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SEGURO SOCIAL

INSS retoma
atendimento
presencial
Na última quarta-feira (16) o INSS
(Instituto Nacional do Seguro Social)
reverteu a decisão do TRF-3 (Tribunal
Regional Federal da 3ª Região) que
havia suspendido a retomada do atendimento presencial em agências do estado de São Paulo. Com a medida, as
agências foram reabertas na quinta-feira (17), incluindo a unidade de Lençóis
Paulista. Segundo o órgão, a retomada
é parcial e com adaptações.
A4

Lençóis tem recorde
de emprego em julho
Cidade fechou o mês com 523 vagas abertas; no ano, já são 1,8 mil postos criados

A5

NO VERMELHO

EM ALTA

ANO RUIM

Macatuba já perdeu
109 ocupações no ano

Areiópolis segue com
bom desempenho

Borebi é prejudicada
pela agropecuária

R$ 2,00

MELHORES DO ANO

Marca novamente
é utilizada de
forma indevida
O ECO iniciou a pesquisa de
opinião do Melhores do Ano 2020,
mas o prêmio, criado como forma
de reconhecimento pelo trabalho
de excelência de empresas, profissionais liberais e personalidades
que atuam nos mais variados segmentos, mais uma vez está sendo
utilizado de forma indevida, com
uma pesquisa falsa circulando pelas
redes sociais. Fiquem atentos. A2
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QUEIMADAS

Eleições
2020

Ocorrências
aumentaram
60% neste ano

O PT foi o último a definir
sua chapa em Lençóis
Paulista. Na terça-feira (15),
os correligionários do partido
se reuniram para confirmar o
jornalista Jottha Gonçalves e o
ambientalista Celso Jacon como
pré-candidatos a prefeito e vice,
respectivamente. A cidade terá
outros três concorrentes nas
A2
eleições de novembro.

As recentes ocorrências de queimadas observadas em diversas regiões do
país, principalmente no Pantanal e na
Amazônia, continuam deixado grandes
rastros de destruição ambiental e patrimonial e também seguem colocando a
vida de muitas pessoas em risco. Mas
não são apenas essas localidades que
têm sofrido com este problema. Os
incêndios em regiões de mata também
aumentaram consideravelmente neste
ano em Lençóis e região.
A6

TRÁFICO

SERVIÇO

PREVENÇÃO

LEI ALDIR BLANC

SAÚDE PÚBLICA

Homem é preso
durante operação

Poupatempo reabre
agência local

Transporte público
mantém restrições

Governo de SP inicia
A7
cadastramento

Procura pela UPA
volta a aumentar
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BENEFICENTE

OPORTUNIDADE

APAE realiza
pizza solidária no
próximo sábado

Bracell abre
inscrições para
vagas de trainee

A APAE de Lençóis Paulista realiza no próximo sábado (26) a entrega de mais uma pizza solidária. As
adesões estão à venda a R$ 25. As
opções de sabores são calabresa e
portuguesa. Os interessados devem
procurar a Secretaria da APAE, que
fica na Rua Vinte e Oito de Abril,
1295, no Jardim Ubirama. Para outras informações o telefone é o (14)
3263-0676. A retirada acontece das
14h às 17h no mesmo local.

A Bracell abriu inscrições para
o Programa de Trainees 2021. Os
interessados devem se cadastrar até
o dia 31 pelo site www.bracell.com.
Podem participar quem concluiu
a graduação entre 2018 e 2020 nos
cursos de administração de empresas, logística, química, engenharias
florestal, agronômica, de produção,
mecânica, de materiais, química,
bioquímica, ambiental, de produção
e naval. É preciso ter inglês fluente.
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TEMPO
SÁBADO, 19/09

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

33ºC UR 61%
21ºC
20%

TERCEIRA

A2

ARTIGO

DOMINGO, 20/09

Sol com muitas nuvens
durante o dia. Períodos
de nublado, com chuva
a qualquer hora.

26ºC UR 72%
18ºC
34%

Microrregião terá 12
candidatos a prefeito

José Renato Nalini:
Escolhas morais

A2

Fechamento
desta edição:

19h26

•

QUEM FOI, FOI
O período destinado à realização
das convenções partidárias para a
definição de coligações e a escolha
dos pré-candidatos a prefeito, vice
e vereador se encerrou na última
quarta-feira (16). Como era esperado, os últimos dias da janela não
trouxeram muita novidade para as
eleições do dia 15 de novembro,
pelo menos não nas quatro cidades
da área de cobertura de O ECO.
EM CIMA DA HORA
Em Lençóis Paulista, o PT foi o último a definir os seus prováveis concorrentes. Na terça-feira (15), feriado
municipal em comemoração ao Dia
de Nossa Senhora da Piedade, padroeira da cidade, os correligionários
do partido se reuniram para confirmar a chapa majoritária com o jornalista Jottha Gonçalves e o ambientalista Celso Jacon, pré-candidatos a
prefeito e vice, respectivamente.
SÓ O QUE DEU
O partido, que acabou conseguindo regularizar suas pendências
com a Justiça Eleitoral pouco antes
do início do período de convenções,
teve dificuldade para encontrar um
grupo de filiados apto a disputar as
eleições, visto que muitos dos que
poderiam concorrer perderam o
prazo de desincompatibilização exigido. Por conta disso, a sigla deve
lançar uma chapa com apenas seis
candidatos a vereador.
SITUAÇÃO
As demais candidaturas majoritárias e proporcionais já haviam sido
oficializadas anteriormente. Em convenções realizadas na semana passada, no UTC (Ubirama Tênis Clube),
o prefeito Anderson Prado de Lima
(DEM) lançou sua pré-candidatura
à reeleição e confirmou o nome do
vereador Manoel dos Santos Silva, o
Manezinho (PSL), como seu parceiro
de chapa.
OPOSIÇÃO
Na semana anterior, no Centro
Municipal de Formação Profissional,
o ex-prefeito José Antonio Marise
(PSDB) se apresentou como pré-candidato a prefeito com o médico
Marcelo Ranzani (PROS) no posto
de vice. Pelo PTB, os ex-vereadores
Celso Angelo Mazzini, o Dé Mazzini,
e Cleuza Spirandelli se oficializaram
como pretendentes aos cargos de
prefeito e vice, respectivamente.
FORA
Desse modo, a corrida eleitoral
rumo à Praça das Palmeiras terá
quatro duplas no páreo. Também
havia expectativa acerca de uma
quinta pré-candidatura a prefeito,
pelo PMN, mas o ex-vereador Ailton Rodrigues de Oliveira, o Juruna,
não conseguiu viabilizar a formação
de uma chapa pelo partido, que não
deve sequer concorrer a uma das 12
cadeiras do Poder Legislativo.
4X4
Quatro também é o número de
pré-candidatos a prefeito na vizinha Macatuba. Além do atual chefe
do Executivo, Marcos Olivatto (PL),
que concorrerá à reeleição ao lado
de seu vice Amauri Bornello (PV),
o pleito terá o ex-prefeito Tarcisio Abel (PTB), que costurou uma
aliança com o Cidadania, de onde
saiu seu parceiro de chapa: o ex-vereador Carlos Augusto Vanni, o
Carlinhos Vanni.
DA CASA DE LEIS
Os outros dois postulantes ao
Executivo vêm da Câmara Municipal
macatubense, e ambos sem acordo com outras legendas. Pelo PSD,
Fabrício Gino Pereira formará dupla
com Aline Ronque, funcionária do
Sindicato dos Servidores Municipais
da cidade. Por fim, pelo Podemos,
Anderson Ferreira vai para as elei-

PARA PENSAR

FRASE

“Se é a razão que faz o
homem, é o sentimento
que o conduz”,
Jean-Jacques Rousseau.

“A UPA é para urgência e emergência. Se pacientes que poderiam ser atendidos em uma Unidade
Básica de Saúde procurarem a UPA podem dificultar o atendimento de quem realmente precisa”,
Ricardo Conti Barbeiro, secretário de Saúde de Lençóis Paulista,
sobre a procura desnecessária pela Unidade de Pronto Atendimento.

ções de novembro ao lado do comerciante Claudinei Moraes.
CONFRONTO DIRETO
Areiópolis e Borebi terão disputa
entre apenas dois grupos políticos.
Em Areiópolis, o prefeito Antonio
Marcos dos Santos, o Toni Cadete (PL), ao lado de seu vice, Antonio Carlos Príncipe, o Ciço (MDB),
tentará a reeleição contra Adriano
Romualdo de Oliveira (CIDA). O pré-candidato a prefeito, derrotado em
2016, terá como parceiro de chapa o
vereador José Eduardo Bitu (PSDB).
LADO A
Em Borebi, o grupo da situação
vai para as urnas com uma chapa
encabeçada pelo ex-vereador Anderson Pinheiro de Góes, o Chiquinho (MDB), que tem como pré-candidata a vice a ex-prefeita e
ex-primeira-dama Leila Ayub Vaca
(PSDB), viúva do ex-prefeito Antonio Carlos Vaca, que faleceu recentemente, em pleno exercício do
cargo, vítima de complicações relacionadas à Covid-19.
LADO B
A oposição será representada
pelo Podemos, partido que, apesar de novo, conseguiu se fortalecer relativamente em cerca de
um ano de criação. A dupla que
tentará assumir o controle da Prefeitura Municipal da cidade caçula
da região é formada pelo pastor
Antonio Roberto Moreira, o Tonho,
pré-candidato a prefeito, e Fabrício
Rodrigues, pré-candidato a vice.
PRAZOS
Obviamente, até que os pedidos
de registro de candidaturas sejam
protocolados, julgados e aprovados
pela Justiça Eleitoral, tudo pode mudar, mas isso é bem improvável nas
eleições majoritárias. O mesmo não
pode se dizer da disputa pelas vagas
das respectivas Câmaras Municipais,
que até o dia 26, quando se encerra
o prazo para o protocolo dos pedidos de registro, pode ganhar e perder nomes.
CAMPANHA
Vale lembrar que, de acordo com
o novo calendário eleitoral, divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a campanha tem início no dia
27, último domingo deste mês, e se
estende até à semana das eleições,
em novembro. Por conta da pandemia, espera-se que os candidatos
evitem um pouco o habitual corpo
a corpo, concentrando boa parte de
suas campanhas no meio digital.
FICA A DICA
Falando em meio digital, em
tempos de fake news, mais do que
nunca caberá aos eleitores o exercício do bom senso e da sabedoria.
Compartilhar notícias falsas e ajudar a propagar a desinformação é
crime. Não se deixe enganar pelas
armadilhas que certamente muitas
pessoas lançarão nas redes sociais.
Pesquise sobre seu candidato e
vote consciente. O voto é um direito, mas o voto responsável é um
dever de todos.
ERRATA
Na edição do último sábado (12),
a Terceira Coluna publicou uma informação equivocada em relação à
convenção do PSL de Lençóis Paulista. Uma das notas da coluna afirmou que o partido havia se reunido
na noite da quinta-feira (10) para
a definição de seus candidatos a
vereador, em encontro que também serviu para deliberar sobre o
apoio ao prefeito Anderson Prado
de Lima (DEM) e à escolha do vereador Manoel dos Santos Silva, o
Manezinho, como vice na chapa.
Na verdade, o diretório do partido
se reuniu apenas na manhã do sábado (12). Informação corrigida.

Editorial

Terceira Coluna

Opinião
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Melhores do Ano só tem um
O ECO iniciou nos últimos dias a
realização da pesquisa de opinião do
Prêmio Melhores do Ano 2020 e, por
conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), diferentemente das
edições anteriores, a aplicação dos
questionários não está sendo feita
de forma presencial, mas por meio
de canais remotos, como telefone, e-mail e formulário encaminhado diretamente aos assinantes.
Mas o objetivo deste texto não é
detalhar a metodologia da pesquisa,
mas fazer um alerta aos lençoenses.
O prêmio, criado em 2001 como forma de reconhecimento pelo trabalho
de excelência de empresas, profissionais liberais e personalidades que
atuam nos mais variados segmentos, mais uma vez está sendo utilizado de forma indevida e irresponsável.
Desde 2018, a Editora e Jornal Folha
Popular, detentora da marca Melhores
do Ano, que é devidamente registrada
no INPI (Instituto Nacional da Proprie-

dade Industrial), tenta garantir que
seus direitos não sejam usurpados e,
principalmente, que empresários, comerciantes e profissionais lençoenses
não sejam lesados financeiramente
pela atuação oportunista de terceiros.
Denominada Rede Jape de Comunicação, uma empresa tem ignorado sistematicamente as notificações
acerca da prática ilegal, primeiro de
forma extrajudicial e agora também
por meio de processos judiciais movidos pela Editora e Jornal Folha Popular
e seus representantes.
Em março deste ano, uma pesquisa falsa utilizando a marca Melhores
do Ano começou a ser feita na cidade.
Nesta semana, mesmo com três processos em andamento, a Rede Jape
novamente está atuando para ludibriar a população. A direção de O ECO
reitera que está trabalhando para solucionar o caso na Justiça e pede para
que os lençoenses fiquem atentos.
Melhores do Ano só tem um.

