido e harmônico, sem o qual não haverá sentido
de pertencimento, nem compromisso
com a melhoria da vida local.
Tudo isso é possível. Basta vontade
política e inteligência mediana.
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FEMINICÍDIO

Na noite da segunda-feira (7), um homem de 51 anos foi preso pela Polícia
Militar de Potunduva, distrito de Jaú, após atacar sua ex-companheira, de 63
anos, com golpes de faca e foice. Eliete de Lima Pereira chegou a ser socorrida
com vida, mas morreu a caminho da Santa Casa do município. O autor do
crime, M.O.S., foi autuado em flagrante por homicídio qualificado (feminicídio).
FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

CAPTURADO

Polícia Militar
prende homem
acusado de
tráfico de drogas
Mandado de prisão foi expedido em 2018,
após uma ocorrência envolvendo apreensão
de tabletes de maconha
Flávia Placideli

N

a noite da quarta-feira
(9), a Polícia Militar de
Lençóis Paulista prendeu
um homem de 23 anos acusado
de tráfico de drogas. O mandado de prisão foi expedido no ano
de 2018, quando foi registrada
uma ocorrência em flagrante
envolvendo entorpecentes. O
indivíduo foi capturado na Rodovia Osni Mateus (SP-261) pró-

ximo ao bairro Corvo Branco,
ficando recolhido aos cárceres,
à disposição da Justiça.
Por volta das 21h30, durante
um deslocamento pela Rodovia
Osni Mateus (SP-261), a equipe
de Força Tática, comandada
pelo sargento Lucas e composta
pelos soldados Davi e Leonardo, avistou um veículo VW/
Gol, de cor branca, entrando
no bairro Corvo Branco. Tendo
em vista que a consulta à placa

Unimed Lençóis Paulista
Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ: 67.417.519/0001-40

revelou que o carro pertencia
a um procurado pela Justiça, a
equipe realizou a abordagem.
Tanto a revista pessoal quanto a busca veicular não identificaram nada de ilícito, porém,
em decorrência de um mandado
de prisão pelo crime de tráfico
de drogas (Artigo 33 do Código
Penal), que foi expedido em 2018
pela 2ª Vara Criminal de Lençóis
Paulista, o homem, A.A.P., de 23
anos, morador do Núcleo Habi-

tacional Luiz Zillo, foi detido.
De acordo com o Boletim
de Ocorrência, o indivíduo foi
algemado por receio de fuga e
encaminhado à Delegacia da
Polícia Civil, onde o delegado
de plantão cumpriu a ordem
judicial, deixando-o preso, à
disposição da Justiça. Ele seria
transferido para uma unidade
prisional da região, onde deve
cumprir a pena de cinco anos
em regime fechado.

Morte suspeita é registrada no Jardim Itapuã
Homem de 56 anos foi encontrado sem vida em sua residência com um ferimento na cabeça

N

a tarde da quarta-feira
(9), a Polícia Militar de
Lençóis Paulista foi acionada no Jardim Itapuã após uma
morte suspeita. O chamado foi
feito pelo filho da vítima, que

Ficam convocados os 74 (setenta e quatro) Médicos Cooperados da Unimed de Lençóis Paulista - Cooperativa de Trabalho Médico, para participarem da eleição da COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA, que deverá ocorrer no
Centro Médico da Unimed de Lençóis Paulista, sito à Rua Manuel Amâncio,
nº 65, Centro, na cidade de Lençóis Paulista, eleição esta, que será realizada
no dia 16 de outubro de 2020, cuja votação transcorrerá das 07:00 as 17:00
horas, observando-se as regras contidas na portaria nº. 003/2020 editada pelo
presidente da Unimed de Lençóis Paulista - Cooperativa de Trabalho Médico, cuja cópia segue em anexo.
Lençóis Paulista, 11 de setembro de 2020.
DR. BRUNO ORSI MEDOLA
Presidente da Comissão Eleitoral

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:

PERÍCIA

Flávia Placideli

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA
EXERCÍCIO 2020/2022.

TRÁFICO - Na foto, flagrante feito em 2018 quando foram apreendidos
tabletes de maconha pesando mais de três quilos

encontrou o pai já sem vida em
um sofá da residência. Como
foi constatado um ferimento na
cabeça da vítima, a Polícia Civil vai investigar o caso.
A ocorrência foi registrada
por volta das 15h, quando uma
equipe da Polícia Militar foi

acionada via Copom (Centro
de Operações). Ao chegar no
local, a equipe de uma funerária do município informou
que na retirada do corpo havia
sido constatado um ferimento
na cabeça da vítima.
Diante disso, a perícia téc-

nica foi acionada no local. Após
realização do procedimento, o
familiar foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde foi
registrado um Boletim de Ocorrência por morte suspeita. Um
inquérito deve ser instaurado
para investigar o caso.

GLAUBER RICARDO OLIVEIRA WOIDA e AMANDA CAROLINE SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, professor universitário, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 01/10/1985, residente
e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de MAURO RICARDO WOIDA
e de ROZELI DE FATIMA OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, advogada, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 02/08/1991,
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de PAULO SERGIO
DOS SANTOS e de ZULEIDE ALVES DE ARRUDA SANTOS.
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, 10 de setembro de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

Câmara Municipal
de Areiópolis
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

MACATUBA

REGIÃO

Ação de combate
Incêndio destrói
área de mata nativa a pedofilia cumpre
Equipes do Corpo de Bombeiros precisaram de
mais de cinco horas para controlar as chamas
FOTO: CORPO DE BOMBEIROS/DIVULGAÇÃO

mandado em Lençóis
Operação Ártemis visa a repressão
de crimes praticados na internet
FOTO: POLÍCIA CIVIL/DIVULGAÇÃO

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020
2º Quadrimestre (Maio à Agosto)
Exercício: 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6
Em Reais
CAMPO
1
2
3

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Receita Corrente Líquida
Receita Corrente Líquida Ajustada para
Cálculo dos Limites de Endividamento
Receita Corrente Líquida Ajustada para
Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

CAMPO

DESPESA COM PESSOAL

1

Despesa Total com Pessoal - DTP
Limite Máximo (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF) - (6%)
Limite Prudencial (parágrafo
único, art. 22 da LRF) - (5,70%)
Limite de Alerta (inciso II do §1º
do art. 59 da LRF) - (5,40%)

2
3
4

CAMPO ARESTOS
PAGAR
1

Valor Total

VALOR
ATÉ O
BIMESTRE
33.258.852,95
33.258.852,95
33.258.852,95

% SOBRE
A RCL
951.989,07
2,86
VALOR

1.995.531,18

6,00

1.895.754,62

5,70

1.795.978,06

5,40

Restos a Pagar
Disponibilidade de Caixa
Empenhados e
Líquida (Após a Inscrição
Não Liquidados
em Restos a Pagar Não
do Exercício
Processados do Exercício)
0,00
0,00

AREIOPOLIS, 10 de Setembro de 2020.
MICHEL HENRIQUE AUGUSTO
Presidente
CPF 416.524.298-59

DANO AMBIENTAL - Fogo consumiu área de 10
mil metros quadrados de mata nativa em Macatuba
Flávia Placideli

U

m incêndio de grandes
proporções ocorrido na
tarde dessa quarta-feira
(9) atingiu uma extensa área
de mata nativa localizada em
uma fazenda de Macatuba. Segundo informações do Corpo
de Bombeiros de Lençóis Paulista, foram necessárias mais
de cinco horas para conter as
chamas, que destruíram grande parte da vegetação.
De acordo com a corporação, o incêndio teve início no
período da manhã e se esten-

deu até o final da tarde, por volta das 17h. O chamado foi feito
próximo das 12h. Equipes que
atenderam a ocorrência, conseguiram apagar o fogo depois de
mais de cinco horas com a ajuda de equipes da Defesa Civil e
de uma empresa agrícola.
O Corpo de Bombeiros informou que não se sabe exatamente
as causas do incêndio, que pode
ter sido criminoso ou acidental.
A estimativa é que o fogo tenha
atingido uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados. Apesar do prejuízo ambiental, ninguém ficou ferido.

PEDOFILIA - Operação Ártemis foi realizada na região nessa sexta (11)
Flávia Placideli

A

Polícia Civil, através da
Delegacia Seccional de
Polícia de Bauru, realizou nessa sexta-feira (11) uma
operação de combate a crimes
de pedofilia, praticados na internet. A Operação Ártemis
foi desencadeada em diversas
cidades da região, inclusive em
Lençóis Paulista.
A ação envolveu cerca de
60 policiais civis, que cumpriram 12 mandados de busca
e apreensão em residências e

estabelecimentos comerciais. A
informação obtida pela reportagem de O ECO até o fechamento desta matéria era que o
mandado cumprido em Lençóis
Paulista não havia identificado
a prática ilícita.
O balanço oficial da Operação Ártemis deve ser divulgado à imprensa pela Polícia
Civil. A operação contou com
o apoio de equipes do Deinter
4 - Bauru, DEIC Bauru, Delegacia Seccional de Polícia Civil
de Botucatu e do Instituto de
Criminalística de Bauru.

CLAUDIO APARECIDO CAVALHEIRO
Contador
CRC 1SP171069/O-0

Obituário
DATA: 04/09/2020 a 11/09/2020
Maria da Luz Gonçalves faleceu na quinta-feira (10) aos 75 anos em Lençóis Paulista
Benedito Herculano de Assis faleceu na quarta-feira (9) aos 66 anos em Lençóis Paulista
Jovenil Barbosa Dias faleceu na quarta-feira (9) aos 56 anos em Lençóis Paulista
Maria do Socorro Cassetta de Lima faleceu na quarta-feira (9) aos 44 anos em Lençóis Paulista
Cleide Maria Ferreira Gutierres faleceu na terça-feira (8) aos 69 anos em Lençóis Paulista
Neuza Izabel Teixeira faleceu na terça-feira (8) aos 80 anos em Macatuba
Jerson Gonçalves Meira faleceu na segunda-feira (7) aos 88 anos em Lençóis Paulista
Maria Apparecida Aziani da Silva faleceu na segunda-feira (7) aos 83 anos em Macatuba
Fanny Christine de Medeiros faleceu no domingo (6) aos 53 anos em Lençóis Paulista
Benedita dos Santos Rodrigues da Silva faleceu no sábado (5) aos 72 anos em Borebi
Hilário Pini faleceu no sábado (5) aos 78 anos em Lençóis Paulista
Yolanda Zantini Blanco faleceu no sábado (5) aos 88 anos em Lençóis Paulista
José Francisco da Silva faleceu na sexta-feira (4) aos 70 anos em Lençóis Paulista
Lucia Rosa Giglioli Cavassuti faleceu na sexta-feira (4) aos 85 anos em Lençóis Paulista
Luzia Maria dos Santos faleceu na sexta-feira (4) aos 61 anos em Lençóis Paulista

Economia
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Com a alta dos alimentos e outros produtos, o Dieese (Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos) calcula que, para sustentar uma família
de quatro pessoas em agosto, o salário mínimo deveria ter sido de R$ 4.536,12,
o que corresponde a 4,34 vezes o valor atual, de R$ 1.045. Enquanto isso, o
Governo Federal projeta aumentar o mínimo para apenas R$ 1.067 em 2021.
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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Consumidor está pagando
até 6,71% a mais para
abastecer a despensa
Com alta de produtos de primeira necessidade, como arroz
e óleo de soja, lista de setembro pode chagar a R$ 928,19
Elton Laud

A

pós uma pequena redução, o preço dos itens básicos de consumo voltou
a subir em Lençóis Paulista, seguindo uma tendência observada em todo o país. Enquanto que
em agosto a pesquisa feita pela
reportagem de O ECO apontou
queda de até 1,87% no valor total da lista com os 50 principais
produtos que abastecem a despensa das famílias locais, a alta
pode chegar a 6,71% neste mês.
O aumento foi registrado nos
quatro principais supermercados
da cidade, visitados na primeira

semana de cada mês. A maior
alta, de 6,71%, foi observada no
supermercado 3, onde o valor total da lista de compras passou de
R$ 869,82 para R$ 928,19. Nos
supermercados 1, 2 e 4 os preços
subiram 2,18% (R$ 870,95 / R$
889,95), 1,11% (R$ 870,89 / R$
880,59) e 4,67% (R$ 871,53 / R$
912,19), respectivamente.
Até a soma dos valores dos
itens mais baratos de cada local
teve aumento considerável no
período, de 5,08% (R$ 781,10 /
R$ 820,77). De julho para agosto
o levantamento havia registrado
queda de 0,49% (R$ 784,95 /
R$ 781,10). A diferença de pre-

ço dos produtos mais em conta
para a lista mais cara, que foi de
R$ 90,43 (R$ 781,10 / R$ 871,53)
no mês passado, subiu para R$
107,42 (R$ 820,77 / R$ 928,19).
Com o preço dos produtos
subindo, consumidores revelam
que têm se amparado na boa e
velha pesquisa para economizar. A vendedora Ana Paula
Ribeiro, de 37 anos, diz que
divide as compras entre dois
supermercados. “Como ambos
ficam praticamente no caminho
entre meu trabalho e minha
casa, é mais fácil. Procuro sempre aproveitar as promoções em
cada local”, comenta.

