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Assediado por diversos 
lados, Neno escolhe Prado
Presidente da Acilpa desiste de candidatura a prefeito e vai concorrer à Câmara Municipal na base do atual prefeito

PLANO SÃO PAULO

Região de Bauru 
avança para a 
Fase Amarela

En� m, a Região Administrativa 
de Bauru pôde comemorar o avan-
ço para a Fase 3 (Amarela) do Plano 
São Paulo, a partir da segunda-feira 
(10). O anúncio foi feito pelo Gover-
no do Estado nessa sexta-feira (7). 
Comparada à Laranja, a fase permi-
te a abertura de um número maior 
de setores, com destaque para o 
comércio, bares, shoppings, acade-
mias e salões de beleza. A5

A2

AUXÍLIO EMERGENCIAL
Benefício negado pode ser 
garantido na Justiça,
diz Dr. Tipó A4

DRIVE-IN SOLIDÁRIO
Cine Sul traz Palhaço 
Tubinho neste � nal
de semana A7

CAMPANHA
Live solidária ajuda a 
arrecadar recursos para 
salvar jovem Jonathan A7

A segunda-feira (3) se tornou um 
dia inesquecível para a família 
de Rosa dos Anjos Gomes. Após 
31 dias internada no Hospital 
Piedade, ela teve alta um dia 
antes de completar 58 anos. A 
saída foi em grande estilo, com 
recepção pelos � lhos, parentes 
e amigos. Entre orações de 
agradecimento, canções de 
louvor e parabéns, ela seguiu 
de ambulância, � nalmente para 
sua casa, na Cecap.

A paternidade sempre foi uma 
meta para Diego Rodrigues, 
de 24 anos, que viu seu desejo 
ser atendido há pouco mais de 
um mês, logo em dose dupla. 
O pai de primeira viagem, que 
mora em Macatuba, conta que 
desde a chegada de Guilherme 
e Gustavo não sabe o que é 
dormir direito, porém, apesar do 
cansaço, não hesita em dizer 
que os gêmeos são as maiores 
alegrias de sua vida. “É amor 
em dobro”, ressalta.

VITÓRIA
CONTRA O

CORONAVÍRUS

PAPAI
EM DOSE DUPLA

A6 B1

JARDIM PRIMAVERA

Jovens com droga 
fogem da polícia A3

SÃO PAULO MAIS SEGURO

PM apreende mais de 
127 quilos de drogas A3

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Delegacia Eletrônica 
registra 5,5 mil casos A3

EDUCAÇÃO

Prefeitura começa 
a distribuir Kit 
Café da Manhã

A Prefeitura Municipal de Len-
çóis Paulista deu início à distribui-
ção mensal do Kit Café da Manhã 
aos cerca de 8,1 mil alunos da rede 
pública municipal. O pai ou respon-
sável que já retirou o ticket nominal 
deve comparecer ao Supermercado 
Gigantão (vencedor da licitação) até 
o dia 14 de agosto. Alunos da zona 
rural vão receber em casa. A6

SUSTENTABILIDADE

Com reciclagem, 
Bracell ajuda a 
transformar vidas

Sustentabilidade, respeito ao 
meio ambiente e compromisso com 
o desenvolvimento das comunidades 
são valores fundamentais para a Bra-
cell, que se concretizam em inicia-
tivas que bene� ciam instituições e, 
principalmente, pessoas. A empresa 
mantém um programa de reciclagem 
de materiais que são destinados a 
entidades como a Ade� lp e tem aju-
dado dezenas de famílias. A6

CESTA BÁSICA

Pesquisa aponta 
queda de preços 
em agosto

O ECO publica neste sábado 
(8) mais um levantamento reali-
zado nos quatro principais super-
mercados da cidade. Os números 
revelam que de julho para agosto 
houve uma pequena redução geral 
de preços. Apenas em um dos esta-
belecimentos a lista composta por 
50 itens estava mais cara do que no 
mês anterior. A5

COVID-19

Lençóis segue 
liderando ranking 
de testagem

Lençóis Paulista segue ocupando 
o primeiro lugar da região quando o 
assunto é o número de testes aplica-
dos para detecção de Covid-19. Des-
de a con� rmação o� cial do primeiro 
caso positivo do novo coronavírus 
na cidade, em 29 de março, 14,90% 
da população foi testada. Com 
68.432 habitantes, segundo o IBGE, 
o município realizou, até na quarta-
-feira (5), 10.199 exames. A8
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FRASE
 “Eu vejo bastante gente que reclama, que fala que nada dá certo, e 

estou me usando como exemplo. Perdi minha esposa, mas tenho dois 
filhos e sempre agradeço a Deus por estar com saúde”,

Diego Rodrigues, macatubense que perdeu a esposa vítima da Covid-19.

PARA PENSAR
 Guardemos firmemente a esperança da 

fé que professamos, pois podemos confiar 
que Deus cumprirá as suas promessas.

Hebreus 10:23
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Como todos já sabem, em de-
corrência da pandemia do novo 
coronavírus, as eleições muni-
cipais deste ano foram adiadas 
para os dias 15 e 29 de novembro 
- apenas no dia 15 nas cidades em 
que não há segundo turno. Por-
tanto, estamos a 100 dias de es-
colher nossos representantes nos 
poderes Executivo e Legislativo, a 
três semanas do início do período 
de convenções.