Escolhas morais
José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente da
Uninove e presidente da Academia
Paulista de Letras
A moral não é muito valorizada. Assim como a ciência que a tem por objeto: a ética. Mas não é porque deixa de
ser praticada que ela inexiste. A moral
é uma força intrínseca, suficiente para
conduzir os que dela são municiados até
ao extremo sacrifício.
Como a História é o registro das vãs
vitórias obtidas pela mesquinhez dos
homens, o relato de episódios impregnados de lições morais resta sob o tapete
dos interesses imediatistas. De quando
em quando afloram e não são muitos
os que, comovidos e convencidos, assumem o propósito de tê-los como eixos
orientadores das próprias vidas.
Um deles é a história real do austríaco Franz Jägerstätter. Camponês simplório, vive feliz a cultivar a terra. Muito
religioso, cuida de mulher e três filhas,
mais a mãe, num pequeno povoado da
província austríaca de Radegund.
Eis senão quando, Hitler invade e domina a Áustria. Como austríaco, seu povo
aplaudia a anexação à Alemanha. E começa a doutrinação de todos para uma
total conversão nazista. Franz é forçado
a aderir e a jurar fidelidade ao Führer.

E enfrenta o mais severo tribunal, para
aqueles que dispõem desse juiz implacável que é a consciência.
Um conflito como esse pode parecer
ininteligível para quem é movido por
interesses. Consciência é um acessório
que a vida contemporânea considera
inútil. Mas quem procurar com lupa, ainda a encontrará. Não em celebridades,
mas em pessoas humildes como Franz.
Houve uma pressão coletiva sobre
ele. Por que não obedecer ao mais forte? Por que ser diferente de todos os outros? Seria um “criador de caso”, queria
ser “diferente”, considerar-se-ia melhor
do que os demais?
Ele se mantém firme, apartado dos
coetâneos, mas fiel a sua fé. Hostilizado
até pela hierarquia católica, que aderiu
ao nazismo, foi incompreendido, injustiçado, finalmente morto em 9 de agosto
de 1943, em Brandemburgo, na Alemanha, aos 36 anos.
Desde então, permaneceu no anonimato. Até que, em 2007, foi declarado e
beatificado pelo Papa Bento XVI, que por
coincidência se viu obrigado a integrar a
Juventude Hitlerista quando adolescente.
Por incrível que possa parecer, ainda
existem objetores de consciência como
Franz Jägerstätter. São faróis que nos
chamam à permanente conversão ao
bem. Estamos atentos a eles?
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SUSPENSA

Atendendo a pedido do Governo do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça
suspendeu na segunda-feira (14) cumprimento de liminar que determinava a interdição
da Cadeia Pública de Avaí, devido a problemas estruturais e de segurança. A alegação
foi que a cadeia é responsável pela custódia temporária de presos e adolescentes
infratores e que não existe outra unidade capaz de absorver esses detentos na região.

SEGURANÇA PÚBLICA

Polícias Civil e Militar realizam operação
de combate ao tráfico em Lençóis Paulista
Ação conjunta resultou na prisão de um homem de 29 anos e na apreensão de drogas
FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

Flávia Placideli

U

ma operação deflagrada na
manhã dessa quinta-feira
(17) pelas polícias Civil e
Militar de Lençóis Paulista resultou na prisão de um homem de
29 anos. A ação conjunta, visando
o combate ao tráfico de drogas, foi
feita em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça local. No flagrante, também foram apreendidas
porções de cocaína e maconha.
Segundo informações obtidas
pela reportagem de O ECO junto ao comandante da equipe de
Força Tática da Polícia Militar,
sargento Lucas, que participou da
operação de repressão ao tráfico
de drogas, as diligências aconteceram em cinco residências
localizadas nos jardins Cruzeiro,
Primavera, na Cecap, e nas Vilas

OPERAÇÃO - Polícias Civil e
Militar prendem um homem em
flagrante durante cumprimento de
mandados de busca e apreensão

Repke e São João. A mobilização
das equipes começou logo pela
manhã, por volta das 6h.
Em uma residência situada
na Rua Nestor Luminatti, no Jardim Primavera, foi realizada uma
vistoria, porém, nada de ilícito foi
encontrado e o indivíduo, A.R.V.
(a idade não foi informada), foi liberado. Em outra diligência, em
uma casa da Rua Procópio Ferreira, na Cecap, policiais encontraram cerca de 850 eppendorfs
vazios, utilizados para armazenamento de cocaína. D.M.P. (também sem idade informada), foi
levado à Delegacia, onde prestou
depoimento e foi liberado.
Já em uma residência da Rua
Amazonas, no Jardim Cruzeiro,
equipes detiveram E.L.C., de 29
anos, em posse de um tijolo de
cocaína (338g) e duas porções
de maconha (91g), além de cer-

ca de R$ 180 em notas diversas,
possivelmente fruto do tráfico.
Ele foi encaminhado ao plantão
policial, onde a autoridade ratificou o flagrante pelo crime de
tráfico de drogas (Artigo 33 do
Código Penal), mantendo-o recolhido aos cárceres à espera de
transferência para uma unidade
prisional da região.
Na Rua José Giraldi, na Vila
Repke, foi vistoriada a residência
de W.V.S. (também sem idade informada), que foi liberado após
nada de ilícito ser localizado. Na
Rua Primo Casagrande, na Vila
São João, W.F.P. (também sem
idade informada), foi flagrado
com dois eppendorfs de cocaína
e R$ 192 em espécie. Após ser lavrado um termo circunstanciado
por porte de entorpecente para
consumo pessoal (Artigo 28 do
Código Penal) ele foi liberado.
FOTO: DIVULGAÇÃO

ROUBO

Criminosos disparam
arma de fogo em
tentativa de assalto
Ocorrência foi registrada em um bar
na Vila São João; ninguém se feriu
Flávia Placideli

U

m bar localizado na Vila
São João, em Lençóis Paulista, foi alvo de uma tentativa de assalto na noite dessa
quinta-feira (17). Segundo informações da Polícia Militar, dois
homens encapuzados chegaram
com um revólver e anunciaram
o roubo, mas a vítima correu
para dentro do estabelecimento e
os indivíduos fugiram sem levar
nada após efetuarem um disparo.
De acordo com as informações registradas no Boletim de
Ocorrência da 5ª Cia da Polícia

Militar, a tentativa de roubo foi
registrada por volta das 21h, em
um bar da Rua Camilo da Cunha,
na Vila São João. A vítima, informou que estava na entrada do estabelecimento, junto com amigos,
quando dois indivíduos encapuzados, um deles com um revólver
chegou anunciando o roubo.
Ainda segundo as informações, o dono do estabelecimento
correu para dentro do local, que
tem acesso livre para sua residência. Os criminosos chegaram a
revirar o caixa, mas fugiram sem
levar nada. Na ação, um deles
disparou um tiro com a arma de

Homem é detido após
furtar rádio de veículo
Indivíduo invadiu uma garagem na Mamedina
Flávia Placideli

A

Polícia Militar de Lençóis Paulista registrou
um furto na madrugada
dessa quinta-feira (17). Segundo
informações, um indivíduo foi
abordado por volta das 5h, após
um chamado relacionado a uma
briga familiar na Vila Repke.
Durante a revista pessoal, o suspeito foi flagrado com um aparelho de rádio de um veículo e
acabou confessando o furto, fornecendo detalhes sobre o crime.
Diante das informações, a
equipe fez diligência até o endereço informado, na Rua Manoel Amâncio, na Vila Mamedina, onde a vítima, F.T.V., de 66
anos, foi informada sobre o furto cometido contra seu veículo,
um Ford/Escort, que estava es-

tacionado em uma garagem ao
lado de sua residência.
O autor do furto, D.R.G.,
de 35 anos, alegou que estava
indo para sua casa, quando, ao
passar pela garagem, decidiu
entrar para verificar se havia
algum veículo aberto e como
o Escort estava, decidiu furtar
o aparelho de rádio fixado no
painel. Na abordagem policial,
o objeto foi encontrado escondido em sua cueca.
Diante dos fatos, a vítima, o
autor do crime e objeto foram
encaminhados à Delegacia da
Polícia Civil, onde a autoridade
de plantão elaborou o Boletim
de Ocorrência de apreensão
de objeto e fez a devolução ao
proprietário. A polícia não confirmou se o indivíduo permaneceu detido ou se foi liberado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Areiópolis, no uso de suas atribuições legais, e de
conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º da Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2.000. Faz saber a quem interessar possa, especialmente
aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará realizar Audiência
Pública para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referentes
ao Segundo Quadrimestre do Exercício de 2.020, no seguinte local, data e horário:
Local - Câmara Municipal de Areiópolis
Rua - Maria Conceição Castilho Bernardes, 400 - Vila Cremer.
Data: 22 de Setembro de 2.020.
Horário: 19h30min
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participarem desta audiência.
Areiópolis, 17 de Setembro de 2.020.
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Areiópolis
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Areiópolis, no uso de suas atribuições legais, e
de conformidade com o Parágrafo Único, do Artigo 48 da Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2.000. Faz saber a quem interessar possa, especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará realizar
Audiência Pública para elaboração, discussão e aprovação da Lei de Orçamentária Anual para o exercício de 2.021, no seguinte local, data e horário:
Local – Câmara Municipal de Areiópolis
Rua – Maria Conceição Castilho Bernardes, 400 – Vila Cremer.
Data: 22 de Setembro de 2.020.
Horário: 20h00
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participarem desta audiência.
Areiópolis, 17 de Setembro de 2.020.
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

TENTATIVA - Homens tentam assaltar bar, fazem
disparo com arma de fogo, mas fogem sem levar nada
fogo. A vítima forneceu as características dos indivíduos, dois homens altos e magros, um moreno
e o outro de cor branca.
Diante das informações,
equipes da Polícia Militar realizaram patrulhamento intensivo

pelas imediações, porém, até o
fechamento desta matéria, não
havia informações sobre o paradeiro dos criminosos. Como o
disparo não atingiu nenhum local
visível, o comerciante dispensou
a realização de perícia.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico n.º 005 / 2020. Objeto: Aquisição de climatizadores de ar para unidades escolares, conforme especificações do termo de referência constante do Anexo I do edital. Edital disponível no site: www.bll.org.br.
Recebimento das propostas: a partir das 12hs00 do dia 19.09.2020 no site www.
bll.org.br., abertura das propostas: dia 02/10/2020 às 09hs10m e início da disputa
de preços: dia 02/10/2020 às 10:00hs, (horário de Brasília no site: www.bll.org.br).
Areiópolis, 18 de Setembro de 2020.
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

AGRESSÃO

Briga em bar acaba
com uma pessoa ferida

Violência foi registrada no Maria Luiza 4
FURTO

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Flávia Placideli

N

a noite da última terça-feira (15), a Polícia
Militar registrou uma
ocorrência de lesão corporal
culposa em um estabelecimento comercial localizado no Jardim Maria Luiza 4. De acordo
com as informações da esposa
da vítima, proprietário do local, após uma discussão entre
dois clientes, um deles acabou
arremessando uma garrafa na
cabeça de seu companheiro,
que havia tentado separar os
indivíduos. O homem precisou
passar por atendimento médico. O casal fugiu.
A ocorrência foi registrada
por volta das 22h30, na Rua Antonio Jácomo Placca, após a declarante, S.Q.S.A., de 49 anos,

informar que dois clientes, uma
mulher e um homem, estavam
consumindo bebidas alcóolicas
no interior de seu estabelecimento, quando começaram a se
desentender, momento em que
seu esposo foi tentar separar a
briga e o homem pegou uma
garrafa e arremessou contra a
cabeça do seu companheiro.
A mulher informou ainda que,
após a agressão, eles quebraram garrafas na calçada e fugiram em um mototáxi.
A vítima, J.S.A., de 56 anos,
foi socorrida por populares e levada à UPA (Unidade de Pronto
Atendimento), onde passou por
atendimento médico. A comerciante, que fez o registro da
ocorrência enquanto seu esposo
era atendido, informou que não
sabia a identidade do casal.