Arroz e óleo de soja
encarecem mais a cesta básica
Na comparação com o
mês passado, alguns produtos de primeira necessidade
aumentaram
consideravelmente. Exemplos foram o pacote de 5 kg de arroz tipo 1
da marca Safrasul, que passou
de R$ 17,98 para R$ 23,90
(+32,93%) no supermercado
4, e o óleo de soja de 900 ml
da marca Liza, que teve o preço subindo de R$ 4,35 para
R$ 5,98 (+37,48%), também
no supermercado 4.
Na lista de açougue houve
aumento na maioria dos produtos. O que mais disparou foi
o preço do kg do pernil suíno,
que foi de R$ 12,50 para R$
18,90 (+51,2%) no supermercado 2. O kg do frango inteiro também teve grande alta
de um mês para outro, de R$
4,99 para R$ 6,99 (+40,09%)
no supermercado 3. Já o kg da
calabresa da marca Sadia, subiu de R$ 19,90 para R$ 24,98

(+25,53%) no supermercado 4.
No setor de hortifrutigranjeiros a grande vilã foi a banana nanica, com o kg encontrado a R$ 3,99 no supermercado
1, o que representa alta de
61,54% em relação a agosto,
quando custava R$ 2,47 no
mesmo local. Já o kg da batata baixou em dois locais, com
maior queda registrada no
supermercado 2, de R$ 2,97
para R$ 1,59, com redução de
46,46% no período.
Entre os produtos de higiene e limpeza, o shampoo de
325 ml da marca Seda sofreu
reajuste de 38,52% no supermercado 1, com o valor indo
de R$ 6,49 para R$ 8,99. Em
contrapartida, o pacote com
quatro rolos de papel higiênico
da marca Sublime, que no mês
passado chegou a custar R$
7,98 no supermercado 4, ficou
56,26% mais barato no mesmo
local, passando a R$ 3,49.

Alta dos alimentos
puxa inflação para cima
O preço dos alimentos é
apontado como um dos principais fatores para a alta da
inflação, medida pelo IPCA
(Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo). O
indicador de agosto, divulgado na quarta-feira (9) pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), foi
de 0,24%, o que elevou o acumulado do ano para 0,70%. A
taxa ficou abaixo da de julho
(0,36%), mas foi a maior para
o mês desde 2016 (0,44%).
Por conta do aumento, a
Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança
Pública, cobra explicações de
supermercados e produtores.
O assunto foi tratado em reunião realizada na quarta-feira,
com a participação do presidente Jair Bolsonaro (sem
partido), integrantes da equipe econômica e membros da
ABRAS (Associação Brasileira
de Supermercados).

Em coletiva de imprensa
realizada após o encontro,
João Sanzovo Neto, presidente da entidade e acionista da
rede Jaú Serve, disse que os
supermercados não são os
vilões. Segundo ele, o setor
tem sofrido forte pressão de
aumento nos preços por parte
das indústrias e fornecedores,
mas tem dialogado com o Governo Federal e representantes de todos os elos da cadeia
de produção e abastecimento.
Aos jornalistas, ele apontou o que considera como
fator desencadeante do cenário atual, principalmente em
relação à alta do arroz. “É a
lei de mercado, de oferta e
procura. Se a demanda se
mantém, mas existe menos
produtos ofertados, o valor
aumenta. Boa parte da produção está sendo exportada.
Com o câmbio alto, o produtor prefere exportar porque
tem uma valorização maior”,
pontuou Neto.

SALGADO - Preço de itens básicos dispara em setembro e encarece lista de
compras do lençoense; arroz e óleo de soja estão entre os principais vilões
O pedreiro José Carlos Alves, de 53 anos, também não
se prende a apenas um local
na hora de ir às compras, mas
diz que nos últimos meses tem
sentido pouca diferença no orçamento. “Não sei onde vamos
parar com as coisas subindo desse jeito. Em casa somos em seis
pessoas e está ficando cada vez
mais difícil para manter. Daqui
a pouco vamos ter que trabalhar
apenas para comer”, reclama.

METODOLOGIA
A pesquisa considera 50 itens
básicos encontrados com bastante frequência nos carrinhos de
compra dos consumidores locais. A relação, elaborada com a
proposta de representar da forma
mais fidedigna possível os hábitos de consumo da população,
inclui 20 produtos de Mercearia,
10 de Açougue, 10 de Hortifrutigranjeiros e 10 de Higiene e Limpeza. A lista foi definida em en-

quete com assinantes do jornal.
Para o comparativo são analisadas marcas encontradas em
todos os estabelecimentos ou,
em caso de indisponibilidade,
equiparáveis em qualidade e
preço. Todas estão descritas na
tabela, que apresenta preços
unitários e totais de cada item,
considerando como referência o
consumo médio mensal de uma
família de classe média composta por quatro pessoas adultas.

PESQUISA CESTA BÁSICA AGOSTO 2020

Produto
2
2
4
5
3
5
1
1
3
1
2
1
1
1
2
12
1
1
1
6

Pct.
Pct.
Pct.
Pct.
Pct.
Fr.
Pct.
Lt.
Pct.
Pct.
Lt.
Lt.
Pct.
Pt.
Pt.
Cx.
Lt.
Pct.
Pct.
Kg

Arroz Tipo 1 (5 kg)
Feijão Car. Tipo 1 (2 kg)
Mac. Espaguete (500 g)
Açúcar Refinado (1 kg)
Pó de Café (500 g)
Óleo de Soja (900 ml)
Farinha Trigo (1 kg)
Extrato Tomate (340 g)
Molho de Tomate (340 g)
Sal Iodado (1 kg)
Sardinha em Cons.(125 g)
Milho Verde (200 g)
Azeitonas Verdes (300 g)
Maionese (500 g)
Margarina c/ Sal (500 g)
Leite Longa Vida (1 l)
Achocolatado (500 g)
Biscoito Maisena (400 g)
Biscoito Água/Sal (400 g)
Pão Francês

Produto
2
2
2
2
2
4
2
2
1
1

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Coxão Mole Bife
Acém Pedaço
Músculo Moido
Costela Ripa
Pernil Suino
Frango Inteiro
Linguiça Toscana
Filé de Merluza
Calabresa
Salsicha

Produto
4
3
3
3
0,5
2
1
5
2
2

Kg
Kg
Kg
Dz.
Kg
Mç.
Kg
Kg
Kg
Kg

Batata
Cebola
Tomate
Ovo
Alho a Granel
Alface
Cenoura
Laranja Pera
Banana Nanica
Maçã Fuji

Produto
6
4
2
2
3
4
2
1
1
1

Un.
Tb.
Fr.
Fr.
Pct.
Fr.
Cx.
Pct.
Fr.
Fr.

Sabonete (90 g)
Creme Dental (90 g)
Shampoo (325 ml)
Condicionador (325 ml)
Papel Higiênico (30 m c/4)
Detergente (500 ml)
Sabão em Pó (1 kg)
Sabão em Barra (1 kg)
Água Sanitária (2 l)
Amaciante (2 l)

Marca
Safrasul
Ubirama
Orsi
Alto Alegre
Tesouro
Liza
Veturelli
Elefante
Fugini
Cisne
Gomes da Costa
Fugini
Don Pepe/Tchello
Hellman's
Qualy
Gege/Hércules
Nescau
Zabet
Zabet
Fab. Própria

Marca
Não Especificada
Não Especificada
Não Especificada
Não Especificada
Não Especificada
Não Especificada
Sadia
Não Especificada
Sadia
Perdigão

Marca
Não Especificada
Não Especificada
Não Especificada
Avante
Não Especificada
Não Especificada
Não Especificada
Não Especificada
Não Especificada
Não Especificada