JOGO POLÍTICO
Em Lençóis Paulista, como em 

um grande tabuleiro de xadrez, 
as peças vão se movimentando 
de forma lenta, mas contundente. 
Os postulantes aos cargos majo-
ritários têm adotado estratégias 
distintas para surpreender seus 
oponentes, cada qual com suas 
convicções. Muitos, na ânsia de 
atacar, expõem suas defesas de 
maneira praticamente irreparável.

SEGREDO DO NEGÓCIO
Na política, como em qua-

se tudo, a vitória é algo que se 
constrói aos poucos. Para cada 
ação existirá sempre uma re-
ação e o que determina a pro-
porcionalidade da resposta é a 
perspicácia. Ampliar o campo 
de visão para observar as coisas 
como um todo permite enxergar 
além do que se vê. Se antecipar 
aos movimentos do oponente é 
questão fundamental.

QUEM PODE MAIS..
É óbvio que, no final, não ne-

cessariamente o vencedor será 
aquele que contabilizar o maior 
número de acertos, mas quem 
menos errar - e todos erram. 
Quem não se atenta aos deta-
lhes ou se dá conta disso apenas 
no final do jogo, dá um grande 
passo para a derrota. É o famoso 
jogo do ‘quem pode mais, cho-
ra menos’, que não dá margem 
para deslizes.

UM CONTRA UM
A corrida rumo à Praça das 

Palmeiras deve ser protagonizada 
pelo atual prefeito Anderson Pra-
do de Lima (DEM), e pelo ex-pre-
feito José Antonio Marise (PSDB), 
que devem travar uma nova ba-
talha direta. Em 2016, o vencedor 
da disputa foi Prado, que recebeu 
apoio de 16.554 eleitores, contra 
15.532 de Marise, para colocar fim 
a uma hegemonia de 16 anos de 
governo tucano.

COMEÇA PELA BASE
Neste ano, é Marise que tenta 

derrubar o rival do poder. Entre 
os que acompanham os desdo-
bramentos da política local uma 
pergunta é bastante recorrente: 
Estaria ele fazendo o que real-
mente precisa para chegar mais 
forte neste pleito do que saiu do 
anterior? A resposta pode ter di-
versos vieses, mas o tema central 
é o fortalecimento das bases.

FUNDAMENTAL
Consideramos como base o 

conjunto de aliados que determi-
nado candidato consegue reunir 
ao seu redor. Em uma campanha 
eleitoral extremamente curta, 
com menos de 50 dias, e em um 
cenário de pandemia que dificul-
tará bastante o trabalho corpo a 
corpo, será fundamental o papel 
dos cabos eleitorais, talvez até 
mais do que o das poderosas re-
des sociais.

BOCA A BOCA
Cabos eleitorais não são traba-

lhadores contratados para fazer 
panfletagem ou blitz em semáfo-
ro, que também têm importância 
no processo, mas aos próprios 
candidatos a vereador. Cada um 

com seus apoiadores tem um 
enorme potencial de agregar vo-
tos para seus ‘prefeitáveis’. Não 
são apenas as propostas que con-
vencem o eleitorado, meus caros.

REDE DE APOIO
Independentemente do des-

fecho das convenções, a reporta-
gem de O ECO apurou que Prado 
pode ter pelo menos 10 partidos 
em sua base, sem contar o DEM. 
A composição com MDB, PL, PSB, 
PSC e PV não é novidade, além de 
Avante e Solidariedade, que não 
devem lançar candidaturas. Fora 
estes, um acerto próximo com o 
vereador Manoel dos Santos Sil-
va, o Manezinho, também deve 
trazer PSL e Podemos.

ALIANÇA
A novidade da semana é o 

PSD, de José Antonio Silva, o 
Neno, presidente da Acilpa. Co-
tado para encabeçar uma chapa 
majoritária e, ao mesmo tempo, 
apontado como um dos possí-
veis candidatos a vice de Mari-
se, Neno deixou de lado todas 
as possibilidades para declarar 
apoio a Prado. A informação foi 
confirmada por ele próprio na 
tarde dessa quinta-feira (6)

LÁ E CÁ
Neno havia declarado que o 

lançamento de uma candidatura 
própria a prefeito na cidade era 
visto como prioridade pelo dire-
tório estadual do PSD, principal-
mente pelo presidente da legen-
da, Gilberto Kassab. No entanto, 
ao menos quatro partidos faziam 
investidas para uma composição. 
Tudo indicava para o PSDB, mas 
o argumento mais convincente 
veio do DEM.

NA CÂMARA
Mas Neno não deve ser o vice 

que muitos estão na expectativa 
para conhecer. Agora os planos 
são outros: a Câmara Municipal. 
Com apoio do prefeito, que tam-
bém já ocupou a presidência da 
Acilpa, ele deve se lançar can-
didato a vereador levantando a 
bandeira da classe. O objetivo, se-
gundo ele, é defender os interes-
ses do setor e ajudar na recupera-
ção econômica pós-pandemia.