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:
VILSON ROBERTO PASSARELLI e SIMONE JOSEFA DOS
SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, eletricista, nascido em São Manuel - SP, aos 16/09/1966, residente e domiciliado
em Lençóis Paulista - SP, filho de GILDO PASSARELLI e de NADIR BINDI PASSARELLI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar,
nascida em Panelas - PE, aos 25/07/1984, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de ELIPIDIO MARIO DOS SANTOS e de JOSEFA
ELZA DOS SANTOS.
JOÃO VITOR RIBEIRO MIGLIORINI e ALICE RIBEIRO LEITE, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, consultor de peças, nascido em Macatuba - SP, aos 21/11/2000, residente e domiciliado em
Lençóis Paulista - SP, filho de CRISTIANO MIGLIORINI e de MARCIA
RIBEIRO MIGLIORINI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira,
balconista, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 24/11/2001, residente e
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de RAMMON RIBEIRO LEITE
e de GISELE REGINA DE ALMEIDA.
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, 17 de setembro de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

Obituário
DATA: 11/09/2020 a 18/09/2020
José Eugênio de Quadros faleceu na quinta-feira (17) aos 73 anos em Macatuba
Paulo de Paula Camargo faleceu na quinta-feira (17) aos 93 anos em Pederneiras
Antonio Luiz Maganha faleceu na quarta-feira (16) aos 77 anos em Lençóis Paulista
Clídio Corá faleceu na quarta-feira (16) aos 79 anos em Lençóis Paulista
Adalberto Aparecido dos Santos faleceu na terça-feira (15) aos 46 anos em Lençóis Paulista
Degleir Fernardes de Oliveira faleceu na segunda-feira (14) aos 34 anos em Lençóis Paulista
João Batista Pereira dos Santos faleceu na segunda-feira (14) aos 57 anos em
Lençóis Paulista
Oswaldo Bispo dos Santos Cruz faleceu na segunda-feira (14) aos 51 anos em Macatuba
Ademir Aparecido Parrella faleceu no domingo (13) aos 70 anos em Lençóis Paulista
Laurentina Murbak Camargo de Campos faleceu no domingo (13) aos 84 anos em
Lençóis Paulista
Antonio Mesas Rodrigues Campos faleceu no sábado (12) aos 65 anos em Macatuba
Diva Pintor Ribeiro faleceu no sábado (12) aos 60 anos em Lençóis Paulista
Jandira Chagas Ferreira faleceu no sábado (12) aos 78 anos em Lençóis Paulista
Marcos Rogério Fossi faleceu no sábado (12) aos 45 anos em Macatuba
Dirce Gonçalves faleceu na sexta-feira (11) aos 73 anos em Areiópolis
Nati-Morto de Maria Keila Leme Dias faleceu na sexta-feira (11) em Macatuba
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Cidade

CAMPANHA

Neste sábado (19), a partir das 13h, a Associação Protetora Amigos dos Animais
de Lençóis Paulista vai arrecadar latinhas de cerveja e refrigerante para ajudar
no custeio das despesas com os cães e gatos em situação de abandono. A
entidade pede para que as pessoas que tiverem latinhas em casa enviem uma
mensagem pelo Facebook, informando o telefone e o endereço para a coleta.

SEGURO SOCIAL

INSS retoma atendimento presencial
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

Perícias médicas,
porém, seguem sem
previsão de retorno

cial, somente poderá requerer
a antecipação do auxílio por
incapacidade temporária, no
valor de um salário mínimo
(R$ 1.045), o segurado que
residir em município a mais
de 70 quilômetros de distância de agência em que esteja
disponível o agendamento de
perícia médica.

Priscila Pegatin

N

a última quarta-feira (16)
o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
reverteu a decisão do TRF-3
(Tribunal Regional Federal da
3ª Região) que havia suspendido a retomada do atendimento
presencial em agências do estado de São Paulo. Com a medida, as agências foram reabertas
na quinta-feira (17), incluindo
a unidade de Lençóis Paulista.
Segundo o órgão, a retomada é
parcial e com adaptações.
Os segurados só serão atendidos mediante agendamento
prévio e o horário de funcionamento foi reduzido. A agência
abre de segunda a sexta-feira,
das 7h às 13h. Serão priorizados os seguintes atendimentos:
avaliação social, cumprimento
de exigência, justificação ad-

AGENDAMENTOS - Solicitações devem
ser feitas pelo Meu INSS ou telefone 135
ministrativa e reabilitação profissional. O agendamento deve
ser feito pelo Portal Meu INSS,
aplicativo ou pelo telefone 135.
A Perícia Médica Federal,
ligada à Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho ainda
não tem data para voltar. O
INSS segue em fase de adequações nas salas de perícias para

que o serviço possa voltar a ser
oferecido. Quem havia agendado a perícia deve desconsiderar a data e fazer a remarcação
pelo telefone 135. Os demais
serviços continuam disponíveis pelos canais remotos.
Segundo a assessoria de
imprensa do INSS, com o retorno do atendimento presen-

SEGURANÇA
Ao entrar na agência, o
segurado precisa confirmar o
agendamento. É indispensável
a apresentação de documento
com foto e obrigatório o uso
de máscara e aferição de temperatura. Para impedir o contato direto e a possível disseminação do novo coronavírus
(Covid-19), foram instaladas
barreiras de acrílico nas mesas
de atendimento. Nas salas de
espera, para respeitar o distanciamento, algumas cadeiras estarão interditadas e sinalizadas
para que não sejam usadas. Bebedouros de uso coletivo ou filtros de água foram desativados.

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL
SPAZIO VERDE LENÇÓIS PAULISTA
CNPJ: 26.636.031/0001-27
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL
SPAZIO VERDE - LENÇÓIS PAULISTA
Por este edital, convocamos a todos os condôminos proprietários dos
lotes da Associação Residencial Spazio Verde - Lençóis Paulista, para a assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 06 de Outubro de 2020 (terça
-feira), no salão de festas do residencial, situado a Av. Carajás, 620, Bairro
Residencial Spazio Verde, cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo
às 18h30 em primeira chamada com mais da metade dos associados, ou, em
segunda chamada às 19h00 com qualquer número de presentes, para tratar
dos seguintes assuntos:
1. Apresentação e ratificação da nova administradora da Associação;
2. Ratificação do endereço da Associação;
3. Prestação e aprovação de contas; de 01/05/2019 a 31/08/2020;
4. Deliberações sobre a manutenção e uso na(s) área(s) comuns e dos
lotes: conservação das áreas verdes, roçagem dos lotes vazios, rega das áreas
verdes, limpeza e organização das construções; destinação do lixo; uso da
academia e salão de festas com deliberações sobre a segurança do condomínio. com a possibilidade de aquisição de trator com carreta para transporte,
uso da academia e salão de festas.
5. Deliberações para obras e aquisições de bens necessários a Associação abrindo possibilidades para aquisição de moto, trator, roçadeira, instalação de interfones para comunicação e projeto de trânsito com sinalizações.
6. Previsão orçamentaria para o período 2020/2021;
*Artigo 19 – As deliberações das Assembléias serão tomadas por maioria simples dos votos, salvo nos casos em que for exigida, nos termos deste
Estatuto e legislação vigente, proporção mais elevada de votos e obrigará
a todos os ASSOCIADOS, inclusive aqueles que a ela não compareceram.
Paragrafo segundo - Os ASSOCIADOS poderão se fazer representar
nas Assembléias por mandatários com poderes especiais para a prática de
atos que constituam o objeto das Assembléias, através de instrumento de
procuração. No caso de propriedade comum sobre um lote, os condôminos
indicarão um único representante. Os instrumentos de mandato serão arquivados pela Diretoria e deles se farão menção expressa na ata de Assembléia
Artigo 20º - As decisões da Assembléia Geral só poderão ser alteradas
ou revogadas por outra Assembléia Geral
Obs: Devido a necessidade de efetivação desta assembléia, e em consequência da pandemia que estamos passando por todo o país, informamos que
no local que será realizada serão seguidas todas as normas regulamentações
deliberadas pelos órgãos responsáveis, sendo obrigatório o afastamento de
1,5 metros entre os assentos, higienização com álcool em gel disponível para
desinfecção e o uso obrigatório de máscaras.
Lençóis Paulista, 18 de Setembro de 2020
Associação Residencial Spazio Verde Lençóis Paulista
Presidente

Prefeitura Municipal
de Areiópolis
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SERVIÇO

Poupatempo reabre
agência em Lençóis

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2020

Unidade local está funcionando
desde a última quarta-feira (16)
Angelo Franchini Neto

O

Governo do Estado de São
Paulo decidiu antecipar
para a última quarta-feira
(16) a retomada dos atendimentos presenciais nas agências do
Poupatempo de Lençóis Paulista e outras 11 cidades do interior. Assim como já ocorre nos
outros 50 postos já reabertos,
todos os serviços serão realizados somente com agendamento
prévio de data e horário, que
pode ser feito no portal www.
poupatempo.sp.gov.br ou pelo
aplicativo Poupatempo Digital.
Segundo nota enviada pela

assessoria de imprensa do Poupatempo à reportagem de O
ECO, a reabertura gradual das
unidades de todo o estado começou no dia 19 de agosto e segue
as diretrizes do Plano São Paulo. Até o momento, 50 dos 75
postos existentes já retomaram
o atendimento presencial à população. Com medidas de prevenção e protocolos sanitários, a
capacidade de atendimento das
unidades será limitada a 30%.
A prioridade é para serviços
que necessitam da presença do
cidadão, como a solicitação do
RG (Registro Geral) e da primeira CNH (Carteira Nacional de

POR PARTES - Prioridade inicial é para serviços que necessitam
da presença do cidadão, como a solicitação de RG e CNH
Habilitação). Outros serviços,
como a solicitação da Carteira
de Trabalho, seguro desemprego, licenciamento e transferência de veículo, devem ser feitos
pelo site e aplicativo. Atualmente, mais de 80 serviços podem
ser realizados de forma remota
com agilidade e conforto, sem a
necessidade de sair de casa.
Com o objetivo de minimizar
os riscos de transmissão do novo
coronavírus (Covid-19), haverá
controle de acesso às unidades.
Só será permitida a presença

de acompanhantes em casos de
crianças, idosos ou pessoas com
deficiência. É obrigatório o uso
de máscaras, aferição de temperatura e higienização das mãos
com álcool em gel na entrada. A
manutenção do distanciamento
entre as pessoas foi reforçada com
sinalização nos bancos de espera,
marcações no chão e orientação.
Todas as informações, endereços e horários de funcionamento dos postos podem
ser consultadas no site www.
poupatempo.sp.gov.br.