Marca
Lux
Colgate
Seda
Seda
Sublime
Ypê
Omo
Ypê
Qboa
Plush/Monbiju

TOTAL GERAL DE
CADA SUPERMERCADO

MERCEARIA
Supermercado 1
Supermercado 2
Unitário
Total
Unitário
Total
R$ 19,75 R$ 39,50 R$ 19,90 R$ 39,80
R$ 7,89 R$ 15,78 R$ 5,99 R$ 11,98
R$ 2,79 R$ 11,16 R$ 2,49 R$ 9,96
R$ 2,59 R$ 12,95 R$ 2,49 R$ 12,45
R$ 10,79 R$ 32,37 R$ 10,79 R$ 32,37
R$ 4,98 R$ 24,90 R$ 5,29 R$ 26,45
R$ 4,59 R$ 4,59 R$ 4,59 R$ 4,59
R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 4,98 R$ 4,98
R$ 1,59 R$ 4,77 R$ 1,19 R$ 3,57
R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,65 R$ 2,65
R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 4,48 R$ 8,96
R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,98 R$ 2,98
R$ 5,79 R$ 5,79 R$ 4,29 R$ 4,29
R$ 5,95 R$ 5,95 R$ 5,49 R$ 5,49
R$ 6,89 R$ 13,78 R$ 4,95 R$ 9,90
R$ 3,79 R$ 45,48 R$ 3,79 R$ 45,48
R$ 6,95 R$ 6,95 R$ 6,98 R$ 6,98
R$ 4,29 R$ 4,29 R$ 4,69 R$ 4,69
R$ 4,29 R$ 4,29 R$ 4,69 R$ 4,69
R$ 9,90 R$ 59,40 R$ 10,90 R$ 65,40
TOTAL R$ 310,90 TOTAL R$ 307,66
AÇOUGUE
Supermercado 1
Supermercado 2
Unitário
Total
Unitário
Total
R$ 26,89 R$ 53,78 R$ 26,90 R$ 53,80
R$ 24,90 R$ 49,80 R$ 24,90 R$ 49,80
R$ 22,90 R$ 45,80 R$ 29,80 R$ 59,60
R$ 18,90 R$ 37,80 R$ 21,50 R$ 43,00
R$ 14,90 R$ 29,80 R$ 18,90 R$ 37,80
R$ 6,99 R$ 27,96 R$ 6,98 R$ 27,92
R$ 16,98 R$ 33,96 R$ 13,95 R$ 27,90
R$ 25,98 R$ 51,96 R$ 24,80 R$ 49,60
R$ 25,99 R$ 25,99 R$ 18,95 R$ 18,95
R$ 10,90 R$ 10,90 R$ 9,95 R$ 9,95
TOTAL R$ 367,75 TOTAL R$ 378,32
HORTIFRUTIGRANJEIROS
Supermercado 1
Supermercado 2
Unitário
Total
Unitário
Total
R$ 2,37 R$ 9,48 R$ 1,59 R$ 6,36
R$ 2,98 R$ 8,94 R$ 2,99 R$ 8,97
R$ 3,98 R$ 11,94 R$ 1,98 R$ 5,94
R$ 4,49 R$ 13,47 R$ 3,79 R$ 11,37
R$ 19,70 R$ 9,85 R$ 24,90 R$ 12,45
R$ 3,49 R$ 6,98 R$ 2,99 R$ 5,98
R$ 2,47 R$ 2,47 R$ 2,99 R$ 2,99
R$ 1,97 R$ 9,85 R$ 2,49 R$ 12,45
R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 3,49 R$ 6,98
R$ 7,90 R$ 15,80 R$ 7,99 R$ 15,98
TOTAL R$ 96,76 TOTAL R$ 89,47
HIGIENE E LIMPEZA
Supermercado 1
Supermercado 2
Unitário
Total
Unitário
Total
R$ 1,49 R$ 8,94 R$ 1,48 R$ 8,88
R$ 2,49 R$ 9,96 R$ 2,98 R$ 11,92
R$ 8,99 R$ 17,98 R$ 6,78 R$ 13,56
R$ 10,79 R$ 21,58 R$ 8,48 R$ 16,96
R$ 4,29 R$ 12,87 R$ 3,48 R$ 10,44
R$ 1,75 R$ 7,00 R$ 1,79 R$ 7,16
R$ 8,79 R$ 17,58 R$ 8,98 R$ 17,96
R$ 6,95 R$ 6,95 R$ 5,99 R$ 5,99
R$ 5,79 R$ 5,79 R$ 5,98 R$ 5,98
R$ 5,89 R$ 5,89 R$ 6,29 R$ 6,29
TOTAL R$ 114,54 TOTAL R$ 105,14
Supermercado 1
Supermercado 2
TOTAL R$ 889,95 TOTAL R$ 880,59

Supermercado 3
Unitário
Total
R$ 20,90 R$ 41,80
R$ 6,24 R$ 12,48
R$ 2,59 R$ 10,36
R$ 2,39 R$ 11,95
R$ 10,98 R$ 32,94
R$ 4,95 R$ 24,75
R$ 3,79 R$ 3,79
R$ 5,49 R$ 5,49
R$ 1,29 R$ 3,87
R$ 2,99 R$ 2,99
R$ 3,99 R$ 7,98
R$ 2,99 R$ 2,99
R$ 4,29 R$ 4,29
R$ 5,49 R$ 5,49
R$ 5,69 R$ 11,38
R$ 3,79 R$ 45,48
R$ 5,99 R$ 5,99
R$ 4,39 R$ 4,39
R$ 4,39 R$ 4,39
R$ 11,90 R$ 71,40
TOTAL R$ 314,20

Supermercado 4
Unitário
Total
R$ 23,90 R$ 47,80
R$ 6,95 R$ 13,90
R$ 2,49 R$ 9,96
R$ 2,49 R$ 12,45
R$ 9,95 R$ 29,85
R$ 5,98 R$ 29,90
R$ 3,98 R$ 3,98
R$ 4,65 R$ 4,65
R$ 1,98 R$ 5,94
R$ 3,97 R$ 3,97
R$ 3,77 R$ 7,54
R$ 2,97 R$ 2,97
R$ 6,95 R$ 6,95
R$ 5,97 R$ 5,97
R$ 5,98 R$ 11,96
R$ 3,79 R$ 45,48
R$ 5,98 R$ 5,98
R$ 3,99 R$ 3,99
R$ 3,99 R$ 3,99
R$ 9,97 R$ 59,82
TOTAL R$ 317,05

Menor Valor
Unitário
Total
R$ 19,75 R$ 39,50
R$ 5,99 R$ 11,98
R$ 2,49 R$ 9,96
R$ 2,39 R$ 11,95
R$ 9,95 R$ 29,85
R$ 4,95 R$ 24,75
R$ 3,79 R$ 3,79
R$ 4,65 R$ 4,65
R$ 1,19 R$ 3,57
R$ 2,65 R$ 2,65
R$ 3,77 R$ 7,54
R$ 2,97 R$ 2,97
R$ 4,29 R$ 4,29
R$ 5,49 R$ 5,49
R$ 4,95 R$ 9,90
R$ 3,79 R$ 45,48
R$ 5,98 R$ 5,98
R$ 3,99 R$ 3,99
R$ 3,99 R$ 3,99
R$ 9,90 R$ 59,40
TOTAL R$ 291,68

Supermercado 3
Unitário
Total
R$ 29,99 R$ 59,98
R$ 26,90 R$ 53,80
R$ 29,90 R$ 59,80
R$ 20,90 R$ 41,80
R$ 13,99 R$ 27,98
R$ 6,99 R$ 27,96
R$ 16,98 R$ 33,96
R$ 24,99 R$ 49,98
R$ 21,98 R$ 21,98
R$ 12,49 R$ 12,49
TOTAL R$ 389,73

Supermercado 4
Unitário
Total
R$ 29,80 R$ 59,60
R$ 24,95 R$ 49,90
R$ 27,90 R$ 55,80
R$ 18,90 R$ 37,80
R$ 14,98 R$ 29,96
R$ 6,89 R$ 27,56
R$ 16,98 R$ 33,96
R$ 24,90 R$ 49,80
R$ 24,98 R$ 24,98
R$ 12,90 R$ 12,90
TOTAL R$ 382,26

Menor Valor
Unitário
Total
R$ 26,89 R$ 53,78
R$ 24,90 R$ 49,80
R$ 22,90 R$ 45,80
R$ 18,90 R$ 37,80
R$ 13,99 R$ 27,98
R$ 6,89 R$ 27,56
R$ 13,95 R$ 27,90
R$ 24,80 R$ 49,60
R$ 18,95 R$ 18,95
R$ 9,95 R$ 9,95
TOTAL R$ 349,12

Supermercado 3
Unitário
Total
R$ 1,99 R$ 7,96
R$ 3,99 R$ 11,97
R$ 3,99 R$ 11,97
R$ 6,99 R$ 20,97
R$ 19,90 R$ 9,95
R$ 3,99 R$ 7,98
R$ 2,29 R$ 2,29
R$ 1,99 R$ 9,95
R$ 2,99 R$ 5,98
R$ 7,99 R$ 15,98
TOTAL R$ 105,00

Supermercado 4
Unitário
Total
R$ 1,99 R$ 7,96
R$ 3,99 R$ 11,97
R$ 3,79 R$ 11,37
R$ 5,98 R$ 17,94
R$ 19,95 R$ 9,98
R$ 3,99 R$ 7,98
R$ 2,98 R$ 2,98
R$ 1,49 R$ 7,45
R$ 3,89 R$ 7,78
R$ 7,95 R$ 15,90
TOTAL R$ 101,31

Menor Valor
Unitário
Total
R$ 1,59 R$ 6,36
R$ 2,98 R$ 8,94
R$ 1,98 R$ 5,94
R$ 3,79 R$ 11,37
R$ 19,70 R$ 9,85
R$ 2,99 R$ 5,98
R$ 2,29 R$ 2,29
R$ 1,49 R$ 7,45
R$ 2,99 R$ 5,98
R$ 7,90 R$ 15,80
TOTAL R$ 79,96

Supermercado 3
Unitário
Total
R$ 1,69 R$ 10,14
R$ 3,49 R$ 13,96
R$ 8,99 R$ 17,98
R$ 11,90 R$ 23,80
R$ 3,99 R$ 11,97
R$ 1,69 R$ 6,76
R$ 7,99 R$ 15,98
R$ 6,99 R$ 6,99
R$ 5,99 R$ 5,99
R$ 5,69 R$ 5,69
TOTAL R$ 119,26
Supermercado 3
TOTAL R$ 928,19

Supermercado 4
Unitário
Total
R$ 1,49 R$ 8,94
R$ 3,49 R$ 13,96
R$ 7,99 R$ 15,98
R$ 9,90 R$ 19,80
R$ 3,49 R$ 10,47
R$ 1,89 R$ 7,56
R$ 7,99 R$ 15,98
R$ 6,95 R$ 6,95
R$ 5,98 R$ 5,98
R$ 5,95 R$ 5,95
TOTAL R$ 111,57
Supermercado 4
TOTAL R$ 912,19

Menor Valor
Unitário
Total
R$ 1,48 R$ 8,88
R$ 2,49 R$ 9,96
R$ 6,78 R$ 13,56
R$ 8,48 R$ 16,96
R$ 3,48 R$ 10,44
R$ 1,69 R$ 6,76
R$ 7,99 R$ 15,98
R$ 5,99 R$ 5,99
R$ 5,79 R$ 5,79
R$ 5,69 R$ 5,69
TOTAL R$ 100,01
Com os mais baratos
TOTAL R$ 820,77

Regional
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CONCURSO PÚBLICO

Serão realizadas amanhã (13), a partir das 9h, as provas práticas do
concurso público da Prefeitura de Macatuba, que contempla os cargos
de encanador, jardineiro, mecânico de autos, motorista, pedreiro
e serralheiro. Os candidatos devem comparecer ao almoxarifado
municipal até às 8h55, horário do fechamento dos portões.

RANKING NACIONAL

Lençóis sobe para quarta colocação
entre as melhores cidades do país
Município foi destaque pelo segundo ano consecutivo no Índice de Governança Municipal
do Conselho Federal de Administração; levantamento considera informações relativas a 2019
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

TOP 4 - Lençóis Paulista
obteve o quarto melhor índice
do país e o terceiro do estado
de São Paulo em seu grupo

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE TALÃO
A empresa TRANSPORTADORA SANHEIRO LTDA- EPP, situada
em Lençóis Paulista/SP na Rua Piedade, nº 1049 – Centro, CEP 18.680-050,
inscrita no CNPJ 11.721.637/0001-93, comunica extravio de 1 talão de NF
de Prestação de Serviços Série G, do nº 01 ao 200. Não se responsabilizando
pelo uso indevido dos mesmos.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA
RUA VER. IGNÁCIO LEITE Nº800 - AREIÓPOLIS
FONE/FAX: 3846-9808 RAMAL 26
Email: visaareiopolis@yahoo.com.br
Areiópolis - SP
1 - COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE
FUNCIONAMENTO
O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
CONCEDE LICENÇA ANUAL DE FUNCIONAMENTO DE:
RAZÃO SOCIAL: LUIZ GUILHERME MATIAZI VAZ
END: RUA GIÁCOMO BAILO, 75
CEVS: 350360401-863-000084-1-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ GUILHERME MATIAZI VAZ
CPF: 309896998-97
DATA DE VALIDADE: 25/03/2021
RAZÃO SOCIAL: LUIZ GUILHERME MATIAZI VAZ - AP.DE RX
ODONTOLÓGICO
END: RUA GIÁCOMO BAILO, 75
CEVS: 350360401-863-000085-1-6
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ GUILHERME MATIAZI VAZ
CPF: 309896998-97
DATA DE VALIDADE: 25/03/2021
RAZÃO SOCIAL: JOÃO MORELLI FILHO
END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 320
CEVS: 350360401-960-000008-1-7
CPF: 197132668-20
DATA DE VALIDADE: 27/06/2021
RAZÃO SOCIAL: VANESSA APARECIDA TAVARES RODRIGUES
END: RUA JOAQUIM ROMUALDO DA SILVA, 163
CEVS: 350360401-960-000094-1-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANESSA APARECIDA TAVARES RODRIGUES
CPF: 300153728-04
DATA DE VALIDADE: 11/04/2021