CARTADA
Para quem está ligado nos 

bastidores não há dúvidas de que 
essa foi mais uma cartada certei-
ra de Prado. Marise perde mais 
uma oportunidade de fortalecer 
sua corrente de apoio, como já 
ocorreu com outras siglas. Por 
hora, tudo indica que, além do 
PSDB, apenas Cidadania, Patrio-
ta, PDT, Progressistas, PROS e 
PRTB devem apoiar o ex-prefeito 
nas urnas.

PÓS-ELEIÇÕES
É importante salientar que a 

composição das bases não tem 
impacto apenas nas eleições. 
Seja qual for o resultado, os re-
flexos da nova conjuntura política 
devem se estender por um longo 
período, principalmente na Câma-
ra Municipal, que no atual contex-
to pode ser composta por uma 
maioria considerável de apoiado-
res de Prado, com menos repre-
sentantes pró-Marise.

MUDANÇAS
Mas o Legislativo é assunto 

para depois. Neste ano, a mu-
dança no calendário não será a 
única novidade do pleito. Pela pri-
meira vez, candidatos a vereador 
não poderão concorrer por meio 
de coligações, que foram veda-
das pela Emenda Constitucional 
97/2017. Isso deve trazer inúme-
ras implicações que a Terceira Co-
luna explica na semana que vem.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.

REGISTROS
CNPJ: 03.433.116/0001-02 - IE: 416.043.125.113 - ME

Registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Lençóis Paulista
no Livro sob n° 004. / O ECO é registrado conforme Lei de Imprensa,

pelo decreto 2322 de 20 de maio de 1940, com registro no DIP.

CIRCULAÇÃO REGIONAL - Areiópolis, Borebi, Lençóis Paulista, Macatuba

FUNDADO EM 6 DE FEVEREIRO DE 1938 POR ALEXANDRE CHITTO

DIRETOR GERAL: BRENO CORRÊA MEDOLA EDITOR-CHEFE: ELTON LAUD - MTB: 79994/SP

EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA
ENDEREÇO / CONTATOS

Rua Geraldo Pereira de Barros, 948, Centro, 
Lençóis Paulista (SP) - CEP: 18680-020

Telefone central: (14) 3269-3311
Redação: oeco@jornaloeco.com.br

Comercial: comercial@jornaloeco.com.br
www.jornaloeco.com.br

IMPRESSÃO: Gráfica e Editora Vale do Flamboyant LTDA - CNPJ: 21.238.607/0001-84

Opinião

A
rt

ig
o Começou muito mal

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

A História se submete a revisões. No 
Brasil não é diferente. Uma sensação que 
parece resistir e ganhar força é a de que a 
instauração do governo republicano está 
longe de representar uma escolha feliz.

Dir-se-á que o Império tupiniquim 
ostentou duração excessiva. D. Pedro 
I reinou de 1822, na verdade 1824, até 
sua abdicação em 1831. O período da 
Regência foi tumultuado, tanto que em 
1840 entregou-se o comando da Nação 
a uma criança de 15 anos. Que esteve 
à frente do Brasil até o fatídico 15 de 
novembro de 1889.

Foi um acerto a expulsão do impera-
dor e da família real da pátria que tanto 
amaram? À evidência, esse foi o primeiro 
crime da República, talvez o seu pecado 
original. Mas o que aconteceu depois, 
visto à distância por fiéis seguidores do 
imperador destronado, ajuda a enxergar 
melhor o período que hoje se costuma 
chamar “Primeira República”.

André Rebouças, nunca louvado pela 
História à altura de seu merecimento, 
foi um desses leais companheiros do 
governante banido. Em 9 de dezembro 
de 1891, registra a primeira notícia da 
morte de Pedro II, a quem chama “Im-
perador Mártir”. Lembra que, ao chegar 
a Lisboa dois anos antes ele dissera: “Eu 
fui sempre um imperador violentado”. E 
completa: “Morreu violentado pela mais 
hedionda das violências: a da hipocrisia 

teocrática-jesuítica, que mata atrás da 
Igreja da Madalena com missa e con-
fissão no quarto de um moribundo! O 
imperador podia dar benção a todos os 
papas, Ele que aboliu a pena de morte, 
quando os papas, reis de Roma, enceta-
vam o carnaval, matando condenados 
com todos os requintes. Ele que aboliu a 
escravidão no Brasil, estando o papa em 
perfeita ignorância até das pastorais dos 
bispos abolicionistas da última hora”.

Desconte-se a irresignação com a 
postura da Igreja, que chegou a ter e a 
comerciar escravos e que – instituição 
humana – está longe da incolumidade em 
relação a equívocos. Mas a covardia dos 
que derrubaram o Imperador e o fizeram 
sair escorraçado do Rio onde nasceu e vi-
veu mais de meio século, é algo que es-
tigmatiza a República Brasileira.

Espírito altaneiro, superior, da nobreza 
que não é do sangue azul, mas um ca-
ráter d’alma, Pedro II deixou seus 60 mil 
livros como doação para a Biblioteca Na-
cional. Já àquela altura questionava-se se 
a oferta se viabilizaria por falta de espaço. 
André Rebouças sugere os edifícios dos 
conventos da Lapa e da Ajuda, lembrando 
que a Biblioteca Nacional de Lisboa insta-
lou-se no velho convento de São Francis-
co e em Roma o Correio e quase todas as 
repartições públicas estão em conventos.