PREVENÇÃO

Transporte público
segue com restrições
em Lençóis Paulista
Angelo Franchini Neto

O

transporte público em
Lençóis Paulista ainda
sofre as consequências da
pandemia do novo coronavírus
(Covid-19). Segundo a empresa
Grecco Transportes, concessionária responsável pelo serviço
do município, atualmente cerca
de 70% da frota está nas ruas e,
por conta disso, as linhas urbanas também se mantém reduzidas. A paralisação total ocorreu
no dia 23 de março, início da
quarentena no estado de São
Paulo, e o serviço voltou a ope-

rar em 19 de abril.
“Estamos fazendo um grande
esforço para garantir o atendimento, principalmente aos trabalhadores dos serviços essenciais.
Paralelamente a isso, intensificamos as medidas de distanciamento da população, através da limitação na quantidade de passageiros
dentro dos ônibus, e promovemos
a limpeza frequente da infraestrutura do transporte público”,
comenta Luciano Franco, gerente
da Grecco Transportes, que cita
outras medidas de segurança.
“Não permitimos o embarque dos usuários sem a utilização

CAMPO DESPESA COM PESSOAL
1
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Horários reduzidos e regras de higiene visam
evitar a disseminação do novo coronavírus

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)
LRF, art. 48 - Anexo 6
Em Reais
Valor Até o
CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Bimestre
1
Receita Corrente Líquida
33.258.852,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para
2
33.258.852,95
Cálculo dos Limites de Endividamento
Receita Corrente Líquida Ajustada para
3
Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 33.258.852,95

2
3
4

Despesa Total com Pessoal - DTP
Limite Máximo (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF) - (54%)
Limite Prudencial (parágrafo
único, art. 22 da LRF) - (51,30%)
Limite de Alerta (inciso II do §1º
do art. 59 da LRF) - (48,60%)

CAMPO DÍVIDA CONSOLIDADA
1
2

% Sobre
a RCL
16.536.950,31
49,72
Valor

17.959.780,59

54,00

17.061.791,56

51,30

16.163.802,53

48,60

% Sobre
a RCL
-3.964.127,73
-11,92
Valor

Dívida Consolidada Líquida
Limite Definido por Resolução do
Senado Federal

39.910.623,54

% Sobre
a RCL
0,00
0,00

CAMPO GARANTIA DE VALORES
1
2

Valor

Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do
Senado Federal

7.316.947,65

CAMPO OPERAÇÕES DE CRÉDITO
1
2
3
4

Valor

Operações de Crédito Internas e
Externas
Limite Definido pelo Senado
Federal para Operações de Crédito
Externas e Internar
Operações de Crédito por
Antecipação da Receita
Limite Definido pelo Senado
Federal para Operações de Crédito
por Antecipação da Receita

Restos a Pagar
Empenhados e
CAMPO RESTOS
A PAGAR Não Liquidados
do Exercício
1
Valor Total
0,00

120,00

22,00
% Sobre
a RCL

0,00

0,00

5.321.416,47

16,00

0,00

0,00

2.328.119,71

7,00

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

AREIOPOLIS, 11 de Setembro de 2020.
SERGIO ROBERTO LEITE
Contador Responsável
TCCRC 1SP220941/0-9

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF 141.379.128-07

LIMITADO - Transporte público de Lençóis opera com 70% da capacidade
de máscara de proteção, sendo
que o motorista tem o item à disposição caso alguém precise. Tais
ações sanitárias potencializam
outras medidas de prevenção já
adotadas, a fim de proteger os
usuários que utilizam os serviços
de transporte e os colaboradores
da empresa”, reforça Franco, que
garante que, internamente, os colaboradores também são orientados sobre os procedimentos
corretos frente à pandemia.
“Solicitamos ao colaborador
que fique atento aos sintomas iniciais da doença e aos procedimentos a serem tomados, até mesmo

em relação a algum familiar que
apresente os sintomas. Respeitamos o distanciamento mínimo
de dois metros nos momentos
de registro do ponto e evitamos
a aglomerações nos ambientes
comuns, além de outras medidas
repassadas pelo Ministério de
Saúde e pela OMS (Organização
Mundial da Saúde)”, finaliza.
Quem desejar obter informações sobre os horários das
linhas reduzidas, basta acessar
o site www.greccotransporte.
com.br ou ligar para a empresa
pelos telefones (14) 3436-1700
ou (14) 99195-9520.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 16/2020 - Processo Licitatório nº. 987/2.020 - Edital - Tipo: Menor Preço - Critério de julgamento: Unitário. Objeto: Registro
de preços para possível contratação de empresa para execução de serviços
de reposição de pavimentos asfálticos – tapa buracos em CBUQ, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais, para reparos em vias
urbanas do município de Areiópolis. Os envelopes serão recebidos até às
09:00 horas do dia 01/10/2020, 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.
Areiópolis, 18/09/2020.
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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Economia

A5

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Centrais sindicais lançaram na quinta-feira (17) uma campanha pela
manutenção do valor do auxílio emergencial em R$ 600 até dezembro. A
mobilização inclui um abaixo-assinado com milhares de assinaturas. A partir da
próxima semana, representantes das centrais devem começar articulações em
Brasília com parlamentares favoráveis à manutenção do valor do benefício.

CAGED

Lençóis inicia segundo semestre
com quase 1,8 mil novos empregos
FOTO: DIVULGAÇÃO

Empresas ligadas à construção respondem por
69,94% das ocupações criadas entre janeiro e julho
Elton Laud

C

om mais uma alta em julho, o nível de emprego
formal em Lençóis Paulista superou o desempenho
de todo o ano passado. É o que
aponta a atualização do Novo
Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados),
divulgada recentemente pelo
Ministério da Economia. De
acordo com os dados, apesar
da crise econômica ocasionada
pela pandemia do novo coro-

navírus (Covid-19), as empresas da cidade seguem contratando mais do que demitindo.
Nos sete primeiros meses de
2020, já foram criadas 1.793
vagas. Em 2019, foram gerados
1.589 empregos.
A alta deste ano segue impulsionada
principalmente
pela construção civil, beneficiada por fatores como as
obras de expansão da unidade
da Bracell e o aquecimento
do mercado imobiliário local,
que tem sido observado há vá-

rios meses. No acumulado, as
empresas ligadas à construção
respondem por 69,94% das
1.793 ocupações preenchidas
(6.890 contratações e 5.097
demissões). Entre janeiro e
julho, o setor foi responsável
pela criação de 1.254 vagas
com Carteira de Trabalho assinada (2.316 contratações e
1.062 demissões).
O momento favorável para
a construção tem garantido o
emprego de muitos lençoenses,
mesmo com a crise econômica

Desempenho de julho foi o
melhor da história para o mês
Com 523 postos de trabalho abertos no mercado formal (1.137 contratações e 614
demissões), Lençóis Paulista
registrou em julho o melhor
desempenho para o mês desde o início da série histórica,
em 2003 - o Ministério da
Economia não disponibiliza
na plataforma do Caged dados anteriores a esse período. O saldo citado supera em
mais de seis vezes a quantida-

de de ocupações preenchidas
em julho do ano passado (85)
e em quase quatro vezes o recorde anterior para um início
de segundo semestre (139),
obtido há 16 anos, em 2004.
Mais uma vez a construção teve o melhor desempenho, com 318 novos empregos
(470 contratações e 152 demissões). A indústria também
manteve a curva ascendente,
com 184 vagas abertas (364

contratações e 180 demissões). Até mesmo as áreas
mais afetadas pela pandemia
fecharam o mês em alta. O setor de serviços teve saldo positivo de 13 postos de trabalho
(150 contratações e 137 demissões). Já o comércio criou
oito ocupações (138 contratações e 130 demissões). A agropecuária não avançou, mas
também não regrediu, com 15
contratações e 15 demissões.

Borebi tem resultado
comprometido pela agropecuária
Borebi, a menor das quatro cidades da microrregião,
se mantém no vermelho,
com déficit de 29 vagas em
2020 (77 contratações e 106
demissões). O desempenho
do município é prejudicado
pela agropecuária, principal
atividade econômica, que não
tem tido um bom ano. Entre
janeiro e julho, o setor fechou
31 postos de trabalho (55 contratações e 86 demissões).

As demais áreas registram
pouca movimentação. A construção civil perdeu uma ocupação (nenhuma contratação
e uma demissão). O comércio
registrou zero de saldo (uma
contratação e uma demissão).
A indústria abriu uma vaga
com Carteira de Trabalho assinada (nove contratações e oito
demissões). Já o setor de serviços criou dois empregos (12
contratações e 10 demissões).

Em julho, o nível de emprego se manteve inalterado
na cidade, com zero de saldo
(11 contratações e 11 demissões). Enquanto que a agropecuária e a indústria abriram
duas vagas (10 contratações
e oito demissões) e uma vaga
(uma contratação e nenhuma
demissão), respectivamente, o
setor de serviços perdeu três
empregos (nenhuma contratação e três demissões).

País registra leve recuperação, mas
déficit supera 1 milhão de vagas
No âmbito nacional, julho voltou a registrar saldo
positivo depois de quatro meses consecutivos de baixa na
geração de emprego no mercado formal. O país encerrou
o mês com 131.010 empregos
criados (1.043.650 contratações e 912.640 demissões).
O melhor desempenho foi da
indústria, com 53.590 vagas
abertas (205.484 contrata-

ções e 151.984 demissões).
O pior resultado foi observado no setor de serviços,
que perdeu 15.948 ocupações (384.703 contratações e
400.651 demissões).
A sutil recuperação
contribuiu para reduzir o
déficit contraído nos meses
anteriores, mas o país segue
com um número elevado de
postos de trabalho fecha-

dos. Entre janeiro e julho,
foram encerradas 1.092.578
ocupações (7.821.801 contratações e 8.914.379 demissões). O setor de serviços e
o comércio, os mais afetados
pelas restrições adotadas em
decorrência da pandemia,
são os mais comprometidos,
com 536.492 e 453.405 empregos perdidos desde o início do ano.

SALVANDO O ANO - Construção civil mantém alta na geração de emprego mesmo em meio à pandemia
que afeta a economia global.
Joel Siqueira, de 34 anos, mesmo com pouca experiência,
conseguiu uma oportunidade
na área de carpintaria e já pensa em se capacitar para outras
funções. “No momento, sou
ajudante, mas estou me esforçando para aprender mais e,
talvez, conseguir uma vaga melhor. Além de garantir um salário maior, saber fazer outras
coisas é um diferencial na hora
de procurar um emprego, por
isso eu me dedico”, comenta.
Outro que comemora é
Roberto Machado, de 53 anos.
Por conta do bom currículo,

ele conseguiu um emprego de
motorista em uma empreiteira
da área de construção e voltou
ao mercado de trabalho depois
de três anos vivendo de ‘bicos’.
“Já fiz um pouco de tudo, mas
a maior parte da vida trabalhei
de motorista, dirigindo desde
carreta de cana até perua escolar, de caminhão de melancia
a circular. Isso ajudou a conseguir um registro de novo. Perdi
o emprego em 2017 e estava me
virando do jeito que dava. Agora, espero manter meu trabalho
por um bom tempo”, relata.
Entre as demais áreas, a
indústria e o setor de serviços

também vêm se destacando,
com saldo positivo de 566
(1.983 contratações e 1.417 demissões) e 139 (1.318 contratações e 1.179 demissões) empregos, respectivamente. Na
outra extremidade do gráfico,
a agropecuária, que até maio
tinha saldo positivo, encerrou
julho com 19 ocupações perdidas (318 contratações e 337
demissões). Já o comércio,
apesar de três meses consecutivos de alta, segue com
déficit de geração de emprego
no acumulado, com 147 vagas
encerradas (955 contratações e
1.102 demissões).

Macatuba já perdeu 109
empregos neste ano
Macatuba é a cidade que
vem deixando mais a desejar
no quesito geração de emprego, acumulando saldo negativo de 109 ocupações nos
sete primeiros meses deste
ano (490 contratações e 599
demissões). Em julho, com
cinco vagas encerradas (48
contratações e 53 demissões),
a cidade vizinha chegou ao
quinto mês consecutivo com
mais demissões do que contratações no mercado formal.
No mês citado, apenas o

setor de serviços fechou com
alta, com sete postos de trabalho abertos (26 contratações e
19 demissões). O comércio
iniciou o semestre com zero
de saldo (15 contratações e
15 demissões). A construção
perdeu um emprego (duas
contratações e três demissões). Já a indústria teve déficit de 11 vagas (cinco contratações e 16 demissões).
A baixa no ano é puxada
justamente pela indústria,
que perdeu 112 ocupações

entre janeiro e julho (146
contratações e 258 demissões). O comércio também
contribui para o resultado
ruim, com 29 vagas fechadas (129 contratações e 158
demissões). Por outro lado,
agropecuária (17 contratações e três demissões) e
serviços (133 contratações
e 119 demissões) criaram
14 postos de trabalho cada.
Já o comércio abriu quatro
ocupações (65 contratações
e 61 demissões).

Areiópolis segue com bom
desempenho no acumulado
Entre as demais cidades
da área de cobertura de O
ECO, Areiópolis é a que tem
o melhor desempenho em
2020. Entre janeiro e julho,
o mercado formal do município registrou alta de 126
empregos (354 contratações
e 228 demissões), com destaque para as empresas da área
agropecuária, que fecharam
o período com saldo positivo
de 93 ocupações (201 contratações e 108 demissões).

Em segundo lugar aparece o setor de serviços, com
superávit de 52 postos de
trabalho (93 contratações e 41
demissões), seguido pelo comércio, com uma vaga criada
(55 contratações e 54 demissões). Os piores resultados
são da indústria, que perdeu
19 vagas (cinco contratações
e 24 demissões) e da construção, com saldo negativo de
um emprego (nenhuma contratação e uma demissão).