Elton Laud

P

elo segundo ano consecutivo, o Índice de Governança Municipal do
Conselho Federal de Administração (IGM-CFA) coloca
Lençóis Paulista em posição de
destaque no país. No levantamento, que consiste em uma
métrica da governança pública
que avalia todas as 5.570 cidades brasileiras a partir de três
dimensões (Finanças, Gestão
e Desempenho), o município,
que havia ficado na 12ª colocação no ano passado, melhorou seu desempenho e agora figura no quarto lugar no grupo
de localidades com o mesmo
perfil socioeconômico.
Divulgado recentemente, o
IGM 2020 considera informações relativas a 2019, em áreas
como saúde, educação, saneamento básico, meio ambiente,
gestão fiscal, habitação, recursos humanos, transparência e
violência. A elaboração do índice é feita a partir de um extenso
banco de dados com informações obtidas em bases públicas
como IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),
PNUD (Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento), DataSUS (Departamento de
Informática do Sistema Único
de Saúde) e STN (Secretaria do
Tesouro Nacional).
Lençóis Paulista, que inte-

gra o Grupo 6 ao lado de outras
175 cidades com população
entre 50 mil e 100 mil habitantes, com PIB (Produto Interno
Bruto) per capta acima de R$
21,6 mil, alcançou o quarto
melhor índice do ranking na-

cional e o terceiro do estado
de São Paulo, com IGM 7,96,
obtendo índices de 7,75 em Finanças, 7,10 em Gestão e 9,03
em Desempenho. No mesmo
grupo, as três primeiras colocações são ocupadas pelas

Confira o panorama
regional do levantamento
Entre as demais cidades
da área de cobertura de O
ECO, o melhor desempenho foi de Macatuba, que
ficou na 11ª colocação entre
os municípios do Grupo 2,
com até 20 mil habitantes e
PIB per capta acima de R$
15,6 mil. O IGM da cidade
foi 7,65, com índices de 6,26
em Finanças, 8,25 em Gestão e 8,45 em Desempenho.
No mesmo grupo, lideram
as cidades de Altinópolis/SP,
Chopinzinho/PR e Matupa/
MT, com IGM de 8,31, 8,12,
e 7,97, respectivamente.
Com IGM 7,09, Areiópolis, que integra o Grupo
1, com cidades de até 20 mil
habitantes e PIB per capta
de até R$ 15,6 mil, obteve a
39ª colocação, com índices
de 4,18 em Finanças, 8,05
em Gestão e 9,03 em De-

sempenho. O pior resultado
da microrregião foi obtido
por Borebi, 1.699ª cidade
do ranking nacional do Grupo 2 (o mesmo de Macatuba), com índices de 4,40 em
Finanças, 5,71 em Gestão e
2,62 em Desempenho, totalizando IGM 4,24.
Entre as cidades mais
populosas da região, que integram o Grupo 8 ao lado dos
municípios com mais de 100
mil habitantes e PIB per capta
acima de R$ 28,6 mil, Botucatu foi a que obteve o melhor
desempenho geral, aparecendo na 13ª posição, com IGM
7,53. Bauru, por sua vez, obteve IGM 7,38, ficando com
o 20º lugar. Já Jaú, com IGM
7,03, figurou na 36ª colocação no ranking nacional publicado pelo Conselho Federal de Administração.

cidades de Votuporanga/SP,
Porto Ferreira/SP e Francisco
Beltrão/PR, com IGM de 8,47,
8,13 e 8,03, respectivamente.
Procurado pela reportagem, o prefeito Anderson
Prado de Lima (DEM), se diz
muito satisfeito com o desempenho obtido do levantamento, sobretudo pela melhora
significativa na colocação da
cidade em relação a 2019. “Enquanto administrador público,
fico extremamente feliz com
a excelente colocação do nosso município em um ranking
tão sério e rigoroso. Os índices
mostram que estamos caminhando bem em áreas como
educação, saúde, segurança,
desenvolvimento
humano,
dentre outras tão importantes
para a população”, pontua.
Ao ser questionado sobre
os fatores que considera fundamentais para a excelente colocação do município pelo segundo ano consecutivo, o chefe do
Executivo compartilha o resultado com todos os envolvidos
na Administração. “Este não é
um mérito do prefeito ou dos
secretários apenas, mas sim
do esforço dos nossos mais de
2 mil servidores públicos que
trabalham verdadeiramente em
prol da cidade e das pessoas.
São eles os verdadeiros merecedores dessa conquista. Sou
grato a Deus por isso”, completa Prado de Lima.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços n.º 05/2020. Processo n.º 970/2020. Edital, Tipo: Menor
Preço, Critério de julgamento: Global. Objeto: Contratação de empresa para a
execução da obra de implantação de melhorias na Iluminação Pública nos bairros: Jardim Karina, N. H. COM. José Zillo, Parque Res. Dr. Plínio A. Targa e Residencial João Gomes no Município de Areiópolis, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico - financeiro de execução da obra
e projeto executivo, constantes do anexo I, que é parte integrante do presente
edital, tudo em conformidade com a Emenda Especial nº 0903-004069, por meio
do Ministério da Economia. Os envelopes serão recebidos até às 09:00 horas do
dia 30/09/2020, na sede da Prefeitura Municipal de Areiópolis, localizada na Rua
Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800.
Edital: os documentos integrantes do edital, encontra-se disponíveis aos interessados no endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima
mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se.

Pregão Presencial nº 15/2.020. Processo nº 976/2.020. Tipo: Menor Preço Unitário por Item - Critério de julgamento: Unitário. Objeto: Aquisição
de gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar (exclusivo para ME,
EPP e equiparadas), conforme especificações constantes do anexo I deste
Edital. Data e hora da realização: Dia: 24 de Setembro de 2.020 às 09:30h.
Credenciamento: Dia: 24 de Setembro de 2.020: a) Das 08:30h às 09:00h
apenas para ME, EPP ou equiparadas; b) Das 09:05h às 09:15 para as demais
empresas (ampla participação, caso não existam pelo menos 03 (três) empresas aptas na forma descrita no item a acima).Local: Prefeitura Municipal
de Areiópolis, Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, bairro Centro, CEP 18670000, telefone (14) 3846.9800. Edital completo: www.areiopolis.sp.gov.br,
no endereço acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@
bol.com.br. Publique-se.

Areiópolis, 11/09/2020.
Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

Areiópolis, 11/09/2020.
Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS - PADARIA MUNICIPAL
END: RUA JOAQUIM RAMOS DA SILVA, 150
CEVS: 350360401-109-000002-1-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELIRIANE JAMA PEREIRA
CPF: 302804878-78
DATA DE VALIDADE: 06/06/2021
RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS - COZINHA PILOTO MUNICIPAL
END: RUA JOAQUIM RAMOS DA SILVA, 150
CEVS: 350360401-562-000001-1-6
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELIRIANE JAMA PEREIRA
CPF: 302804878-78
DATA DE VALIDADE: 06/06/2021
RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
END: RUA VER. IGNÁCIO LEITE, 800
CEVS: 350360401-863-000077-1-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRÉ DO CANTO E CASTRO GASPARI
CPF: 332728948-45
DATA DE VALIDADE: 20/07/2021
RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ACADEMIA DE SAÚDE
END: RUA JOÃO ABILIO GOMES, 210
CEVS: 350360401-931-000007-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO ANTONIO C. TEANI
CPF: 130927348-07
DATA DE VALIDADE: 20/07/2021
RAZÃO SOCIAL: MARIA JANETE RUIZ FRANCO
END: RUA PEDRO PUPO DA SILVEIRA, 12
CEVS: 350360401-325-000001-1-6
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARIA JANETE RUIZ FRANCO
CPF: 170498558-71
DATA DE VALIDADE: 05/08/2021
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE LENÇOIS PTA. COOP. DE TRABALHO MÉDICO
END: RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, 150
CEVS: 350360401-863-000048-1-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DANIEL RAMOS PARENTE
CPF: 263108643-00
DATA DE VALIDADE: 30/03/2021
SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUMPRIR
A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE
TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
2 - COMUNICADO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
CONCEDE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ABAIXO
CITADO:
RAZÃO SOCIAL: VANESSA A DA SILVA DROGARIA
END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 222
CEVS: 350360401-477-000014-1-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARLENE APARECIDA RICARDO
3 - COMUNICADO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
CONCEDE A ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ABAIXO CITADO:
RAZÃO SOCIAL: VANESSA A DA SILVA DROGARIA
END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 222
CEVS: 350360401-477-000014-1-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HENRIQUE VITAGLIANO PEDROSO
SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUMPRIR
A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE
TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
4 - COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:
O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
CONCEDE A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
ABAIXO CITADO:
RAZÃO SOCIAL: JOÃO PAULO MORELLI - ME
END: RUA JOAQUIM ROMUALDO DA SILVA, 21
CEVS: 350360401-931-000006-1-2
RAZÃO SOCIAL: MIRIAM LUCIANA CONSONI
26034524873
END: RUA CORONEL FRANCISCO RODRIGUES, 500
CEVS: 350360401-960-0000052-1-5

BAROSA

SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUMPRIR
A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE
TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
AREIÓPOLIS, 08 DE SETEMBRO DE 2020
VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE AREIÓPOLIS

Cotidiano
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SERVIÇO

Por conta do feriado municipal do Dia da Padroeira, na terça-feira (15), a
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista suspende o expediente a partir
da segunda-feira (14). As exceções são a coleta de lixo, que será mantida
de acordo com o cronograma habitual, o setor de obras e o SAAE
(Serviço Autônomo de Água e Esgotos), que mantém equipe de plantão.