Os tropeços dos primeiros anos re-
publicanos e a sucessão de fatos que 
chegam até o século 21 podem ajudar 
a que os contemporâneos formem sua 
convicção sobre o acerto de se trocar a 
Monarquia pela República nesta sofrida 
terra brasileira.
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l Temporada de caça aos eleitores

Daqui até novembro o assunto elei-
ções deve ser cada vez mais recorrente, 
não apenas nos veículos de imprensa, 
mas nas rodas de conversa, telefone-
mas, mensagens de texto, redes sociais 
e qualquer outro meio de interação so-
cial que se possa imaginar. Mesmo que 
boa parcela da população se mantenha 
alheia à política durante a maior parte 
do tempo, tudo muda em ano eleitoral.

Neste período de debates acer-
ca do futuro das cidades de Norte a 
Sul do país, que foi retardado pela 
pandemia do novo coronavírus (Co-
vid-19) e o consequente adiamento 
dos dias de votação de 4 e 25 de 

outubro para 15 e 29 de novembro, é 
fundamental analisar os interesses 
por traz de cada declaração, quem 

não se atentar para isso corre o risco 
de cair em uma grande armadilha.

Os mais atentos já devem ter ob-
servado a ‘enxurrada’ de mensagens 
de “bom dia”, “boa tarde” e “boa noi-
te” de inúmeros cidadãos que parecem 
ter surgido do nada. Pessoas que dão o 
ar das graças apenas em ano bissexto. 
Pelo menos desta vez não se verá tan-
tos abraços e apertos de mão.

Este também é o período do renas-
cimento dos heróis da sociedade, que 
se preocupam mais com o bem-estar 
do próximo do que consigo mesmo. 
Paladinos cujos olhos até brilham de 
imaginar o que fazer com o salário que 
a maioria da população nem imagina 
receber um dia. Cuidado, é temporada 
de caça aos eleitores.

A2
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CAPTURADO
A Polícia Militar deteve na tarde dessa quinta-feira (6) um homem que estava 
foragido da Justiça. Ele foi encontrado na Rua Felipe Camarão, no Jardim Ubirama, 
onde residia. J.C.R., de 42 anos, responde pelo crime de contravenção penal 
(Artigo 50 do Código Civil). Diante da situação, ele foi encaminhado à Delegacia 
da Polícia Civil, onde o delegado o manteve preso, à disposição da Justiça.
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Polícia

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de agosto de 2020. Na página A3.
Valor da publicação R$ 47,63.

Prefeitura Municipal
de Borebi
PREGÃO Nº 16/2020

Objeto: Registro de preços de medicamentos. Entrega dos envelopes de 
documentos, propostas e do credenciamento: Dia 17 de agosto de 2020, às 
08h30, no Setor de Licitações da Prefeitura.

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

Borebi, 04 de agosto de 2.020.

PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de agosto de 2020. Na página A3.
Valor da publicação R$ 47,63.

Prefeitura Municipal
de Borebi
PREGÃO Nº 18/2020

Objeto: R.P. Tiras Reagentes. Entrega dos envelopes de documentos, 
propostas e do credenciamento: Dia 27 de Agosto de 2020, às 10:00 horas, 
no Setor de Licitações da Prefeitura.

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

Borebi, 05 de Agosto de 2.020.

PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
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EDITAL DE CASAMENTO DE LENÇÓIS PAULISTA

Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro - Lençóis Paulista - SP
CEP: 18680-080 Tel: 14-3264-1973

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
ALESSANDRO ROBERTO DA SILVA e SILMARA IMACULADA HEI-
RAS MORALES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, 
eletricista, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 26/03/1986, residente e 
domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de CARLOS ROBERTO DA 
SILVA e de ROSÂNGELA BARBOSA; e a pretendente: nacionalidade bra-
sileira, divorciada, do lar, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 08/12/1978, 
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de PEDRO HEIRAS 
MORALES e de OLGA ZANGARELLI HEIRAS.
 

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

Lençóis Paulista,01 de agosto de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 96,40.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 54,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 73,60.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 69,35.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 57,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 65,15.

SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA
EDITAL  DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edital fi cam convocados todos os associados deste Sindicato, quites 
e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem da Assembléia 
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 09 do mês de agosto de 2.019, às 8:00 
(oito) horas, em primeira convocação, à rua cel. Joaquim Gabriel, nº35, nesta 
cidade, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
A)- Leitura, Discussão e Votação da Ata da Assembléia anterior;
B)- Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do Exercício de 2.018;
C)- Leitura, Discussão e Votação do Relatório da Diretoria e Balanço do 
Exercício de 2.018. 
Não havendo, na hora acima indicada,   número legal de Associados presentes 
para a instalação dos trabalhos, a Assembléia será realizada em segunda 
convocação, às 10:00 (dez) horas do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer 
número de presentes. 