No mês de julho, a cidade vizinha acumulou saldo
positivo de sete ocupações
(36 contratações e 29 demissões), com melhor desempenho observado no comércio,
que abriu sete novas vagas
(12 contratações e cinco demissões). O setor de serviços
criou uma ocupação (quatro
contratações e três demissões). Já a agropecuária perdeu um emprego (20 contratações e 21 demissões).
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CONTRA O FOGO

A Zilor, em parceria com a Ascana (Associação dos Plantadores de Cana do Médio
Tietê), lançou a campanha “Zilor e Ascana juntas contra o fogo!”, com o intuito de
conscientizar a população sobre os impactos negativos causados pelos incêndios
criminosos na lavoura da cana-de-açúcar. A campanha abrange as cidades de
Lençóis Paulista, Macatuba, Areiópolis, Agudos, Pederneiras, Borebi e Boraceia.
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

QUEIMADAS

Ocorrências
aumentaram
60% neste ano
Estiagem prolongada, baixa umidade do ar e
altas temperaturas, aliadas à imprudência,
foram os principais fatores para a elevação
Angelo Franchini Neto

A

s recentes ocorrências
de queimadas observadas em diversas regiões
do país, principalmente no
Pantanal e na Amazônia, continuam deixado grandes rastros de destruição ambiental e
patrimonial e também seguem
colocando a vida de muitas
pessoas em risco. Mas não são
apenas essas localidades que
têm sofrido com este problema. Os incêndios em regiões
de mata também aumentaram
consideravelmente neste ano
em Lençóis Paulista e região.
O Corpo de Bombeiros
local, que também cobre Macatuba e Borebi, revela que,
entre os meses de maio e setembro, o número de ocorrências do tipo teve crescimento
de cerca de 60% em comparação ao mesmo período do
ano passado. De acordo com
o sargento Tadeu Bergamasco
Urréa, comandante da base local, a estiagem prolongada, a
baixa umidade relativa do ar e
as altas temperaturas, aliadas
à imprudência, foram os principais fatores para a elevação.
Na semana passada, por
exemplo, uma extensa área
de mata nativa localizada em
uma fazenda de Macatuba, foi
consumida pelo fogo, que levou mais de cinco horas para
ser controlado pelos bombeiros com o auxílio de equipes

da Defesa Civil e uma empresa agrícola do município. Segundo Bergamasco, a
corporação sempre atua para
minimizar, ao máximo, o impacto das ocorrências, dando
sempre preferência à preservação da vida.
“Em primeiro lugar, vem a
vida. Portanto, damos maior
atenção a incêndios em residências, ao lado de rodovias,
indústrias, escolas, etc. Em
seguida, vem o meio ambiente, ocorrências voltadas à APP
(Áreas de Preservação Permanente), reservas florestais e
nascentes, que vão prejudicar
o ecossistema. Em terceiro lugar nessa escala, vem o patrimônio, ou seja, um incêndio
em um terreno ou mesmo em
uma plantação de cana-de-açúcar, que vão se regenerar
em pouco tempo”, destaca.
Bergamasco ainda reforça
as principais medidas para
evitar incêndios. “É importante manter os terrenos sempre limpos, capinados e sem
o acúmulo de lixo. Se isso
não ocorrer, a baixa umidade
relativa do ar, as temperaturas elevadas e a ventilação
fazem com que uma pequena
quantidade de energia seja
necessária para que aquele
material aqueça e libere gases combustíveis. Por isso, a
negligência é o principal fator
para o início de um incêndio”, completa.

É FOGO! - Número de ocorrências de incêndio aumentaram neste ano, em comparação a 2019

Prefeitura Municipal de Areiópolis
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2020
RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
Em Reais
CAMPO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
1
RECEITAS
2
Previsão Inicial
3
Previsão Atualizada
4
Receitas Realizadas
5
Déficit Orçamentário
6
Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)
7
DESPESAS
8
Dotação Inicial
10
Dotação Atualizada
11
Despesas Empenhadas
12
Despesas Liquidadas
13
Despesas Pagas
14
Superávit Orçamentário

Até o Bimestre

CAMPO
1
Despesas Empenhadas
2
Despesas Liquidadas

Até o Bimestre
23.775.574,75
20.080.992,57

O número alto de queimadas registradas neste ano
tem tirado o sono de muita
gente. E não é à toa, afinal,
além dos severos danos ao
meio ambiente, ao patrimônio, elas podem trazer
muitas implicações para a
saúde das pessoas, já que
a fumaça ocasionada pelos
incêndios é extremamente
tóxica e pode causar muitas
complicações dependendo
da maior ou menor exposição, principalmente para
quem sofre com problemas
respiratórios.
Segundo o clínico geral
Sérgio Jordan, a fumaça das
queimadas, combinada com
as altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar,
deixa o corpo mais suscetível a doenças, principalmente as que afetam o sistema respiratório, como asma
e rinite. “É muito importan-

te não esquecer de beber
água, lavar as narinas com
soro fisiológico, umedecer o
ar (utilizando um umidificador de ambiente ou uma bacia de água nos cômodos) e
evitar atividades físicas nas
horas mais quentes do dia”,
destaca o médico.
Nesta época de pandemia causada pelo novo
coronavírus
(Covid-19),
é importante procurar
ajuda médica logo que
os primeiros sintomas de
desidratação e inflamação
causada pela poluição das
queimadas aparecerem.
São eles: boca seca e pegajosa, pele seca, dores de
cabeça, sonolência ou cansaço, tosse e dificuldade
respiratória. “Todos estes
sintomas podem se agravar
na presença de uma infecção por vírus ou bactéria”,
finaliza Jordan.

33.978.372,78
35.936.626,95
23.775.574,75
20.080.992,57
16.893.810,44
3.180.882,35

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

CAMPO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
1
Receita Corrente Líquida
2
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento
3
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

Até o Bimestre
33.258.852,95
33.258.852,95
33.258.852,95

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

Até o Bimestre

CAMPO
1
2

RESULTADOS NOMINAL E
PRIMÁRIO
Resultado Primário - Acima da Linha
Resultado Nominal - Acima da Linha

1
2
3
4
5
6

618.774,73
-614.966,61
Inscrição

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo

CAMPO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

1

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com
Ensino Fundamental e Médio
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com
Educação Infantil e Ensino Fundamental
Complementação da União ao FUNDEB

2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Resultado Apurado Até o
Bimestre (b)
3.590.517,74
3.608.705,64

Meta Fixada no AMF da LDO (a)

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Fumaça tóxica deixa o
corpo mais suscetível
a doenças respiratórias

33.978.372,78
33.978.372,78
23.261.874,92
0,00
95.000,00

3.579.962,00
3.579.962,00
0,00
1.976.549,47
1.976.549,47
0,00

Cancelamento Até
o Bimestre
18.000,00
18.000,00
0,00
176.530,68
176.530,68
0,00

Valor Apurado Até o
Bimestre

Limite Constitucional
Anual
% Mínimo a Aplicar
no Exercício

0,00

60,00

0,00

3.335.256,78

60,00

62,27

0,00

0,00

0,00

CAMPO
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
1
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
2
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até o Bimestre
0,00
0,00

Valor Apurado Até o
Bimestre

10º Exercício
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Não Realizado

20º Exercício
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15,00

0,00
0,00

35º Exercício
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo a Realizado

Limite Constitucional
Anual
% Mínimo a Aplicar
no Exercício

2.650.210,39

CAMPO
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP
1
Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%)

0,00
0,00

% Aplicado Até o
Bimestre
22,12

Valor Apurado no Exercício Corrente
0,00

AREIOPOLIS, 11 de Setembro de 2020.
SERGIO ROBERTO LEITE
Contador Responsável
TCCRC 1SP220941/0-9

% Aplicado Até o
Bimestre
25,69

Exercício ¹
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com
Recursos de Impostos

1.253.556,59
1.253.556,59
0,00
1.031.111,21
1.031.111,21
0,00

25,00

CAMPO
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
1
Plano Previdenciário
2
Receitas Previdênciarias
3
Despesas Previdenciárias
4
Resultado Previdenciário
5
Plano Financeiro
6
Receitas Previdênciarias
7
Despesas Previdenciárias
8
Resultado Previdenciário

1

Saldo a Pagar

3.201.086,77

Valor Apurado Até o Bimestre
0,00
0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

580,26
-586,81

Pagamento Até o
Bimestre
2.308.405,41
2.308.405,41
0,00
768.907,58
768.907,58
0,00

CAMPO
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
1
Receitas de Operações de Crédito
2
Despesa de Capital Líquida

CAMPO

% em Relação à Meta (b/a)

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF 141.379.128-07

Cultura
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MIS

O #CINECIÊNCIA, programa do MIS (Museu da Imagem e do Som) apresenta
neste domingo (20), às 17h, um debate ao vivo sobre o filme “O jogo da imitação”
(dirigido por Morten Tyldum, 2014, Reino Unido, 114m). Com mediação de José Luiz
Goldfarb, curador do projeto, os convidados desta edição, Walter Carnielli e Mariana
Marcilio, debatem a história da computação e o surgimento do mundo virtual.

LEI ALDIR BLANC

Governo de São Paulo inicia
cadastramento de profissionais

OUTUBRO

Oficinas Culturais estão
com inscrições abertas
FOTO: DIVULGAÇÃO

Estado destinará até R$ 189 milhões para auxílio e outros R$ 75 milhões para editais culturais
FOTO: THIAGO CARDINALI

Flávia Placideli

O

Governo do Estado de São
Paulo anunciou na quarta-feira (16) o início do cadastramento de profissionais da
cultura para o pagamento da
renda básica emergencial prevista na Lei Federal 14.017/20,
conhecida como Lei Aldir Blanc.
Também será feito o cadastramento de instituições e espaços
culturais interessados no subsídio. Os recursos, destinados
pelo Governo Federal, totalizam
R$ 566 milhões.
Do total, R$ 264 milhões foram recebidos diretamente pelo
Governo do Estado, que já teve
seu plano de ação aprovado pelo
Ministério do Turismo. Até R$
189 milhões poderão ser destinados para pagamento da renda
básica emergencial, que beneficiará cerca de 63 mil profissionais da cultura com o valor de
R$ 3 mil e destinará outros R$ 75
milhões para editais culturais.
Caso haja sobra, os recursos serão realocados em 25
editais do ProAC Expresso

NOVA OPORTUNIDADE - Profissionais da cultura também
podem receber auxílio emergencial do Governo do Estado
LAB, que abriram inscrições
na quinta-feira (17). Ao todo, o
programa deve apoiar a realização de 1,7 mil projetos do setor
cultural de todas as regiões do
estado, gerando cerca de 22,7
mil postos de trabalho, com
um impacto econômico estimado em R$ 113 milhões.
O cadastramento de profissionais para o recebimento
do auxílio emergencial deve
ser feito pelo site https://dadosculturais.sp.gov.br/publico,
que também pode ser utilizado

pelos responsáveis por instituições e espaços interessados em
receber o subsídio. Todos os requisitos para solicitar o auxílio
podem ser conferidos no site. A
data limite para inscrição é 18
de outubro.
MUNICÍPIOS
As 645 prefeituras do estado receberão cerca de R$ 302
milhões do Governo Federal.
Em Lençóis Paulista, segundo
o secretário de Cultura, Marcelo Maganha, o montante deve

ser de cerca de R$ 500 mil. As
inscrições já se encerraram e os
membros do comitê da cultura
estão fazendo o cadastramento
dos profissionais na plataforma
do Governo Federal.
“Esperamos receber esse
dinheiro nas próximas semanas
e estamos definindo questões
para criação dos editais para
o município. Agora, o governo
estadual também recebeu uma
verba e lançou nesta semana
um novo cadastramento gerido
por eles. Os profissionais de
Lençóis Paulista também podem se cadastrar, lembrando
que são dois cadastros distintos”, explicou Maganha.
Em Macatuba, a Secretaria
de Cultura realizou na noite da
quarta-feira (16) uma reunião
on-line com os interessados em
receber recursos. Na pauta foram abordados assuntos sobre a
lei, recursos, chamadas pública,
entre outras questões. Segundo a
secretária, Conceição Carpanezi,
será aberto um novo cadastramento com questionário para os
interessados no município.
FOTO: DIVULGAÇÃO

LIVE

Circuito Digital de
Artes apresenta
tributo a Elton John
Transmissão acontece ao vivo pelas páginas
do Teatro Municipal Adélia Lorenzetti
Flávia Placideli