RELIGIÃO

Católicos celebram na
terça o Dia da Padroeira

CARTOLA FC

Liga O ECO tem
disputa acirrada
Confira a classificação após a nona rodada
FOTO: REPRODUÇÃO

Santuário Nossa Senhora da Piedade celebra missas o dia todo; às 16h tem transmissão ao vivo
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

Priscila Pegatin

A

terça-feira (15) será de orações para a comunidade
católica de Lençóis Paulista. A data marca o Dia da Padroeira da cidade, Nossa Senhora
da Piedade. Neste ano, devido à
pandemia do novo coronavírus
(Covid-19), a programação ficou
concentrada apenas na parte religiosa, sem as festividades tradicionais. Em contrapartida, houve a volta das missas presenciais.
Na terça-feira, o Santuário
Nossa Senhora da Piedade recebe os fiéis a partir das 6h,
horário da primeira missa. Para
participar é necessário fazer
o agendamento na secretaria
paroquial, pelo telefone (14)
3263-0130. Devido às medidas
para evitar o contágio pelo novo
coronavírus, o local vai receber,
no máximo, 100 fiéis por vez.
Após cada celebração haverá
higienização do ambiente.
Além das 6h, estão marcadas missas para as 8h, 10h,
12h, 14h e 16h, essa com a
presença do arcebispo de Botucatu, Dom Maurício Grotto de
Camargo, encerrando a programação religiosa. Os fiéis que
pertencem ao grupo de risco
ou preferem acompanhar de

LÍDER - Após nove rodadas Pizzaria Santa Gula FC lidera com 661,26 pontos
Rafaela Damasceno

C
AOS PÉS DA MÃE PIEDADE - Dia da Padroeira tem missas das 6h às 16h
casa, podem assistir à celebração das 16h ao vivo pela página
do Santuário no Facebook.
MOMENTO DE FÉ
Dez dias depois da volta
das missas presenciais, padre
Adauto José Martins, pároco da
comunidade, tem notado muita
comoção entre os fiéis. “Sem-

pre digo que nada é coincidência, tudo é providência. Depois
de quase seis meses sem missa
presencial, muitos irmãos se
sentem emocionados por ver o
Santuário reabrindo para acolher seus filhos”, comenta.
Até terça-feira, o Santuário
segue com missas da Semana
das Graças. Hoje e segunda-fei-

ra tem celebração às 6h, 15h e
19h30. Amanhã as missas acontecem às 9h30, 17h e 19h30.
Após algumas celebrações, a
imagem da padroeira percorre os setores paroquiais. Vale
destacar que, além de agendar
a participação, os fiéis devem
usar máscara e respeitar as regras de distanciamento social.

om 121,03 pontos, o time
FC Negal liderou o Top 5
da rodada nove da Liga O
ECO. O segundo lugar foi ocupado por Clube Athletic Lençoense, com 117,43 pontos. Logo
atrás apareceu o time Rato do
Mato FC, com 115,34 pontos. A
quarta posição foi alcançada por
Avanti Verdao LP (114,43), seguido por TimedopovoLP (112,93).
Os cartoleiros também seguem brigando por uma boa
colocação na classificação geral
da Liga O ECO, que premiará
os três primeiros colocados ao
final do Brasileirão. O campeão
ganhará uma camisa oficial de
seu time, o vice levará para
casa uma camisa de treino e o

terceiro colocado receberá uma
bandeira de sua equipe.
Após nove rodadas, o time
Pizzaria Santa Gula FC subiu
duas posições, alcançando a liderança com uma pontuação de
661,26. FC Negal vem um pouco atrás, com 642,68 pontos. O
time Íbis Jaú FC segue na cola,
com 641,98 pontos. Em quarto
e quinto lugares, com 640,68 e
629,12 pontos, estão F.C Speed
Boyssss e S.E.Elsinho.
Vale lembrar que ao longo
do campeonato algumas rodadas serão premiadas, assim
como a sexta, que presenteou
o primeiro colocado com uma
camiseta personalizada de seu
time do Cartola FC e o segundo
e terceiro lugares com canecas
de seus clubes do coração.

CENTRO DE EQUOTERAPIA

ESPORTE

Atividades estavam paralisadas desde março por conta da pandemia
do novo coronavírus; confira quais são os protocolos adotados

Com flexibilizações das restrições, diversas modalidades
já ocupam as praças esportivas de Lençóis Paulista

Equus Vita retorna com Atividades esportivas
atendimentos presenciais começam a ser retomadas
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

Angelo Franchini Neto

Angelo Franchini Neto

O

Centro de Equoterapia
Equus Vita retornou com
os atendimentos presenciais na última terça-feira (8),
após seis meses de paralisação
por conta da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19). O trabalho é realizado no Recinto de
Exposições José Oliveira Prado
e contempla 78 praticantes, dos
quais 60 são pelo convênio com
a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, quatro pela Prefeitura Municipal de Areiópolis
e 14 pela empresa Bracell.
Todos os protocolos de segurança, como o fornecimento de
álcool em gel e aferição de temperatura estão sendo cumpridos. Os pais também são orientados a avisar a equipe caso haja
algum sintoma característico de
Covid-19 na família. Durante
os atendimentos, as terapeutas
usam máscaras triplas, face
shield, touca e avental. Acompanhantes e praticantes também
foram orientados a usar a máscara de maneira correta durante
a permanência no recinto.
Segundo a fisioterapeuta
Rita de Cássia Crespilho Bertoletti, a exceção se aplica a alguns
praticantes que não aceitam o

FOTO: DIVULGAÇÃO

D

DE VOLTA À ATIVA - Protocolos rígidos para evitar o contágio do novo
coronavírus fazem parte do dia a dia da equipe do Centro Equus Vita
uso de máscara, geralmente em
casos de alterações cognitivas e
sensoriais. “De acordo com a
legislação, nestes casos, o uso
da máscara foi dispensado”,
explica a profissional, que diz
que apenas uma pessoa pode
acompanhar o praticante e que,
ao final de cada atendimento,
é realizada a higienização dos
materiais utilizados.
O Centro de Equoterapia
Equus Vita atende crianças a
partir dos dois anos de idade,

além de adolescentes e adultos
com indicação para o tratamento equoterápico. As atividades
desenvolvidas pela equipe multi e interdisciplinar têm como
objetivo potencializar as intervenções terapêuticas necessárias a cada praticante através
de um método diferenciado. As
sessões são realizadas de segunda a quinta-feira, das 7h30 às
15h30 e duram em média de 30
minutos. Informações pelo telefone 3263-1411.

e maneira gradual e regrada, as atividades esportivas ao ar livre e em
ginásios voltam a fazer parte do
dia a dia do lençoense durante
a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com
o mais recente decreto publicado pela Prefeitura Municipal,
estão autorizadas atividades
sem contato físico direto e aglomerações. Estão permitidos
jogos, treinos ou amistosos,
sendo proibida a realização de
torneios ou competições.
Segundo o secretário de
Esportes e Recreação, Raphael Blanco, as equipes podem
realizar amistosos, desde que
assinem um termo de responsabilidade sobre os cuidados para
o controle da Covid-19. Já as escolinhas trabalham de maneira
presencial e adaptada há mais
de um mês, com aulas de 40
minutos, limite de seis alunos e
sem qualquer tipo de contato físico. O uso de máscara e álcool
em gel é obrigatório.
“Todos os servidores recebem orientações através de comunicados internos, para que
possam trabalhar de maneira
correta com cada aluno das es-

RETORNO GRADATIVO - Distanciamento e turmas
reduzidas são algumas das medidas adotadas pelo
caratê municipal para a volta das atividades presenciais
colinhas de esportes. As nossas
praças esportivas também estão
liberadas, mas há de se ressaltar que, como estamos utilizando várias delas no período da
noite para atender à demanda
das escolinhas, muitas vezes
não é possível fazer o agendamento de horários”, destaca.
Thalita Botaro Alves, técnica de caratê da Associação Zanchin de Karate-do, relata que as
atividades presenciais estavam
suspensas desde meados de
março e que os treinos vinham
sendo realizados de forma remota, com foco na técnica do

kata (conjunto de movimentos,
sem contato físico). Com as recentes flexibilizações, ela comemora o retorno.
“Há um mês voltamos com
as aulas presenciais, com turmas reduzidas nos ginásios Hiller João Capoani (Toniquinho) e
Archangelo Brega Primo (Csec),
seguindo as orientações da FPK
(Federação Paulista de Karate)
e também do município. Esse
retorno, mesmo que gradativo, é essencial para os atletas,
porque nada supera a presença
física dentro do dojo (espaço de
treinamento), finaliza.

Cultura
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PONTOS MIS

Neste sábado (12), às 16h, o MIS (Museu da Imagem e do Som) apresenta, em
parceria com a Spcine Play, o longa “A hora da estrela”, dirigido por Suzana Amaral,
com classificação indicativa de 12 anos. Às 18h, tem bate-papo ao vivo com
Sandra Nunes, professora de Literatura e Dramaturgia, e Julio Witer, agente do
Projeto Cineclube Spcine. A mediação é de Giuliana Monteiro, roteirista e diretora.

PANDEMIA

Eventos da Secretaria da
Cultura continuam suspensos

ALIC/BRACELL

Amanhã é dia de ilusionismo
no Circuito Digital de Artes
Com apresentação do mágico Dimy, a
transmissão acontece pelo Teatro Municipal
FOTO: DIVULGAÇÃO

Na área privada, bares, restaurantes e clubes ganharam novas flexibilizações
FOTO: DIVULGAÇÃO

PARA A FAMÍLIA - Circuito Digital de Artes
apresenta live com o ilusionista Dimy
Flávia Placideli

N
SEM PREVISÃO - Espaços como a Biblioteca Municipal Orígenes Lessa seguem sem previsão de reabertura
Rafaela Damasceno

A

inda não há previsão para
o retorno das atividades
e eventos organizados
pela Secretaria da Cultura de
Lençóis Paulista, que também
não definiu data para a reabertura de espaços como a Biblioteca Municipal Orígenes Lessa,
o Museu Alexandre Chitto e a
Casa da Cultura Prof.ª Maria
Bove Coneglian. A questão entraria na pauta de uma reunião
do comitê de cultura, realizada
nessa quinta-feira (10), porém,
de acordo com o secretário

Marcelo Maganha, o assunto
não foi deliberado no encontro.
Em contrapartida, os eventos privados podem ocorrer livremente, desde que sigam medidas de segurança para evitar o
contágio pelo novo coronavírus
(Covid-19). Além de respeitar
o limite de 40% da capacidade total do ambiente e tempo
máximo de oito horas diárias,
os estabelecimentos devem garantir o distanciamento social,
posicionando assentos a uma
distância mínima de 1,5 metro.
A higienização do local deve ser
criteriosa e todas as pessoas de-

vem manter o uso de máscaras.
As regras também se aplicam a bares e restaurantes, que
estão autorizados a oferecer
música ao vivo, desde que os
artistas respeitem o distanciamento mínimo entre si e o público. Os estabelecimentos que
vendem bebidas ou alimentos
podem permitir consumo no
local até às 23h; após este horário, o local pode continuar
funcionando por mais uma
hora no sistema drive-thru. Durante a madrugada é permitido
apenas o serviço de entrega a
domicílio (delivery).

Clubes e associações também estão autorizados a funcionar com o cumprimento
das mesmas regras. Todos devem disponibilizar álcool em
gel para o público e designar
responsáveis para garantir o
cumprimento das regras estabelecidas pelo Decreto Executivo
515/2020, que pode ser encontrado no site da Prefeitura Municipal (www.lencoispaulista.
sp.gov.br). Também é dever
dos estabelecimentos realizar
campanhas de conscientização
quanto às medidas de prevenção contra a Covid-19.