Lençóis Paulista, 30 de  julho de 2.019

Ermenegildo Luiz Coneglian
presidente

IGREJA APOSTÓLICA CRISTÃ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital fi cam convocados todos os membros, da Igreja Apostólica 
Cristã, para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 15 de agosto 
de 2019, na rua Doutor Antônio Tedesco n° 865, centro, desta cidade de Lençóis 
Paulista, a partir da 19:00 horas. Quando serão deliberados os seguintes assuntos:
1-Eleição dos membros da diretoria executiva e conselho fi scal
2- Outros assuntos de interesse da entidade.
Não havendo quórum a Assembleia se reunirá após uma hora da primeira 
convocação, com qualquer número de presentes

Jose Henrique Paccola
RG n° 9.123.104-SSP/SP

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 33/2019 
- Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, 
que classifi cou a(s) empresas(s): LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E 
VAREJISTA LTDA EPP, totalizando R$ 285.380,00; ROSINÉIA DE CASSIA 
R. VALENTE - ME, totalizando R$ 167.120,00; TRIUNFAL MARILIA 
COMERCIAL LTDA, totalizando R$ 31.920,00; com todas as demais condições 
conforme Edital, fi ca aberto o prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da 
data de publicação deste ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena de 
decair do direito ao registro de preço, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades 
estabelecidas no Edital. BOREBI, 30/07/2019. ANTONIO CARLOS VACA.

Extrato de Ata nº 70/2019: Pregão nº 93/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E 
VAREJISTA LTDA EPP; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS 
DESCARTÁVEIS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 0,98; 1/3 vr R$ 
0,98; 1/5 vr R$ 2,05; 1/6 vr R$ 0,28; 1/7 vr R$ 0,35; 1/9 vr R$ 0,47; totalizando 
R$ 285.380,00. Data: 30/07/2019.
 
Extrato de Ata nº 69/2019: Pregão nº 93/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: ROSINÉIA DE CASSIA R. VALENTE - ME; Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS; Vigência: 12 
meses. Lote/Item: 1/2 vr R$ 0,97; 1/4 vr R$ 1,12; totalizando R$ 167.120,00. 
Data: 30/07/2019.
 
Extrato de Ata nº 68/2019: Pregão nº 93/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA; Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS; Vigência: 12 
meses. Lote/Item: 1/8 vr R$ 0,40; totalizando R$ 31.920,00. Data: 30/07/2019.

Pregão nº 040/2019 – Objeto: Registro de preços de fórmulas especiais. Entrega 
dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 20 de agosto 
de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
Pregão nº 041/2019 – Objeto: Registro de preços para aquisição de ar 
condicionado 60.000 BTUs. Entrega dos envelopes de documentos, propostas 
e do credenciamento: Dia 19 de agosto de 2019, às 10:00 horas, no Setor de 
Licitações da Prefeitura.
Pregão nº 042/2019 – Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário. 
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 22 de 
agosto de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
Os editais na íntegra encontram-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, Borebi/
SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no endereço www.
borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através do e-mail prefeitura.
borebi@outlook.com. Borebi, 01 de Agosto de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca 
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2019

TERMO DE REVOGAÇÃO

ANTÔNIO CARLOS VACA, Prefeito do Município de Borebi/SP, no uso de 
suas atribuições legais. RESOLVE:

Fica REVOGADO o inteiro teor o Pregão Nº 34/2019, que tem por objeto a 
“Contratação De Empresa Ou Profi ssional Autônomo Para Prestação De 
Serviços De Treinamento De Futebol E Instrução De Formação Esportiva”, em 
defesa dos interesses do MUNICÍPIO DE BOREBI, por CONVENIÊNCIA e 
OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVA. Comunique-se. Publique-se.       

Prefeitura do Município de Borei, 31 de julho de 2019.

ANTÔNIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação – Pregão nº 37/2019 – Processo nº 102/2019

Objeto:- Aquisição de um caminhão com carroceria, novo, zero quilômetro, 
primeiro emplacamento. Tipo:- Menor Preço. Recebimento das propostas e 
sessão de lances:- 14 de agosto de 2.019, às 10:00 horas. O edital encontra-se 
disponível no sitio ofi cial da Prefeitura Municipal de Borebi – www.borebi.
sp.gov.br. Informações:- Rua Doze de Outubro, nº 429 – Borebi – Fone (14) 
3287-8900. Borebi, 01 de agosto de 2.019.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal 

Pregão nº 038/2019 – Objeto: Registro de preços de recarga de gás P13 e P45. 
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 13 de 
agosto de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
Pregão nº 039/2019 – Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
e materiais permanentes para a área da saúde. Entrega dos envelopes de 
documentos, propostas e do credenciamento: Dia 16 de agosto de 2019, às 10:00 
horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
Os editais na íntegra encontram-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, Borebi/
SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no endereço www.
borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através do e-mail prefeitura.
borebi@outlook.com. Borebi, 01 de Agosto de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Areiópolis
PERÍODO: 2º Trimestre EXERCÍCIO: 2.019

Acumulado Acumulado

211.768,02 0,00
192.607,28 5.426.788,92
402.709,25 1.187.280,34
177.464,54 31.091,60
31.708,03 180.000,00

0,00 ( = ) 6.825.160,86
13.064,67 ( - ) 6.214.531,51

5.946.832,78 ( - ) 0,00
9.289,10 ( - ) 0,00

0,00 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 610.629,35
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 2.466.482,26 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 5.346.900,18
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 815.185,11 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB * 1.851.277,55