O

Circuito Digital de
Artes apresenta neste
domingo (20) mais um
grande espetáculo musical
pelas páginas do Teatro Municipal Adélia Lorenzetti no
Facebook (@teatrolencois),

Instagram (@teatrolencois) e
Youtube (Teatro Municipal
Adélia Lorenzetti). O projeto,
realizado pela Alic (Associação Lençoense de Incentivo
à Cultura) com apoio da Prefeitura Municipal de Lençóis
Paulista e patrocínio da Bracell, segue com sua nova tem-

ON-LINE - Vagas para diversos cursos são para o mês de outubro

Projeto disponibiliza
vagas para diversos
cursos on-line
Flávia Placideli

E

stão abertas as inscrições
para as turmas de outubro do projeto Oficinas
Culturais On-line, promovido
pela Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Os
cursos disponíveis são: “Projeto
Cultural: ProAC”, “O imaginário no desenho”, “Gesto Circular: dança africana”, “Mulheres na fotografia”, “Gravando
em casa”, “Clube de leitura”,
“Processos de criação em videoperformance”, “Poéticas da
quarentena” e “Teatro-casa”. As
vagas são limitadas.
O Programa de Formação
para o Interior é uma realização
da Poiesis - Organização Social

de Cultura, por meio do Programa de Oficinas Culturais da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa. As atividades têm
como objetivo aproximar pessoas de diferentes camadas sociais, faixas etárias e com diferentes repertórios, promovendo
um importante espaço simbólico de trocas de conhecimentos
e experiências artísticas.
As inscrições para cada
oficina podem ser feitas pelos
links descritos abaixo até as
datas informadas. Se houver
interesse em participar de
mais de uma oficina, é necessário preencher um formulário
para cada. Caso o número de
candidatos ultrapasse a quantidade de vagas disponíveis, os
excedentes aguardam em uma
lista de espera. A confirmação da participação e demais
orientações devem ser conferidas no e-mail cadastrado no
ato da inscrição.

VEJA OS DETALHES
DE CADA OFICINA
SHOW - Público pode acompanhar neste domingo
grande performance do maestro Rogério Martins
porada até outubro.
Quem sobe ao palco, a
partir das 18h, é o maestro Rogério Martins, reconhecido no
Brasil e América Latina como
cover oficial de Elton John.
Nos shows, o maestro retrata
toda a magia e musicalidade
com todos os trejeitos, figuri-

nos e originalidade do artista.
No repertório, estão sucessos
como ‘Can you feel the love
tonight?’, ‘Sacrifice’, ‘You gotta love someone’, entre outros.
O show contará com a participação dos bailarinos Diego
Almeida, Giovana Ribeiro de
Souza e Victor Laura.

PROJETOS CULTURAIS: PROAC
- Coordenação: Eva Laurenti
- Inscrições: até 22 de setembro
- Link: https://forms.gle/gkg5dA9RasQuFs8b8
O IMAGINÁRIO NO DESENHO
- Coordenação: Larissa dos Anjos Camasão
- Inscrições: até 23 de setembro
- Link: https://forms.gle/ziZqKLBSAeqb4DM2A
GESTO CIRCULAR - DANÇA AFRICANA
- Coordenação: Pamela Amy
- Inscrições: até 24 de setembro
- Link: https://forms.gle/QZmhCEyxKSxWVojg8

FOTO: RICARDO ROMERO

MULHERES NA FOTOGRAFIA
- Coordenação: Melissa Szymanski
- Inscrições: até 24 de setembro
- Link: https://forms.gle/hiyvR3qnBsT4r13H9

NAS BAQUETAS

Neste domingo
comemora-se o
Dia do Baterista
Para homenagear a classe, O ECO
conversa com músico Binho Ornelas
Flávia Placideli

P

ara comemorar o Dia do
Baterista, celebrado neste domingo (20), o ECO
conversa com o músico e baterista Binho Ornelas, que conta
sobre os desafios em manter a
profissão e a paixão pela música ativa mesmo em momentos
de pandemia. “Todos estamos
passando por um momento

delicado, mas nós, bateristas,
estamos tendo a chance de nos
reinventar em meio a essa crise. Se trocarmos a palavra crise
por oportunidade, as coisas ficam mais interessantes”, conta.
É fato que o momento é desanimador para os músicos acostumados a realizar vários shows
na semana, mas é certo que fases ruins vêm para capacitar ainda mais quem vive de música.

CLUBE DE LEITURA
- Coordenação: Elizandra Souza
- Inscrições: até 24 de setembro
- Link: https://forms.gle/nYDuty1LTMbfQpEq6

REPRESENTAÇÃO - Na foto, o baterista Binho Ornelas,
que parabeniza todos os profissionais de Lençóis Paulista
“Fazer lives, aulas e gravações
on-line, preparar métodos de
ensino e vídeos para o Youtube,
são formas de acrescentar algo
relevante para outras pessoas.
As oportunidades estão aí para
todos, é preciso sair da zona de
conforto e arriscar”, destacou.
Em Lençóis Paulista, os bateristas possuem um grupo no
WhatsApp chamado Club Batera LP, formado por mais de 60

músicos. “Já tivemos a chance
de nos reunir em confraternizações, ajudar uns aos outros com
indicações de trabalho e até
compra e venda de instrumentos. Para quem tiver interesse
em participar é só entrar em
contato. É uma forma de manter a união mesmo em meio à
pandemia”, enfatiza Binho Ornelas, que parabeniza todos os
bateristas nesta data.

GRAVANDO EM CASA
- Coordenação: Guilherme Chiappetta e Markito Alonso
- Inscrições: até 24 de setembro
- Link: https://forms.gle/RzzBEouv1S7MkLAM6
PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM VIDEOPERFORMANCE
- Coordenação: Amanda Stahl
- Inscrições: até 28 de setembro
- Link: https://forms.gle/WWDjP4PSR2pfBPoN6
POÉTICAS DA QUARENTENA
- Coordenação: Alessandra Baltazar
- Inscrições: até 28 de setembro
- Link: https://forms.gle/GMZKs3BbezWKNHd9A
TEATRO-CASA
- Coordenadora: Vilma Campos
- Inscrições: até 28 de setembro
- Link: https://forms.gle/zz9LvQ5wZPwxWpWv5
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O Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo) investiga 28 casos
de pacientes que podem ter sido reinfectados pela Covid-19, doença causada
pelo novo coronavírus. Dos casos, 12 são investigados pelo Hospital das Clínicas
de Ribeirão Preto. Segundo o hospital, o intervalo entre a primeira e a possível
segunda infecção foi de dois a quatro meses.

SAÚDE PÚBLICA

Depois de queda, procura por atendimento
médico volta a aumentar na UPA de Lençóis
Maioria dos casos não se enquadram nos critérios de urgência e emergência e saturam o serviço
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

Priscila Pegatin

A

UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) de Lençóis
Paulista tem registrado
aumento no número de pacientes. Só nos 16 primeiros dias de
setembro, 1.809 pessoas buscaram o serviço, média de 113
consultas diárias. Porém, apenas
671 atendimentos foram classificados como de urgência e emergência. Os outros 1.138, que
representam 62,90% do total,
poderiam ter recorrido à Rede
de Atenção Básica de Saúde.
O dado preocupa por diversos motivos, entre eles a saturação do serviço sem a real necessidade. “A UPA é para urgência
e emergência. Se pacientes que
poderiam ser atendidos em uma
Unidade Básica de Saúde procurarem a UPA podem dificultar o
atendimento de quem realmente
precisa”, explica Ricardo Conti
Barbeiro, secretário de Saúde de
Lençóis Paulista.
Desde o início da pandemia, a UPA registrava queda
na demanda. Parte da redução
se justificava pela criação da
Central de Atendimento à Saúde, responsável pela triagem
dos pacientes, e do PAC (Pronto

SAIBA QUANDO PROCURAR
POR CADA SERVIÇO DE SAÚDE
Em Lençóis Paulista, todo paciente que precisa de atendimento médico pelo SUS deve entrar em contato com a Central
de Atendimento à Saúde pelo telefone (14) 3269-7140. Após a
triagem, ele é encaminhado para:
UBS E ESF - A cidade conta com 11 UBS (Unidades Básicas de Saúde) e ESF (Estratégias de Saúde da Família) - Centro,
Cecap, Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari, jardins
Cruzeiro, das Nações, do Caju, Monte Azul, Ubirama, Núcleo
Habitacional Luiz Zillo, Vila Maria Cristina e distrito de Alfredo Guedes. Além de consultas médicas e odontológicas, os
locais realizam testes rápidos, entrega de medicamentos, troca
de curativos, aplicação de injeções e vacinas.

MAL UTILIZADA - Mais da metade dos pacientes que vão a UPA poderiam recorrer à Unidade Básica de Saúde
Atendimento à Covid), exclusivo
para pessoas com sintomas do
novo coronavírus. Apesar de
ambos continuarem em funcionamento, desde agosto o número de pacientes tem aumentado.
Segundo informações obtidas
pela reportagem de O ECO, antes da pandemia a UPA recebia,
em média, 6.750 pacientes, considerando dados de dezembro de
2019 a fevereiro de 2020. Do total
de consultas mensais, apenas 105
eram classificadas como urgência

e emergência, as demais 6.645,
ou seja, 98,44%, poderiam ter
sido realizadas na Rede de Atenção Básica de Saúde.
Com o medo de contágio
pelo novo coronavírus e os novos serviços disponibilizados
pela Prefeitura Municipal, houve queda de 55,55% nos atendimentos. Em abril, por exemplo,
cerca de 3 mil pacientes recorreram à UPA, média que se manteve até o mês passado, quando
os números voltaram a subir.

Dos 3.190 atendimentos, 1.965
(61,6%) não se enquadravam
como de urgência e emergência.
Cleide Rafael, gerente executiva da UPA explica que a
unidade é a porta de entrada do
paciente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e reforça que é preciso saber em qual momento ela
deve ser procurada. “Com isso,
podemos ofertar um atendimento cada vez melhor, mais ágil e
humanizado para todos aqueles
que necessitam”, reforça.

UPA - A UPA funciona 24 horas por dia, sete dias por
semana e a prioridade é oferecer atendimento de urgência e
emergência. Se necessário, no local, são realizados alguns exames e o paciente é estabilizado e encaminhado ao hospital. Entre as situações em que a população pode recorrer à UPA estão:
queda com suspeita de fratura ou torsão, convulsão, dores no
peito, vômito constante, corte com sangramento.
PAC - Pacientes com sintomas de síndrome gripal, como tosse, febre, coriza ou falta de ar, são encaminhados para a UBS do
Núcleo Habitacional Luiz Zillo e para a ESF do Jardim Monte
Azul. Pacientes com sintomas graves, como falta de ar, por exemplo, podem procurar direto o Pronto Atendimento à Covid.
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Criatividade na quarentena
Casal aproveitou o isolamento para se dedicar a um novo passatempo e transformou o que era apenas uma distração em uma nova fonte de renda
FOTO: VAGNER MACEDO
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Rafaela Damasceno

PLANTAS DA ZILDINHA
Zilda e Cláudio se distraem
tanto com a atividade que até
se esquecem da pandemia;
vasos feitos pelo casal já foram
enviados até para Minas Gerais

A

pandemia do novo coronavírus (Covid-19) trouxe
um período de incertezas
e solidão. Muitas pessoas, para
ocupar o tempo livre em meio
à quarentena, investiram em
novos hobbies. Esse foi o caso
de Zilda de Fátima Macedo
Leme, de 61 anos, e seu esposo,
Cláudio Antônio Coneglian, de
81 anos, que, mais do que isso,
acabaram descobrindo uma
nova fonte de renda.
No início do ano, Zilda ganhou um celular novo dos filhos
e descobriu a utilidade do aplicativo Youtube. Nos vídeos encontrados na plataforma, aprendeu a fazer vasos artesanais e,
ao lado de Cláudio, iniciou uma
nova empreitada. “Era mais um
hobby mesmo, mas depois que
começou, a gente pegou gosto.
Foi um modelo de vaso, depois
outro, quando vimos, tinha um
estoque aqui”, afirma.
Mal sabia o casal da proporção que o passatempo tomaria. “Começamos fazendo

pouco, para dar de presente
para a família e amigos, mas,
com a pandemia, os netos pararam de ficar aqui e passamos a
preencher mais o tempo”, conta Zilda. A ideia de vender os
produtos artesanais foi da filha,
Daniela Macedo Leme, que se
impressionou com a quantidade e qualidade dos objetos
e decidiu criar um Instagram
para divulgá-los.
O que antes era um hobby
virou um negócio de família:
Zilda e Cláudio se encarregam
da parte artística, enquanto os

filhos cuidam da divulgação,
venda e entrega dos produtos.
Os vasos, planejados com muito carinho, são vendidos já com
as plantas. O casal também faz
mesinhas, que são vendidas
separadamente e servem de
apoio para os vasos e decoração
para a casa.
As plantas são escolhidas
a dedo por dona Zilda, que já
trabalhou em uma floricultura
e aproveita a experiência para
fazer recomendações sobre a
manutenção e cuidados aos que
não têm muito conhecimento.