FORMAÇÃO MUSICAL

Projeto Guri oferece 56 vagas
em Lençóis Paulista e Macatuba

TEATRO

Espaço Atos & Cenas:
vivendo apesar da pandemia
Funcionando há três anos, local sente os
impactos da Covid-19, mas mantém atividades
FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Cursos gratuitos
são voltados a
crianças e jovens
de seis a 18 anos

EXPECTATIVA - Companhia espera retomar todas as atividades em breve

Flávia Placideli

O

Projeto Guri, mantido
pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo,
está com inscrições abertas
em Lençóis Paulista e Macatuba. As inscrições devem ser
feitas pela internet até o dia 30
deste mês. O início das aulas
presenciais está previsto para
o dia 7 de outubro, de acordo
com regras estabelecidas pelas autoridades sanitárias por
conta da pandemia no novo
coronavírus (Covid-19).
No polo de Lençóis Paulista, a oferta é de 40 vagas nos
cursos de canto coral, clarinete,
cordas graves, eufônio, flauta,
percussão, saxofone, viola, violino e violoncelo. Já em Macatuba, são 16 vagas para os cursos de percussão e violão. Cada
curso oferecido possui uma faixa etária específica, consideran-

este domingo (13), a partir das 18h, tem espetáculo de mágica no Circuito Digital de Artes, que traz
o ilusionista Dimy com a live
“Virtual Magic Show”. Transmitido pelas páginas do Teatro
Municipal Adélia Lorenzetti no
Facebook (@teatrolencois), Instagram (@teatrolencois) e Youtube (Teatro Municipal Adélia
Lorenzetti), o projeto é uma
realização da Alic (Associação
Lençoense de Incentivo à Cultura), com apoio da Prefeitura
Municipal de Lençóis Paulista e
patrocínio da Bracell.
Em uma divertida live, o
ilusionista Dimy apresenta números com baralho e dinheiro,
faz previsões e adivinhações e
apresenta muitas outras mágicas que, mesmo realizadas

virtualmente, prometem impressionar o público. Com
aproximadamente uma hora de
duração, o espetáculo é voltado
para toda a família, das crianças
aos adultos. Além do show, o
ilusionista promete ensinar mágicas incríveis aos telespectadores com objetos comuns para
todos se divertirem em casa.
“O ilusionista Dimy já esteve na programação da Alic,
se apresentando no Teatro Municipal, e encantou o público,
que lotou a capacidade do local
em duas sessões. Ele é reconhecido internacionalmente pelos
números incríveis, inovadores
e também pelos truques clássicos de mágicas. Esperamos
as famílias nesta live, que foi
escolhida especialmente para
elas”, convida Nilceu Bernardo, responsável pela programação artística da Alic.

Flávia Placideli

H
RETOMADA - Aulas presenciais do Projeto Guri devem retornar no dia 7 de outubro
do diversas questões de caráter
pedagógico, físico e cognitivo.
Os interessados devem ter
entre seis e 18 anos incompletos e estar regularmente matriculado na escola. Não é preciso
ter conhecimento prévio de
música, nem possuir instrumentos. Para fazer a inscrição,

o responsável deve acessar o
site www.projetoguri.org.br/
matricula2020, preencher corretamente os dados solicitados,
enviar a solicitação e anotar o
número de protocolo gerado.
No caso de disponibilidade
da vaga solicitada, o responsável pelo candidato será con-

tactado pelo polo e receberá
as instruções para o envio dos
documentos (RG, comprovante de matrícula/escolaridade
e comprovante de endereço).
Nesta etapa, o responsável também receberá um link com um
questionário social que deve
ser preenchido e enviado.

á 30 anos, a Cia Atos &
Cenas, literalmente, atua
em defesa do teatro em
Lençóis Paulista, projetando
seu trabalho e a cidade para
muitos rincões. Durante 25
anos teve sua sede na Casa
da Cultura Prof.ª Maria Bove
Coneglian, no Centro, onde
contribuiu com a formação de
atores e pessoas com a sensibilidade da arte, pelas questões
humanas, sociais e despertando
a empatia, como um trabalho
de se colocar no lugar do outro,
gerando reflexão e percepção
de outros pontos de vista.
Em 2017, a companhia inaugurou o Espaço Atos & Cenas.
“A nossa madrinha é a lençoense Maria Cristina Lorenzetti,
que abraçou a causa de manter
a companhia ativa e com local

para sua biblioteca teatral com
mais de mil itens, o acervo de
figurinos, cenários, objetos, entre outros materiais. A cada dia
algo é adequado, melhorado,
adquirido, reformado, para cada
vez melhor receber seus atores,
pesquisadores, alunos e visitantes”, explica Nilceu Bernardo.
Segundo ele, antes da pandemia as atividades realizadas
eram suficientes para manter as
melhorias. Sem alunos e apresentações tudo ficou mais lento,
mas não parou. Um palco pequeno com espaço para receber
pequenas peças para um público de 40 pessoas está sendo preparado. “Estamos aguardando a
liberação da Lei Aldir Blanc
para que tudo seja retomado e
o espaço tenha o merecido reconhecimento, como tem a Cia
Atos & Cenas nessas décadas de
intenso fazer teatral”, reforça.

•

A8

FOTO: DIVULGAÇÃO

Saúde
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O Governo de São Paulo prevê que a vacina chinesa contra o novo coronavírus
esteja no calendário de vacinação nacional no início de janeiro de 2021. De acordo
com o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, o cronograma dos testes
está sendo respeitado e a expectativa é a de que os resultados sejam enviados
para a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no final de outubro.

DOAÇÃO DE SANGUE

Campanha do Rotary Club ajuda a
reforçar estoque do Hemonúcleo de Jaú
Com demanda mensal de 1,5 mil bolsas de sangue, local registra queda de 60% nas doações
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

Priscila Pegatin

SOLIDARIEDADE
Campanha do Rotary
Club foi realizada na
noite da quinta-feira (10)

A

noite de quinta-feira
(10) foi de solidariedade
no Rotary Club de Lençóis Paulista, que, em parceria
com o Hemonúcleo do Hospital Amaral Carvalho, de Jaú,
realizou mais uma Campanha
de Doação de Sangue. Ao todo
foram arrecadadas 39 bolsas
de sangue. Das 60 senhas disponíveis, 55 foram distribuídas, mas apenas 39 pessoas
estavam aptas a doar.
A ação veio em um momento importante. Com demanda
mensal de 1,5 mil bolsas de
sangue, o Hemonúcleo registra queda de 60% nas doações
desde o início da pandemia do
novo coronavírus (Covid-19),
segundo Elke de Souza Brancaglião, encarregada administrativa do local, que dá suporte
para toda a microrregião, justificativa para o número alto de
consumo de bolsas de sangue.
O medo do contágio pelo
novo coronavírus é o principal
responsável pela queda nas
doações de sangue, mas, preocupado com a saúde de quem

doa e de quem vai receber o
sangue, o Hemonúcleo de Jaú
tem adotado uma série de cuidados, como distanciamento

pessoal, agendamento de horário, aferição de temperatura,
disponibilidade de álcool em
gel, entre outras coisas.
Apesar das doações que podem ser feitas diretamente no
Hemonúcleo do Amaral Carvalho, a encarregada destaca que

campanhas como a organizada
pelo Rotary Club facilitam o
acesso da comunidade e ajudam a reforçar os estoques.
“As campanhas externas contribuem, em média, com 45%
da reposição de nosso estoque
mensal”, revela a profissional.

REFERÊNCIA

Com mais de 22 mil beneficiários,
Unimed completa 29 anos
O dia 13 de setembro de
1991 é uma data marcante
para a região, principalmente
para Lençóis Paulista, Macatuba, Areiópolis e Borebi. Nessa
data, 42 médicos se reuniram
para fundar a Unimed Lençóis
Paulista. “Todo início de um
grande projeto é complicado,
surgem desafios que precisam
ser superados. Mas a Unimed
Lençóis sempre teve uma diretoria formada por pessoas
íntegras, focadas e dispostas a
trabalhar”, afirma o Dr. Francisco Antonio Grillo, um dos
fundadores e atual presidente.
Com foco na qualidade
no atendimento prestado, a
Unimed atualmente possui
corpo clínico composto por
77 médicos, 55 profissionais
credenciados (psicólogos, fisioterapeutas, etc.). O número de beneficiários não para
de crescer. Já são quase 22
mil pessoas que escolheram
a Unimed como seu plano de
saúde. Os empregos gerados
diretamente passam de 100
postos de trabalho.
Os beneficiários têm à
disposição além do CMU
(Centro Médico Unimed) em
Lençóis Paulista, um Pronto
Atendimento em Macatuba,
um Posto de Atendimento em
Areiópolis, duas farmácias
(Lençóis Paulista e Macatuba),
laboratório próprio, quatro
ambulâncias, sendo duas UTI,

e um Centro de Oncologia e
Hematologia (quimioterapia).
Mesmo com a ampla estrutura os investimentos são constantes. O próximo passo será a
modernização e ampliação do
Centro Cirúrgico, instalado no
CMU. “Vamos seguir melhorando nossos serviços, nossas
instalações e a qualificação de
nossa equipe. Isso é um dos valores que direciona as ações da
diretoria da Unimed”, finaliza
Dr. Francisco Antonio Grillo.
Depois de facilitar a vida
de seus beneficiários através
do WhatsApp (14) 9 98808924 e do aplicativo Unimed,
a cooperativa direcionou
seus esforços para modernizar o site. “Nosso novo site
vem com interface moderna,
atrativa e de fácil navegação
seja em computadores ou
dispositivos móveis, como
celulares e tablets”, afirma
Dr. Alexandre Parenti Ribeiro, diretor de marketing e TI.
A Unimed investe em
diversos projetos voltados à
comunidade, com ou sem
plano de saúde. Em média,
são investidos R$ 120 mil
pela cooperativa nos seguintes projetos: Programa Viver
Bem, CTU Basquete, Corais
Unimed (Lençóis Paulista
e Macatuba), AMU (Associação Mulher Unimed) e o
Projeto Plantar (idealizado
pelo Dr. Calixto Hueb).

PROFISSIONAL
DA SAÚDE,

Obrigado!

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

GRATIDÃO.
ESSE É O PLANO.
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A eterna Terra da cachaça
Amanhã (13) é o Dia Nacional da Cachaça e Lençóis Paulista é
uma das responsáveis pelo sabor tipicamente brasileiro da bebida
Priscila Pegatin

rada artesanal, o Engenho tem
rótulos premiados no Brasil e
no exterior, destaque na participação nacional do Ranking Cúpula da Cachaça de 2018, com
colocações nas categorias de
cachaças branca e ouro, a envelhecida. No exterior, o sabor
da cachaça daqui já foi realçado
até em Bruxelas, na Bélgica.
A receita para uma bebida
tão apreciada e premiada, Zillo
sabe bem qual é. “Nossa produção é pequena comparada a
grandes indústrias e isso facilita
o controle no processo”, diz. “A
nossa forma de produzir é com
a moagem da cana-de-açúcar
crua, fermentação natural, destilação em alambiques de cobre
e, por fim, o envelhecimento
em tonéis de madeira”, explica. Para ter uma cachaça diferenciada, é preciso descartar o
início e o final da destilação,
conhecido como cabeça e calda, deixando apenas o coração.
Apesar do consumo entre os
moradores da cidade, a maior
parte da produção é distribuída pelo país. Só o Engenho São

ENTRE AS MELHORES - Engenhos resistem ao tempo e dão motivos para comemorar o Dia Nacional da Cachaça
Luiz tem a capacidade de produzir 50 mil litros de cachaça
por ano.
Longe dos mais de 40 alambiques do início do século XX,
além do São Luiz o município
tem outros engenhos, entre
eles o do Paccola, que resiste à
história e lançou um rótulo comemorativo pelos 100 anos da
empresa, celebrados em 2020.
Com um engenho que começou com o bisavô de Evaldo Luís Paccola, a cachaça do
centenário foi redestilada e
colocada para envelhecer em
janeiro de 2015. Passados qua-

DEIXE SUA TERRA

TRABALHAR
POR VOCÊ!

tro anos de envelhecimento a
bebida sai dos tonéis para ser
apreciada. E essa é das boas,
garante Paccola.
Se o passado fez de Lençóis
Paulista a “Terra da cachaça”, o
presente mantém o sabor vivo
em quem não dispensa uma
branquinha. “Ah, aqui é a terra
da cachaça, sim”, faz questão de
dizer Aguiar. Opinião compartilhada por Zillo. “Acho que (o
título) ainda é válido, apesar de
não existir mais aquela imensa quantidade de alambiques
da época, temos uma história
bastante rica com a cachaça.