18.598,27 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 0,00
10.285.709,31 ( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 2.461.906,90

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 23,94%
107.938,61

8.054,61
0,00

4.369.528,36 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 115,32%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 5.786,19 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 53,74%

4.491.307,77

14.777.017,08

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO  -  PUBLICAÇÃO  (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: AREIÓPOLIS

RECEITAS ARRECADADAS DESPESAS DO ENSINO

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 12.361 - Ensino Fundamental
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 12.365 - Educação Infantil
Imposto de Renda Retido na Fonte 12.366 - Educação de Jovens e Adultos
Dívida Ativa de Impostos 12.367 - Educação Especial
Atualização de Dívida Ativa de Impostos Total da Despesa do Ensino
Multa/Juros provenientes de impostos Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros
Fundo de Participação dos Municípios Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB
Imposto Territorial Rural Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito
Desoneração de Exportações (LC-87/96)

Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais
Recursos de Operações de Crédito FUNDEB
Recursos recebidos do FUNDEB

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

Diretor Municipal de Educação       Prefeito Municipal TCCRCSP 1SP220941/O-9

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

Elaine Maria Pedroso Mendoça Antonio Marcos dos Santos Sergio Roberto Leite

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA
FORO DE LENÇÓIS PAULISTA
3ª VARA CUMULATIVA
Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, ., Jardim Ubirama -
CEP 18683-471, Fone: (14) 3264-4703, Lencois Paulista-SP - E-mail:
lencois3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao
Público << Informação indisponível >>

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1000726-14.2016.8.26.0319
Classe: Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Paulo Roberto Artioli e outros
Requerido: Humberto Carlos Chaim e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000726-14.2016.8.26.0319

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cumulativa, do Foro de Lençóis Paulista, Estado de São
Paulo, Dr(a). Jose Luis Pereira Andrade, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER os proprietários HUMBERTO CARLOS CHAIM, CPF 708.584.208-30 e
MARCIA PELEGRINI CHAIM, CPF 040.688.658-09, e ao condômino SANTA CASA SÃO
VICENTE DE PAULO, além dos réus ausentes, incertos, desconhecidos eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que PAULO ROBERTO ARTIOLI e outros, ajuizaram
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel rural, situado no
Município de Borebi/SP, com área de 2.1400 hectares, encravado na Matrícula n. 20.002 de
ordem do Serviço de Registro de Imóveis de Lençóis Paulista/SP, onde está devidamente descrito
e caracterizado no todo. Alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. O presente Edital tem a
finalidade da CITAÇÃO dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o
prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de nomeação de Curador Especial, de acordo com o
artigo 257, IV, do CPC. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Lencois Paulista, aos 14 de junho de 2019.

Nota de Divulgação de Licitação
O Instituto Pró-Terra abre licitação para a contratação de consultores em 
Educação Ambiental – Educador Ambiental - Técnico Nível Superior e 
Estagiário de Nível Superior - e empresas especializadas – coff ee break, 
camisetas, combustível para deslocamento automotor, materiais de papelaria 
e informática - para atuar no projeto “Capacitação de Educadores Socioam-
bientais: Formação de Multiplicadores em Educação Ambiental da UGRHI 
16”, aprovado por recursos do Fundo Estadual dos Recursos Hídricos - FE-
HIDRO (contrato 078/2019) a ser realizado em 2019/2020. A modalidade de 
concorrência será tipo menor preço e qualifi cação de currículos, sendo a data 
limite de entrega até 03/09/2019. As regras da licitação estão disponíveis no 
site  http://www.institutoproterra.org.br/pag_noticia.php; Edital 2.

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Publicação de Ato Ofi cial

DECRETO LEGISLATIVO Nº 09/2019 – de 30 de julho de 2019 – “Con-
cede Título de Cidadão Lençoense ao Senhor ANTONIO HAMILTON 
MARTINS MOURÃO.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 30 de julho de 2019.

NARDELI DA SILVA
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em 30 de julho de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA
FORO DE LENÇÓIS PAULISTA
3ª VARA CUMULATIVA
Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, ., Jardim Ubirama -
CEP 18683-471, Fone: (14) 3264-4703, Lencois Paulista-SP - E-mail:
lencois3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao
Público << Informação indisponível >>

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1002336-12.2019.8.26.0319
Classe: Assunto: Outros Procedimentos de Jurisdição Voluntária - Nomeação de

administrador provisório
Requerente: Eliandro Marcolino
Requerido: Associação de Moradores e Proprietários de Chácaras No Sitio de Recreio

São Judas Tadeu

AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA PESSOA
JURÍDICA - FEITO 1002336-12.2019.8.26.0319 - JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CITAÇÃO DO REQUERIDO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E
PROPRIETÁRIOS DE CHÁCARAS NO SÍTIO DE RECREIO SÃO JUDAS TADEU, NOS
AUTOS DA AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA PESSOA
JURÍDICA Nº 1002336- 12.2019.8.26.0319, ONDE SÃO PARTES ELIANDRO MARCOLINO,
COMO REQUERENTE E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS DE
CHÁCARAS NO SÍTIO DE RECREIO SÃO JUDAS TADEU e EVENTUAIS
INTERESSADOS. PRAZO 20 DIAS.