“Eu sempre penso na planta e
no vaso. E acabo pegando mais
plantas do que flores, porque as
flores duram menos. As plantas
acabam sobrevivendo mais dentro de casa”, explica.
Os objetos estão fazendo
sucesso não apenas em Lençóis
Paulista. O casal já mandou
encomendas até para Minas
Gerais. “Quando recebemos
um pedido de fora, damos um
prazo de quinze dias a um mês
e esperamos juntar mais pedidos antes de fazer a entrega”,
explica Zilda. A entrega é feita

DEIXE SUA TERRA

TRABALHAR
POR VOCÊ!

pelos seus filhos, já que o casal
faz parte do grupo de risco.
Entretida com a atividade,
Zilda destaca que nem se lembra da pandemia. “Faz muito
bem para a nossa cabeça. Mexer com planta é muito bom
e, quando junta artesanato, é
um remédio e tanto”, garante.
“É uma terapia e tudo é feito
com muito amor. Como a gente não pode ficar com os netos,
que são a razão da nossa vida,
Deus colocou outra coisa boa
no nosso caminho”, completa.
Para aqueles que apreciam

o resultado, mas acham que
não têm muita intimidade com
os trabalhos manuais, a lençoense afirma que qualquer um
pode aprender, desde que tenha dedicação e paciência. “No
Youtube mesmo, você consegue
ver vídeos diferentes todos os
dias e ir inventando coisas. E aí
vai aprendendo e melhorando
cada vez mais”, diz.
Quem se interessar, pode
seguir o Instagram “Plantas da
Zildinha”, que foi feito especialmente para divulgar os produtos
artesanais feitos pelo casal Zilda
e Cláudio. O preço dos vasos
varia de R$ 18 a R$ 65. Já as
banquetas custam, em média,
R$ 30. Para adquirir os objetos
é só entrar em contato pelo próprio perfil ou pelo WhatsApp da
filha Daniela: (14) 9 9142-0837.

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!

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

SEM PREOCUPAÇÃO
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Classificados

VENDE-SE AGILE, 2011, flex,
preto. Tratar (14) 99674-7626
TROCA-SE GOL, ano 2012
por Saveiro ou Strada. Tratar
(14) 99776-0689.
VENDE-SE FUSCA 1300l ano
1980. Ótimo estado. Tratar:
(14) 99625-6905
VENDE-SE COROLA 2019
alts, completo, impecável,
270 mil km, valor R$ 105 mil.
Tratar (14) 99664-4455

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) 997122211.
MOTO PCX 2016 - 21.200
km - Cinza perolizada - Tratar Fone (14) 98806-7043.

HONDA CIVIC 2007
preto Flex. Valor R$ 28.000,00.
Tratar: (14) 99817-3280,
(14) 99262-9876 ou (14)
99694-6060
VENDE-SE CIVIC ano 2012,
cor prata, segundo dono,
bem conservado. Tratar (14)
99887-7508
VENDE-SE ESCORT L 1990,
1.6, álcool, cor prata, motor
e pneus novos, impecável.
Tratar (14) 99614-3191.

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

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.

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

SERVIÇOS

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE MOTO Honda CB
250F Twister, cor prata, ano
2018. Tratar (14) 99735-1396
com Elaine.
TWISTER ANO 2006, cor
prata - vendo ou troco por
moto 2011 Titan 150, Tratar:
(14) 99782-1770 com Mariano.

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

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.

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.

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.

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

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.

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

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

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) 32630300 / 3263-3300 / Whats
99634-9647

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.
CONSERTO DE máquinas
de costura, atendimento a
domicílio (Devanir). Tratar (14)
99727-6618 ou (14) 981046618
ROCHA SERRALHERIA Portões basculantes, portas,
vitrôs, esquadrias metálicas
em geral, faça um orçamento.
Tratar na Rua Paraná, s/n, Jd.
Cruzeiro ou no telefone (14)
3263-5428 / 99724-0188 com
João Sérgio Rocha.
SERRALHERIA MARIMBONDO - Fabricamos portões
basculantes, portão de correr,
portas, grades de proteção e
estruturas metálicas. Faça um
orçamento. (14) 3263-0564
FAÇO COSTURAS e reformas
de roupas em geral. Faço
principalmente jalecos. Tratar
(14) 99671-7781 ou na Rua
Amazonas, 532, Vila Cruzeiro

FISIOTERAPEUTA - Victor
Lopes Quadrado - Crefito
- 301604-F. Atendimento
domiciliar e na clínica Priscila
Sanches. Endereço: Rua Dr.
Antonio Tedesco, 859 - Centro
- Lençóis Paulista - SP. Email
- vlquadrado@hotmail.com.
Contato - (14) 99725-2601
(whatsapp) ou 3264-7658
(fixo).
BORRACHARIA TIÃO Tratar na Rua Palmiro Diegoli,
129, Jd. Primavera ou no telefone (14) 3264-8827.
GRÁFICA LENÇÓIS Comunicação Visual e impressos. Av.
Jácomo Nicolau Paccola no
412. Tratar (14) 3264-4200 /
(14) 98153-2890 ou por e-mail
graficalencois@ globomail.
com

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

GLÓRIA BERNARDINI Escritório de Engenharia. email:
gloria.esceng@yahoo. com.br.
(14) 3281-4900
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
L. A. Munck - Locação de
guindastes, Rua Castro Alves,
170, Jd. Ubirama. Tratar: (14)
99117-2055 ou (14) 3263-6011

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
AND TRANSPORTE Fretes
e Mudanças - Cobrimos qualquer oferta. Tratar com Anderson Silva (14) 99664-4648
WR - Serviços. Limpeza,
doméstica e pesada. Jardim,
piscina e pinturas em geral.
Av. Dante Andreoli, no 365,
Monte Azul. Tratar com
Waldyr (14) 99815-4447 ou
(14) 98106-0858
SERRALHERIA PORTAL
- portões basculantes
revestido em chapas de
alumínio - estruturas e
esquadrilhas metálica em
geral. Pontualidade, eficiência
e qualidade em primeiro
lugar. Tratar (14) 3264-4313.
e-mail serralheriaportaljc@
hotmail.com
AUTO STILO Lava Car lavagens simples a completa,
lavagem interna e polimento
Rua Nove de Julho, no 999
- Centro. E-mail esthemacedo@gmail.com. Tratar: (14)
99178-4013
IZAEL ESTOFADOS. Tratar
(14) 3264-7063 / 99738-3544
- Atendimento para toda a
região!

ARTES - Diagramação (jornal,
revistas, folders, livros, etc.)
desenhos em geral (caricaturas, retrato falado, etc.).
Tratar: (14) 99700-0877
ACADEMIA DE judô AKI
- Rua Rio Grande do Sul,
no 340, Vila Cruzeiro / Facebook.com/academiadejudolp
tratar: (14) 99822-9294 ou (14)
99769-4121

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

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) 3264-2645
ou (14) 99689-3939.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO para aposentados e
pensionista do INSS, garantidos pela Caixa Federal. JCS
Negócios Imobiliários - Rua
15 de Novembro 581 (Edifício
Paccola), Centro, Lençóis
Paulista. Tratar: (14) 32645165 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

EMPREGOS
PROCURO VAGA de diarista;
faxineira ou doméstica.
Tenho disponibilidade de dia
e horário. Para Residências
ou escritórios. Tratar (14)
99896-2101
SE VOCÊ está buscando
um cuidador de idoso ou
cuidadora com experiência e
ótimas referências estamos
à disposição imediata para
atender suas necessidades.
Favor entrar em contato pelo
fone (14) 3263-1716 ou (14)
99788- 4437 com Valdir ou
Maria.
FERRARI DIESEL - Contrata-se mecânico com experiencia
a Diesel. Tratar (14) 998120393 Jean.
MOTO TÁXI Estradas precisa-se de motoqueiro. Tratar (14)
99895-2612 com Valdir
PROCURO EMPREGO como
empregada doméstica, tenho
20 anos de experiência. Tratar
(14) 3263-4212/ 99832-3375

21desetembro

DIA DA

Celebramos essa data reforçando nosso
compromisso com o meio ambiente.
Mantemos programas de conservação, recuperação e reflorestamento de áreas próximas às unidades industriais e agrícolas, para
a preservação de suas propriedades naturais.
Nossas áreas de preservação somam mais de 7 mil hectares e servem de moradia para diversas espécies de animais e plantas.
Possuímos uma das maiores reservas privadas da Mata Atlântica,
na região centro-oeste paulista, com corredores ecológicos, que
permitem a preservação da biodiversidade e matas ciliares, que
contornam nossos rios e nascentes para proteger os mananciais
de água: uma garantia social e sustentável para as comunidades
que vivem no entorno dessas localidades.

Ipê Amarelo (nome científico Handroanthus albus) dentro da
área da Usina Barra Grande – Zilor, em Lençóis Paulista.

Sustentabilidade é um valor para nós!

•

O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 19 DE SETEMBRO DE 2020 •

B3

Classificados
ATENÇÃO PATROAS! Se
você precisa de empregada
doméstica com experiência
ligue para o Sindicato das
Domésticas: (14) 3263-1923
das 14h às 17h30
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.
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
PROCURA-SE APOSENTADO procurando chácara, sítio
para ser caseiro. Formado em
jardinagem em geral. Solteiro.
Cel:. (14) 98816- 7062 falar
com José
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

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.

ALIMENTAÇÃO
SABORES DE Minas - meia
cura, queijos artesanais,
vinhos e salames. Tratar:
(14) 99623-1664 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
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 / 3264-2079 /
99686-1979
CESTA BÁSICA Lopes Rua
Willian Orsi, 76. Tratar (14)
3264-9745 / 99751-2608.
Email: fjgzlopes@hotmail.com

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.

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

PRAIA GRANDE 11 a 13/09
café almoço jantar colônia
transporte incluído todos
aceito cartão até 10 vezes
consulta taxa. Fone 997248206 3264-8558

VENDO APARELHO de som
LG Am eFm toc aCD com
entrada pen drive, R$ 500,00.
Tratar: (14) 99818-1874

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

FESTAS

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

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

AULAS PARTICULARES.
Matemática (Ensino Fundamental) Tratar Valério cel:
99715 2968
CONSÓRCIO CONTEMPLADO crédito R$ 302 mil
para comprar imóvel constr./
capital giro - quero R$30 mil
+ transf. div. (14) 99879-7478
(partic.)
CASA TRINCADA? Faça um
orçamento grátis com o Engenheiro. Tratar: 0800-118023 ou
(14) 99650- 3279
VENHA REALIZAR o sonho
da casa própria! Financiamos
seu imóvel pela Caixa
Econômica Federal! *Imóvel
Novo *Imóvel Usado *Terreno
e Construção faça uma avaliação de crédito! (14) 3264-5165
/ (14) 99820- 0872 - José Carlos. Rua 15 de Novembro, 581.
Edifício Luiz Paccola, 3o andar,
sala 32. Lençóis Paulista.
PRATELEIRA SEIS módulos
sendo R$ 250 reais cada
módulo. Falar com Dani Cel:
(14) 99624-2282
VENDE-SE FURADEIRA a
bateria. Tratar (14) 3263-2793

VENDE-SE APARELHO de
som Philips. Tratar (14) 988221372 / 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

ESTUDANTIL PRESEN TES,
Sempre Repleta de novidades
quentíssimas para esse verão,
sempre com
O MELHOR atendimento e
o melhor pra você...Corre pra
cá...Rua Alexandre Raimundo
Paccola, 186, Rondon, fone
(14) 3263-2125.
MÁQUINAS COSTURA Venda de peças, motores, caixinhas, bancadas e consertos.
Tratar na Rua Santo Antônio,
no 773, Jd. Bela Vista ou (14)
99712-5303 com Cícero.
TOTAL LIMP - limpeza e
descartáveis, Rua Antônio
Paccola, no 20, Vila Antonieta
ll. E-mail eliejf@yahoo.com.
br. Tratar: (14) 99778-3100
AULAS PARTICULARES de
Italiano Tratar Valério cel: (14)
99715-2968

CASA - Santa Terezinha - 3
quartos - 1 Sala de visita
- 1 cozinha americana - 1
Banheiro social com box de
blindex - 1 Lavanderia - Portão
com interfone, cerca elétrica.
R$ 296.800,00. Código 02787.
Ligue (14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
CASA - Centro - 2 dormitórios, 1 sala, 2 cozinhas, 1
lavanderia, 1 banheiro, 2 garagens cobertas. R$ 402.800,00.
Código 02398. Ligue (14)
99728-1313 / 3263-0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.
CASA - Centro - 4 dormitórios, 1 suíte, 1 sala, 1 cozinha,
1 lavanderia. EDÍCULA: 1
quarto, 1 sala, 1 cozinha e
1 banheiro. R$ 530.000,00.
Código 02283. Ligue (14)
99728-1313 / 3263-0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.
CASA - Centro- 4 dormitórios
sendo 2 suítes, 1 sala de
visita, 1 sala de jantar, 1 cozinha, 1 lavanderia, garagem
coberta e descoberta para 4
carros. Edícula com 1 quarto,
1 banheiro, 1 churrasqueira,
1 pia, 1 salão. R$ 689.000,00.
Código 02610. Ligue (14)
99728-1313 / 3263-0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

VENDO LOTE com 18 matrizes de ovelha Ile de 99613.
R$ 8.000,00. Tratar (14) 996618289 e 99694-7889

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

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.