Por onde passamos as pessoas
ainda perguntam sobre as cachaças de Lençóis e recebemos
visitantes de fora devido à fama
de tempos atrás”, completa.
No Dia Nacional da Cachaça, comemorado amanhã (13),
sobram motivos para apreciar
a bebida, mas tem que ser a
lençoense, é claro. “A cachaça
é a única bebida genuinamente
brasileira. Alguns dizem que ela
é o Brasil no copo. A história da
cachaça se confunde com a de
nossa nação e, por isso, nada
mais justo que comemorarmos
esse dia”, finaliza Zillo.

INVISTA NA SEGURANÇA
E NA RENTABILIDADE DO
PROGRAMA DE PARCERIA
FLORESTAL BRACELL
Em tempos de instabilidade econômica global,
é preciso analisar os prós e contras dos investimentos.
Você que é proprietário rural e deseja investir em um
negócio rentável e seguro, tem o privilégio de contar
com uma parceria que só oferece prós:

as florestas plantadas de eucalipto!
SEM PREOCUPAÇÃO

Você disponibiliza a terra.
A Bracell cuida da implantação e
manutenção da floresta.
SUA TERRA PROTEGIDA E PRESERVADA

A Bracell pratica um manejo florestal que
cumpre a legislação e adota as melhores
práticas, preservando o solo e os mananciais.

RENTABILIDADE

Investimentos em florestas de eucalipto
são muito competitivos, oferecendo
excelentes resultados.

PREVISIBILIDADE

As condições comerciais ficam
determinadas no ato do contrato.

A Bracell está expandindo as operações no centro oeste do estado de São Paulo. A nova fábrica vai ampliar a capacidade
de produção de celulose, que utilizará madeira de reflorestamento do eucalipto como matéria-prima. Esta é a sua
oportunidade de fazer parte deste grandioso empreendimento. Seja nosso parceiro florestal!

Eucalipto, uma floresta de oportunidades!

cultiveeucalipto.com.br

0800 006 24 22

AVANTI

L

ençóis Paulista é reconhecida em todo o Brasil por várias características. Alguns
se referem ao município pela
indústria de celulose, outros
pelo título oficial de Cidade
do Livro, mas tem um sabor
especial que não deixa enganar
quem vive ou já passou por
aqui: o da cachaça. Tamanha
fama tem justificativa. A cidade
já foi considerada a “Terra da
cachaça” e hoje, apesar de não
possuir mais o título, continua
produzindo bebidas premiadas
no país e no exterior.
A relação do município com
a “branquinha” é antiga. A primeira cachaça oficial produzida
por aqui data de 1906, registro
encontrado por Sidney Aguiar,
autor do livro “Da Cachaça ao
Papel”. Anos mais tarde, em
1947, a cidade tinha cerca de 52
engenhos de cachaça em operação e a disputa para produzir a
melhor cachaça de todas se destacou no cenário nacional.
Foi assim, a partir da

aguardente, que o município
se desenvolveu. “A cachaça
foi a responsável pelo início
da indústria sucroenergética
lençoense e por outros ramos
industriais que temos hoje. Ela
projetou a cidade para o Brasil”, garante Aguiar. No entanto, a bebida não resistiu a tanta
evolução e já na década de 1940
começou a perder força para os
demais setores.
Hoje, com ruínas de engenhos antigos para contar histórias e alguns que resistem ao
tempo, com a produção artesanal, Lençóis continua no mercado da cachaça pela sua qualidade, que, segundo Aguiar,
pesquisador e apreciador da
bebida, está entre as melhores
do país. Garantia de um colecionador com 125 marcas de
cachaças brasileiras.
Luiz Gustavo Zillo é um dos
responsáveis pelo alto padrão
da cachaça local. Proprietário
do Engenho São Luiz, ele mantém a tradição que nasceu na família com seu bisavô, em 1906.
Com uma produção conside-

•

B2

O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 12 DE SETEMBRO DE 2020 •

Classificados

TROCA-SE GOL, ano 2012 por
Saveiro ou Strada. Tratar (14)
99776-0689.
VENDE-SE FUSCA 1300l ano
1980. Ótimo estado. Tratar: (14)
99625-6905
VENDE-SE COROLA 2019 alts,
completo, impecável, 270 mil
km, valor R$ 105 mil. Tratar (14)
99664-4455

EMPREGOS

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

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

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

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 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

PAJERO FULL 2007 3.2 diesel,
automática, 4x4, completa, 7 lugares, couro, DVD, R$ 60.000,00
- Tel whats 99614-3191.
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.
VENDE-SE AGILE, 2011, flex,
preto. Tratar (14) 99674-7626

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

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

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

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

MOTOCICLETAS
VENDA

TWISTER ANO 2006, cor prata
- vendo ou troco por moto 2011
Titan 150, Tratar: (14) 997821770 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.
VENDE-SE MOTO CG 125
Honda. Tratar (14) 99712-2211.
MOTO PCX 2016 - 21.200 km Cinza perolizada - Tratar - Fone
(14) 98806-7043.

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

APLICAM-SE HERBICIDAS
mata-mato em terrenos e
quintais. Tratar 99127-0004
FRETES MUDANÇAS ligue (14)
3263-6074 / 98127-2764 (Vivo)
com Benedito (Donizete). Rua
João Capone, no 220, Núcleo H
Luiz Zillo.
AUTO ELÉTRICA Zamboni está
trabalhando com serviços em
bombas injetoras, bicos injetores
e injeção eletrônica diesel, para
maiores informações entrar em
contato conosco: (14) 3263-4713,
estamos à disposição.

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

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) 997985499

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.

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

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.

CONSERTO DE máquinas de
costura, atendimento a domicílio
(Devanir). Tratar (14) 99727-6618
ou (14) 98104-6618
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 / 997240188 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
CHECK LAUDO Vistorias
Veicular, vistoria em autos,
motos, ônibus, caminhões, etc.
Rua Líbero Badaró, 523, Jd.
Morumbi, (ao lado da oficina do
Milani). Telefone (14) 3263-1795
e 99711-5644.

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 99758-3585 /
99633-7516.

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

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

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

WR - Serviços. Limpeza, doméstica e pesada. Jardim, piscina
e pinturas em geral. Av. Dante
Andreoli, no 365, Monte Azul.
Tratar com Waldyr (14) 998154447 ou (14) 98106-0858

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

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

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

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

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

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 - 301604F. Atendimento domiciliar e na
clínica Priscila Sanches. Endereço: Rua Dr. Antonio Tedesco, 859
- Centro - Lençóis Paulista - SP.
Email - vlquadrado@hotmail.
com. Contato - (14) 99725-2601
(whatsapp) ou 3264-7658 (fixo).
BORRACHARIA TIÃO - Tratar
na Rua Palmiro Diegoli, 129, Jd.
Primavera ou no telefone (14)
3264-8827.
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.
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

L. A. Munck - Locação de
guindastes, Rua Castro Alves,
170, Jd. Ubirama. Tratar: (14)
99117-2055 ou (14) 3263-6011
GRÁFICA LENÇÓIS Comunicação Visual e impressos. Av.
Jácomo Nicolau Paccola no
412. Tratar (14) 3264-4200 /
(14) 98153-2890 ou por e-mail
graficalencois@ globomail.com
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.
CARIMBOS LENÇÓIS e
folhinhas. Tratar na Rua João
Capoani, 71, Núcleo. Telefones
(14) 3263-2677 / 99702-1688
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

ARTES - Diagramação (jornal,
revistas, folders, livros, etc.)
desenhos em geral (caricaturas,
retrato falado, etc.). Tratar: (14)
99700-0877

IZAEL ESTOFADOS. Tratar (14)
3264-7063 / 99738-3544 - Atendimento para toda a região!
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
para aposentados e pensionista
do INSS, garantidos pela Caixa
Federal. JCS Negócios Imobiliários - Rua 15 de Novembro
581 (Edifício Paccola), Centro,
Lençóis Paulista. Tratar: (14)
3264- 5165 ou (14) 99667-9992
GRAFITE PARA fachada, pinturas
artísticas com desenhos para fachadas comerciais e residências.
Studio Paccola (14) 99832-3243.
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
PREOCUPADO SE as mudanças
nas regras de aposentadoria
afetarão você? Faça uma consulta conosco e entenda. sem
compromisso. Escritório Contábil
G5 Contec Ltda. Rua José do Patrocínio, no 591, Centro, Lençóis
Pta - SP. Fone: (14) 3263-2015 /
3264-8282 / 3264-6569

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
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.
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) 32642645 ou (14) 99689-3939.

ALIMENTAÇÃO
SABORES DE Minas - meia
cura, queijos artesanais, vinhos
e salames. Tratar: (14) 996231664 ou (14) 99696-7124.
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

•

O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 12 DE SETEMBRO DE 2020 •

B3

Classificados

RESIDENCIAL

ROÇA URBANA - Verduras,
legumes, ervas e raízes sem
agrotóxicos. Rua Carlos Ranzani,
165, Jd. Lago da Prata. Tratar
(14) 99761-1693.
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
CESTA BÁSICA Lopes Rua
Willian Orsi, 76. Tratar (14)
3264-9745 / 99751-2608. Email:
fjgzlopes@hotmail.com

EXCELENTE OPORTUNIDADE
para escritórios, vende-se
mesas, gaveteiros e armários,
confeccionados em mdf e
revestimentos padronizados.
Tratar: (14) 99118-0204
VENDO APARELHO de som LG
Am eFm toc aCD com entrada
pen drive, R$ 500,00. Tratar: (14)
99818-1874
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 99694-7889
VENDE-SE DUAS tv de tubo
20 polegadas. Tratar cel:
99865-4330

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.

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

VENDE-SE MALOTE de roupa
e calçados usados para brechó.
Tratar cel: 99865-4330
AULAS PARTICULARES. Matemática (Ensino Fundamental)
Tratar Valério cel: 99715 2968
CONSÓRCIO CONTEMPLADO
crédito R$ 302 mil para comprar
imóvel constr./ capital giro quero R$30 mil + transf. div. (14)
99879-7478 (partic.)

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.

EXCURSÕES

DIVERSOS
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.
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)
99711-8613
LOCAÇÃO MURO para propagandas em geral, próximo à rotatória Imobiliária 21, excelente
localização com fluxo constante
de veículos e pedestres. Ligue
99728-1313
VENDE-SE ESTERCO bovino
sem agrotóxico, embalagem de
5kg, faço entrega a domicílio
somente em Lençóis Paulista,
para pedidos acima de 10 unidades. Ele é composto de estrume
puro bovino, urina (uréia) e
20% de serragem (pó de serra),
e ensacado diretamente da
esterqueira, não é peneirado
e o processo de curtimento
é natural. OBS: Para lojistas
preços e frete a combinar. Os
pedidos serão entregues com 2
dias úteis mediante identificação
clara do interessado pelo
WhatsApp. Tratar com Andrade
(14) 99721-7534.
VENDE-SE APOIO para
cadeirante (banho e sanitário)
em ótimo estado. Tratar 14
99686-7382 ou 14 99890-6650

PRATELEIRA SEIS módulos
sendo R$ 250 reais cada
módulo. Falar com Dani Cel: (14)
99624-2282
VENDE-SE FURADEIRA a
bateria. Tratar (14) 3263-2793
ALUGA-SE BETONEIRAS mensal ou diária de segunda à
segunda. Tratar (14) 99686-6030
BALCÃO ATENDIMENTO modulado em “ L”. R$ 1.500. Falar
com Dani. Cel: (14) 99624-2282

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

PRAIA GRANDE 11 a 13/09
café almoço jantar colônia
transporte incluído todos aceito
cartão até 10 vezes consulta
taxa. Fone 99724-8206 32648558

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.