O Dr. JOSÉ LUIS PEREIRA ANDRADE, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Lençóis Paulista, SP, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS DE CHÁCARAS
NO SÍTIO DE RECREIO SÃO JUDAS TADEU e EVENTUAIS INTERESSADOS, que por
este Juízo e respectivo Cartório processa-se, em relação a ela, a AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE
ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA PESSOA JURÍDICA por meio da qual o Requente
pretende sua nomeação como administrador provisório da Associação denominada
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS DE CHÁCARAS NO SÍTIO DE
RECREIO SÃO JUDAS TADEU autorizando lhe a prática de todos os atos necessários à
administração da entidade, sobretudo com vistas a realizar a eleição para escolha da nova
Diretoria e dos integrantes dos demais cargos previstos no Estatuto, convocando as assembleias
gerais necessárias, até final decisão. Em continuação, requer a citação do Ministério Público, nos
termos da lei. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias, contestem o
feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Lencois Paulista, aos 22 de julho de 2019.

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda minha con ança e esperança.
Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, Sois o Rei dos Reis, Vós 
que  zeste o cego ver, paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar.
Vós que vedes as minhas a ições, as minhas angústias, bem sabeis, Divino 
Coração, como preciso alcançar esta graça: (pede-se a graça com fé).
A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver, só de Vós 
espero com fé e con ança; (pede-se novamente a graça).
Fazei, Sagrado coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, den-
tro de nove dias, alcance esta tão grande Graça; e para Vós agradecer, divul-
garei esta Graça para que os homens, aprendam a ter fé e con ança em Vós.
Iluminai os meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta luz 
esta nos iluminando e testemunhando a nossa conversa.
Sagrado Coração de Jesus, eu tenho con ança em Vós, Sagrado Coração de 
Jesus, aumente ainda mais a minha fé. Amém.

Edevar Ferrari

Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lençóis Paulista 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

Nos termos do artigo 24 do Estatuto da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lençóis Paulista, convidam seus associados a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede social, neste mu-
nicípio, à rua 28 de abril n. 1.295, no dia 04 de setembro de 2.019, às 19:00 
horas, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Eleição de membros da Diretoria Executiva 

Lençóis Paulista, 2 de  agosto de 2.019

Carmen Ingracia de Almeida Moreira
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Len-
çóis Paulista, CONVOCA para Assembleia Geral Extraordinária, nos termos 
do artigo 24 do Estatuto Social da Entidade, seus associados a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sede social, neste mu-
nicípio, à rua 28 de abril, nº 1.295, no dia 8 de setembro de 2020, às 19h00, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
a) Eleição de membros da Diretoria Executiva

Lençóis Paulista, 7 de agosto de 2020.

Carmen Ingrácia de Almeida Moreira
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços n.º 04/2020 - REPETIÇÃO. Processo n.º 737/2020. 
Edital - Tipo: Menor Preço. Critério de julgamento: Global. Objeto resu-
mido: Contratação de empresa para a execução de obra de construção do 
muro e iluminação do estádio municipal, tudo em conformidade com o Con-
vênio nº 037/2020 celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Esportes e o Município de Areiópolis (Expediente SEESP 
nº 1883418/2019). Os envelopes serão recebidos até às 09:00 horas do dia 
26/08/2020, 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 dispo-
níveis 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, 07/08/2020.

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

DATA: 31/7/2020 a 7/8/2020

Obituário
Maria de Lourdes Malavasi Capucho faleceu na quinta-feira (6) aos 94 anos em 

Lençóis Paulista
Valentina Betiol Nicola faleceu na quarta-feira (5) aos 59 anos em Macatuba
Margarida Antônio Baptista faleceu na segunda-feira (3) aos 85 anos em Macatuba
Antônio Fernandes de Almeida faleceu no domingo (2) aos 82 anos em Lençóis Paulista
José Benedito Areozo faleceu no domingo (2) aos 67 anos em Lençóis Paulista
Lealdo Marcelino dos Santos faleceu no sábado (1) aos 59 anos em Macatuba
Raphael Barbosa Príncipe Penhafiel faleceu no sábado (1) aos 32 anos em 

Lençóis Paulista
Iraide Natividade Donini Boranelli faleceu na sexta-feira (31) aos 81 anos em 

Lençóis Paulista

JARDIM PRIMAVERA

SÃO PAULO MAIS SEGURO

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Jovens com droga 
fogem da polícia

PM apreende mais de 
127 quilos de drogas 

Delegacia Eletrônica registra 5,5 mil casos

Na fuga, indivíduos acabaram colocando 
em risco a vida de funcionários públicos 
que trabalhavam em um canteiro de obras

Balanço também revela a apreensão de 
144 pessoas e 11 armas de fogo ilegais

Possibilidade de acionar a Polícia Civil 
pela internet tem encorajado vítimas, 
especialmente no período de isolamento social

Flávia Placideli

Na manhã da quarta-feira 
(5), a Polícia Militar de 
Lençóis Paulista apreen-

deu entorpecentes e um carro 
no Jardim Primavera. A ação 
ocorreu durante um patrulha-
mento pelo bairro e envolveu 
fuga e perseguição. Um dos 
jovens foi abordado e encami-
nhado à Delegacia da Polícia 
Civil, mas foi liberado após 
prestar depoimento.