EXCURSÕES

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

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.

RESIDENCIAL

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

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

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

DIVERSOS

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

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.

RESIDÊNCIAS
VENDA

CASA - Bauru - com 2
dormitórios, 1 sala de visita,
cozinha comum, 2 banheiros
sociais, lavanderia, garagem
coberta. Edícula com 1 banheiro, churrasqueira, quintal
murado e todo cimentado. R$
190.800,00. Código 02801.
Ligue (14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
CASA - Vila da Prata -1
quarto, 1 sala de visita, 1
cozinha comum, 1 banheiro
social, lavanderia + edícula/1
quarto, banheiro, cozinha. R$
169.000,00. Código 02806.
Ligue (14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
CASA - São Judas Tadeu - 3
dormitórios sendo 1 suíte, 1
sala de visita, 1 sala de jantar,
1 cozinha comum, 1 banheiro
social, 1 lavanderia. Edícula
com 1 quarto, 1 banheiro, todo
murado, quintal cimentado.
R$ 320.000,00. Código 02829.
Ligue (14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
CASA + Sala Comercial - Bela
Vista - CASA: 3 dormitórios, 1
sala, 1 cozinha, 1 lavanderia,
1 deposito, 1 banheiro,
garagem. SALA COMERCIAL:
1 sala e 1 banheiro. R$
250.000,00. Código 02738.
Ligue (14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
JD. CRUZEIRO casa no valor
de R$ 240 mil com 03 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área
de serviço. Tratar (14) 998838902 / 99651-6810

CASA - Bela vista - 2 dormitórios com armários embutidos e
ar, 1 suíte com closet e hidro,
3 salas, 1 escritório, 1 cozinha
com dispensa, garagem.
EDÍCULAt: Churrasqueira,
piscina aquecida, aquecedor
solar. R$ 770.000,00. Código
02151. Ligue (14) 99728-1313
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
CASA + Sala Comercial Areiópolis - 3 dormitórios,
1 sala, 1 banheiro social,
1 cozinha com balcão, 1
lavanderia, garagens cobertas
para 2 veículos, edícula com
1 dormitório, 1 banheiro,
pia, quintal todo murado e
cimentado e com terra. Sala
comercial com 2 banheiros
sendo 1 feminino e 1 masculino, 1 cozinha, porta de ferro e
porão. R$ 750.000,00. Código
02454. Ligue (14) 99728-1313
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
CASA - Centro - Casa
com 4 quartos, 1 sala de
visita, 1 sala de jantar, 1
cozinha comum, 1 banheiro
social completo com box, 1
lavanderia coberta, garagem
para 5 carros, + EDÍCULA com
2 quartos. quintal murado. R$
3.000.000,00. Código 02803.
Ligue (14) 99728-1313 /
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
CASA - Príncipe - 2 quartos,
1 suíte, 1 sala de visita, 1
cozinha, banheiro, lavanderia,
garagem coberta. Edícula com
churrasqueira. Portão automático. R$ 300.000,00. Código
02874. Ligue (14) 99728-1313
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.
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) 99839-5507 / (14)
99630-3099.
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.
JD UBIRAMA vende-se casa
na Rua Borba Gato, 390, com
03 quartos, sendo 01 suíte,
sala, copa, cozinha, lavanderia, quarto de empregada
com banheiro, edícula com
churrasqueira e cozinha, garagem para 02 carros coberta.
Tratar (41) 99815-9747 com
Maristela.

VENDE-SE CASA no Villacittà em fase de acabamento.
Tratar (14) 99617-4371.
RESIDÊNCIA CAJU
Parte Alta - desocupada com
2 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro, garagem para 2
carros, R$ 145.000,00. Tratar
(14) 99791-3666.
VENDE-SE CASA no Júlio
Ferrari com 3 quartos, cozinha,
copa, 2 banheiros, dispensa e
garagem para 2 carros. Tratar
(14) 98806-7115 Alzira / (14)
98820-2667 celso.
VENDE-SE CASA na Travessa Rua Padre Salomão Vieira,
R$ 260.000,00. Tratar (14)
3263-2105 CRECI 41388.

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 LINDA casa
Núcleo H. L. ZILLO, 03
dormitórios (1 armário
planejado), sala estar, sala de
jantar, cozinha planejada c/
forno e cooktop embutidos,
02 banheiros, área com churrasqueira, lavanderia coberta,
garagem para 02 carros. Valor
R$ 270,000.00 (negociável).
Aceita financiamento. Tratar:
(14) 99821-7389 ou (14)
99184-2567
VENDE-SE CASA frente
e fundo na Rondon, casa
frente sendo 3 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, 2
banheiros, casa fundo 2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem para 3
carros. Tratar (14) 99710-7993
ou (14) 99830-3079.
VENDE-SE CASA no bairro
Maria Luiza II, 115 m2, 03
quartos, sendo 01 suíte.
Tratar: (14) 99712-0847.
MARIA LUIZA IV casa nova
com 5 cômodos R$ 350 mil.
Tratar (14) 99727-9056 com
Antonio.
VENDE-SE CASA (terreno)
no bairro Bela Vista, medindo
235,00 m e construção
171,43m. Tratar fone: 32632983
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) 998291217
VENDE-SE CASA em Alfredo
Guedes. Tratar (14) 988221372 / 3263-2793.
VENDO SOBRADO na Rua
Ignácio Anselmo (Centro),
comercial e residencial com
piscina / rancho. Aceito apto
ou casa como parte no negócio. Tratar: (14) 99148-9959
EDIFÍCIO VILLA Splendore Vendo apartamento. Fone (14)
99870-0202.
JD MORUMBI casa com 03
quartos sendo uma suíte com
armário, 2 salas + 1 sala de
jantar, lavanderia, terreno
amplo, garagem. Tratar (14)
99782-1060 / 99787-2043
RUA 15 de Novembro, 1.242.
Vende-se casa com 190.00m2.
R$ 270mil. Tratar (14) 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) 32646403 ou (14) 99712-9948

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

IMÓVEIS

COMERCIAIS
ALUGA-SE SALAS comerciais no centro de Lençóis.
Tratar (14) 99793-3252.
ALUGA-SE BARRACÃO
Comercial 207 m², climatizado,
entrada para caminhões, energia trifásica, banheiro com
acessibilidade na Avenida
Anel Viário da Cidade. Tratar
(14) 99721-7534.
ALUGA-SE/VENDA SALA
no Ed. Luiz Paccola com 40 m²,
dois banheiros e divisórias.
Tratar (14) 99116-1977 com
Paulo.
ALUGA-SE BARRACÃO com
140 m² com laje, pé direito
de 4.50, cozinha e banheiro
acessível. Jardim Monte Azul,
valor a combinar. Magno
Ferreira (14) 99752-2449
Cresci 194142F.
VENDO PRÉDIO comercial
especial para clínica ou
escritório, situado na Rua
Anita Garibaldi, no 1.515 e
1.519. Tratar (14) 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) 996306731 ou (14) 3263-5068

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 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.

RESIDÊNCIAS

TERRENOS

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

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

ALUGA

VENDE-SE CASA na Rua
Cel. Álvaro Martins, R$
650.000,00. Tratar (14) 32632105 CRECI 41388.
BAURU - Vende-se apartamento na Rua Maria Nogueira
/ Jd. América, R$ 230.000,00.
Tratar (14) 3263-2105 CRECI
41388.

VENDE-SE CASA (terreno)
no bairro Bela Vista, medindo
235,00 m e construção
171,43m. Tratar fone: 32632983

ALUGA-SE APARTAMENTO
com um quarto, cozinha,
banheiro, com garagem, com
água e condomínio incluso,
próximo ao centro, valor R$
950,00. Tratar com proprietário (14) 99614-3191.
ALUGA-SE CHÁCARA.
Tratar: (14) 99754-4603 ou (14)
3263-5034.
AP. ILHA Comprida, frente
para o mar, preço imperdível,
condomínio fechado, para
ate 12 pessoas, somente R$
250,00 a diária (esse valor
fora da temporada). Tratar
com Edna (14) 3264-8064 /
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

VENDA

VENDE-SE QUATRO ótimos
lotes na cidade de Macatuba
com 200 m² de frente ao
Nascer do Sol, Residencial
Bem Viver sob o nº 29 quadra
1, aceita financiamento. Tratar
(14) 99703-1919 com Adilson.
VENDE-SE 2 terrenos no Spazio Verde condomínio fechado.
Tratar (14) 99617-4371.
VENDE-SE TERRENO no
Loteamento Residencial
Spazio Verde com 348 m²,
ótima localização. Tratar (14)
99727-2012.
VENDE-SE TERRENO no
Residencial Villacita com 300
m², ótima localização próxima
a entrada do Condomínio
Spazio Verde. Tratar (14)
99727-2012.
VENDE-SE ÁREA de terra
em Alfredo Guedes de 7.912
m², 10.577 m². Tratar (14)
98822-1372 / 3263-2793.
VENDO LOTE de terreno na
cidade de Macatuba, Loteamento Bem Viver, com 200m2.
Tratar (14) 99703-1919.
ÓTIMO TERRENO à venda
na Cidade de Macatuba com
200 m², de frente ao Nascer
do Sol, Residencial Bem Viver
sob nº 29, quadra 1, aceita
financiamento. Tratar (14)
99703-1919 com Adilson.

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

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) 99782-7113 ou (14)
99709-5288.

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

CHÁCARAS
VENDA

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

VENDE-SE 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.

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

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

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

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

VENDE-SE SÍTIO Gleba A Bairro Campinho. Área total
de 3,3 alqueires paulista, ou
seja, 8,06 hectares, localizado 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.
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Sociedade
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO
Por Nelson Faillace

USINA BARRA GRANDE - A foto desta edição
certamente vai trazer boas lembranças a muitos
lençoenses. No detalhe, a antiga capela e o antigo
Cine Barra Grande, localizados dentro da Usina
Barra Grande, que na época do registro, entre
as décadas de 1950 e 1960, abrigava uma das
dezenas de colônias de trabalhadores da empresa.

Familiares e amigos desejam muita saúde, paz e realizações aos
aniversariantes da semana. Parabéns a todos!
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Amarildo Ventura, sexta-feira (18)
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

José Oliveira Prado, quinta-feira (24)
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Renata Silva, domingo (20)

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Edmara Aureliano, quarta-feira (23)
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Luana Rossini, quinta-feira (17)
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Rosangela Murcia, terça-feira (22)
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Thamara Oliveira, domingo (20)
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Thayla Trevelino, domingo (20)
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Fabio Luiz Vicente, sábado (19)
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Priscila Dal Bem, quinta-feira (17)
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Silvana Benedito, sexta-feira (18)
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Vania Placidelli, terça-feira (15)