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.

VENDE-SE CASA na Travessa
Rua Padre Salomão Vieira, R$
260.000,00. Tratar (14) 32632105 CRECI 41388.

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) 99619-1155.

AULAS PARTICULARES de
Italiano Tratar Valério cel: (14)
99715-2968
AULAS PARTICULARES inglês, conversação, leitura,
escrita, Professor “Fluente”
residiu e trabalhou na Inglaterra
(Londres) por 05 anos. Tratar
Cel/whats (14) 99611-7673

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) 997107993 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.

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

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

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

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) 998976444.
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.

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

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDE-SE OU troca casa no
Júlio Ferrari, na Rua Jose Rossi
351, com cinco quartos, sala,
cozinha, dois banheiros, área
de serviço, garagem para dois
carros, salão para comércio.
Troca por casa na Cecap, Itapuã,
João Paccola, Maria Luiza,
Grajau, Açaí, Caju, Nova Lençóis, Nações. Troca-se por casa
de quatro cômodos de menor
valor, casa com edícula ou
casa de meio terreno, valor R$
180.000,00. Tratar (14) 998395507 / (14) 99630-3099.
JD. CRUZEIRO casa no valor
de R$ 240 mil com 03 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de
serviço. Tratar (14) 99883-8902 /
99651-6810

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.

SALA COMERCIAL - Rondon
- 5 salas, 2 banheiros sem
adaptação, 1 cozinha, 1 galpão,
1 lavanderia. R$3.300,00. Código
02469. Ligue (14) 99728-1313
/ 3263-0021 ou acesse:
ww.imobiliaria21lp.com.br.
SALA COMERCIAL - Centro - 2
salas comercial, total de 69,48
m² com banheiro adaptado
para deficientes. R$ 1.500,00.
Código 02944. Ligue (14) 997281313 / 3263-0021 ou acesse:
ww.imobiliaria21lp.com.br.
SALA COMERCIAL - Centro
- salas de 25 m² com banheiro.
R$ 770,00. Código 02942. Ligue
(14) 99728-1313 / 3263-0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.
SALA COMERCIAL - Centro - 7
salas, 4 banheiros, copa, tanque,
estacionamento com rampa
para deficientes. R$ 4.000,00.
Código 02941. Ligue (14) 997281313 / 3263-0021 ou acesse:
ww.imobiliaria21lp.com.br.
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.

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

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.

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

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

CASA TRINCADA? Faça
um orçamento grátis com o
Engenheiro. Tratar: 0800-118023
ou (14) 99650- 3279
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) 998200872 - José Carlos. Rua 15 de
Novembro, 581. Edifício Luiz
Paccola, 3o andar, sala 32.
Lençóis Paulista.

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.

IMÓVEIS

COMERCIAIS
SALA COMERCIAL - Centro Edifício Luiz Paccola - 6 º andar.
R$ 880,00. Código 02813. Ligue
(14) 99728-1313 / 3263-0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.
ALUGA-SE SALAS comerciais
no centro de Lençóis. Tratar (14)
99793-3252.
SALA COMERCIAL - Centro - 3
salas com ar condicionado, 1
banheiro, sistema de alarme,
ótima localização próximo do
centro 75m². R$ 1.200,00. Código 02020. Ligue (14) 99728-1313
/ 3263 – 0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
SALA COMERCIAL - Elizabeth
- Piso Inferior: 1 recepção, 1
sala de espera, 1 sala grande
e 2 banheiros sendo 1 com
adaptação. Piso Superior: 1 sala
grande, 1 cozinha pequena, 1
área de serviço e 1 banheiro. R$
1.400,00. Código 02333. Ligue
(14) 99728-1313 / 3263-0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.
SALA COMERCIAL - Centro
- embaixo -1 sala grande, 1
banheiro e 1 lavabo (comercial).
Em cima - 2 salas amplas, 1 cozinha,1 depósito, 1 banheiro. R$
1.500,00. Código 02795. Ligue
(14) 99728 – 1313 / 3263-0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.
SALA COMERCIAL - Centro - 1
sala e 2 banheiros. R$ 1.650,00.
Código 02538. Ligue (14) 99728
– 1313 / 3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.com.br.
SALA COMERCIAL - Centro Sala ampla com 1 banheiro. R$
1.650,00. Código 02396. Ligue
(14) 99728-1313 / 3263-0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL - Centro
- Salão amplo 47 m², depósito,
banheiro social, estacionamento. R$ 1.100,00. Código
02896. Ligue (14) 99728-1313
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
VENDO PRÉDIO comercial especial para clínica ou escritório,
situado na Rua Anita Garibaldi,
no 1.515 e 1.519. Tratar (14)
3264-3165/ 99701-6335.
ALUGO SALA para estética.
Tratar (14) 99789-3425 /
99787-0743.
ALUGA-SE SALÃO 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

CASA - Macatuba - 5 dormitórios sendo 3 suítes todos com
armários embutido, 2 closets,
3 salas, 1 biblioteca, 1 cozinha
planejada, 1 lavanderia ampla,
6 banheiros, garagem para 4 carros, 2 churrasqueiras, 1 piscina,
1 pomar, 3 porões. R$ 4.500,00.
Código 02850. Ligue (14) 997281313 / 3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.com.br.
CASA - Centro - 3 dormitórios
sendo 1 suíte com armários
embutidos, 1 sala de visita,
1 sala de jantar, 1 cozinha
americana, 1 banheiro social
com armário sob a pia e parede,
1 lavanderia coberta, edícula
com churrasqueira, 1 dormitório,
1 pia, salão, piscina, quintal
todo cimentado e casa toda
murada, garagem coberta para
2 veículos. R$ 3.500,00. Código
02696. Ligue (14) 99728-1313
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
APARTAMENTO - Ubirama – 2
quartos, sala, sala de jantar,
cozinha, banheiro, lavanderia.
R$ 1.200,00 + condomínio.
Código 02621. Ligue (14) 997281313 / 3263-0021 ou acesse:
ww.imobiliaria21lp.com.br.
AP. ILHA Comprida, frente
para o mar, preço imperdível,
condomínio fechado, para ate
12 pessoas, somente R$ 250,00
a diária (esse valor fora da
temporada). Tratar com Edna (14)
3264-8064 / 99632-3811 envio
fotos pelo whats.
ALUGA-SE CASA com 6
cômodos e outra com 4 cômodos
na Chácara Corvo Branco. Tratar
(14) 99712-2211.
ALUGA-SE CHÁCARA, no São
Judas Tadeu para eventos em
geral. Para mais informação
entrar em contato. Tratar (14)
99653-1140 ou (14) 3263-4713.
GUARUJÁ PARA temporada
- Praia Pitangueiras - quitinet
(4 pessoas), apartamento (8
pessoas), 1 quadra da praia e 2
quadras dos shopping. Ligue (14)
99772-7315
CHÁCARA PARA festa - 1 cozinha ampla com churrasqueira,
uma geladeira e freezer, uma
área com mesa e cadeiras, 1
piscina, muita área verde. Valor
R$350,00/dia. Contato: (14)
99772-7315
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.

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

VENDE-SE ÁREA de terra em
Alfredo Guedes de 7.912 m²,
10.577 m². Tratar (14) 988221372 / 3263-2793.

VENDE-SE OU troca chácara
no Virgílio Rocha com 1.025
m², fechada com alambrado,
valor R$ 55.000,00. Tratar (14)
99650-0053.

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

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.
SÃO JUDAS Tadeu - chácara
medindo 20.000m2. Tratar (14)
99772-7716.
CHÁCARA VIRGÍLIO
Rocha - 2400 metros, excelente
localização, (600 metros da Rod.
Marechal Rondon. Km. 307)
topografia plana, toda cercada,
arborizada R$ 245.000 Adriano
Cian - Consultor de Imóvel Tel.
(14) 99126-5928.

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

ALUGA

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.

VENDE-SE TERRENO 400 m²,
murado na Maria Luiza 4. Tratar
(14) 99712-2211.
VENDE/TROCA TERRENO
300m² no condomínio fechado
Spazio em Lençóis, por chácara.
Tratar (14) 99682-8837.
ITAMARATY: TERRENO
topografia plana, excelente localização 501,74 m² - R$ 230.000
baixou para R$ 213.000. Adriano
Cian Consultor de Imóvel Tel.
(14) 99126-5928.
VENDE-SE OU troca por casa,
3 alqueires de terra no Rio Claro,
vendo separados também. Tratar
(14) 99868-9731.

CHÁCARAS

TERRENOS

CHÁCARA - Portal das Águas 2 dormitórios, 1 suíte, 1 sala de
jantar, 1 sala de visita, 1 cozinha
ampla, 1 lavanderia, 1 banheiro
social, garagem para 3 carros,
churrasqueira. R$ 3.800,00.
Código 02845. Ligue (14) 997281313 / 3263-0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.com.br.

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

VENDA

RESIDÊNCIAS

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-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.

VENDA

VENDE-SE TERRENO Jardim
Itapuã, na Rua Wiliam Orsi,
n° 47. Valor 100mil. Tratar (14)
99816-4387 ou 3436-1926 falar
com Didi.
ITAMARATY: TERRENO 02
Juntos Total 856 m² Adriano
Cian - Consultor de Imóvel Tel.
(14)99126 5928.

VENDE-SE TERRENO no Loteamento Residencial Spazio Verde
com 348 m², ótima localização.
Tratar (14) 99727-2012.

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

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

TERRENO LOCALIZADO no
Jardim Village, na Avenida dos
Estudantes. Interessados tratar
(14) 99725-2619.
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.
VENDE-SE UM terreno na Rua
28 de Abril, Centro, medindo
251m2. Valor R$ 220.000,00.
Tratar (14) 3263-6176.
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.
GREENVILLE RESIDENCIAL:
Terreno topografia plana, excelente localização 1056 m2 R$
650.000 Adriano Cian Consultor
de Imóvel Tel. (14) 99126-5928.
OPORTUNIDADE. MARIA
LUIZA IV: 04 Terrenos Juntos,
total de 1115 m2 excelente
localização topografia plana
(próximo ao Senai) R$ 528.000
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) 997827113 ou (14) 99709-5288.
VENDO TERRENO no
Condomínio Spazio Verde. Metragem total: 336m2. Valor: R$
290.000,00. Particular. Contato:
(14) 98121-9398
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Sociedade
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO
Por Nelson Faillace

PROGRESSO - Complementando a recordação da
semana retrasada, a foto desta edição foi tirada alguns
anos mais tarde, talvez por volta de 1920. No detalhe,
diversos trabalhadores assentando minuciosamente
os blocos de pedra em um trecho da Rua Quinze de
Novembro, no Centro de Lençóis Paulista. O calçamento
de paralelepípedo, que substituiu o chão de terra batida,
permaneceria ali por décadas, até a pavimentação.

Setembro segue com muitos lençoenses estreando idade nova e
recebendo os cumprimentos dos amigos e familiares. Saúde e paz a todos!
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Alessandra Libanório, domingo (13)

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Ana Lúcia Vieira, sexta-feira (11)

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Emilio Campanholi, quinta-feira (10)
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Leonardo Leme Luque, segunda-feira (14)
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Neto Vitaliano, sábado (12)
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Carla Fernandez, segunda-feira (7)
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Fábio Radia, quinta-feira (17)
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Henrique Augusto Borin, sexta-feira (11)
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Marcia Prado Zillo, segunda-feira (14)

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Marcus Vinicius Toledo, sexta-feira (11)
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Saulo Adriano, sexta-feira (11)
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Tiago Grandi, sábado (12)