A ação foi desencadeada, 
por volta das 11h, pela Rua 
David Baptistella, quando uma 
equipe da PM realizava um pa-
trulhamento preventivo e se de-
parou com um veículo, modelo 
VW/Saveiro, com três ocupan-
tes, excedendo a quantidade de 

Da Redação

A Polícia Militar desenca-
deou, na última quarta-
-feira (5), a Operação 

São Paulo Mais Seguro em 
todo o Estado de São Paulo, 
com a finalidade de garantir a 
continuidade da redução dos 
indicadores criminais, aumen-
tando a presença ostensiva para 

melhorar a percepção de segu-
rança das pessoas e combater o 
crime. A ação se estendeu até a 
madrugada da quinta-feira (6).

Com a mobilização de 16,8 
mil policiais militares e o em-
prego de 7,3 mil viaturas e 11 
helicópteros, as atividades fo-
ram distribuídas em 1,3 mil 
pontos estratégicos apontados 
pelo serviço de inteligência da 

Flávia Placideli

No último sábado (1), O 
ECO noticiou que os mu-
nicípios da área de abran-

gência da 5ª Cia da Polícia Mi-
litar (Lençóis Paulista, Agudos, 
Borebi, Cabrália Paulista, Du-
artina, Lucianópolis, Paulistânia 
e Ubirajara) haviam registrado 
aumento de 13% nos casos de 
violência doméstica. Na ocasião, 
o comandante da corporação, 
Capitão Marcelo Paes, comentou 
que os números poderiam ser 
ainda maiores em decorrência 
da subnotificação. Um dos mo-
tivos seria o medo da exposição.

Nesta semana, um balanço 
feito pela Polícia Civil do Estado 
de São Paulo, revelou que, só de 
boletins eletrônicos foram regis-
trados um total de 5,5 mil de-
núncias dessa natureza de um to-
tal de 29,1 mil registros. Ou seja, 
do total de comunicações feitas 
à Polícia Civil, quase 20% foram 
realizadas por meio da internet - 
mais de 60 registros por dia.

Os dados consideram apenas 
o período de quarentena (desde o 
final de março), quando foi anun-

FUGA- PM apreende maconha e dinheiro após 
perseguição; carro foi guinchado 

OPERAÇÃO - Finalidade é garantir a continuidade da 
redução dos indicadores criminais em todo o estado

POSSIBILIDADE - Acionar a Polícia Civil pela internet tem 
encorajado vítimas, especialmente no período de isolamento social

ciada a possibilidade de registro 
eletrônico de diversos crimes 
que antes só poderiam ser co-
municados presencialmente. O 
registro de ocorrências de violên-
cia doméstica foi incluído na lista 
no dia 3 de abril como mais uma 
forma de proteger as mulheres.

A iniciativa da Polícia Civil 
de ampliar os crimes que podem 

ser registrados por meio da Dele-
gacia Eletrônica tem encorajado 
vítimas de violência doméstica 
a denunciarem seus agressores, 
especialmente neste período de 
quarentena. Outro dado impor-
tante ao tratar de violência do-
méstica são as medidas protetivas 
de urgência feitas pela Polícia Ci-
vil, que se referem às solicitações 

à Justiça para que diversas medi-
das sejam determinadas contra os 
agressores, como sua proibição 
de se aproximar da vítima. 

Esta ação, prevista na Lei 
Maria da Penha, em vigor des-
de 2006, foi colocada em prática 
em mais da metade dos casos 
comunicados de abril a junho 
deste ano. Foram 14,7 mil medi-
das protetivas solicitadas, sendo 
que a maior parte, 5,7 mil, foi 
requerida no mês de junho.

DENUNCIE
Além do Boletim de Ocorrên-

cia realizado pela Polícia Militar 
do município, onde o chamado 
pode ser feito pelo telefone 190, 
denúncias podem ser feitas pelo 
ligue 180, especializado no aten-
dimento à mulher em situação de 
violência; e pela internet, através 
da Delegacia Eletrônica disponí-
vel no site da Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP) do Governo 
do Estado de São Paulo (www.
ssp.sp.gov.br). As vítimas desse 
tipo de violência também podem 
solicitar medidas protetivas sem 
sair de casa e garantir sua segu-
rança em relação aos agressores. 

nicipal instalaria uma câmera 
de monitoramento.

Moradores da residência ci-
tada teriam impedido a entrada 
dos policiais. Um dos jovens, 
J.S.J., de 18 anos, porém, aca-
bou sendo detido e assumiu a 
propriedade da droga que foi 
lançada pela janela do veículo: 
uma porção de maconha, pe-
sando 34 gramas. 

Os outros dois indivíduos 
conseguiram fugir pulando o 
muro da casa e não foram lo-
calizados em patrulhamento 
pelas imediações. Em vistoria 
no interior do veículo, nada de 

ilícito foi encontrado, apenas a 
quantia de R$ 301 em notas di-
versas, possivelmente fruto do 
comércio ilegal.

A droga e o dinheiro foram 
apreendidos. J.S.J., de 18 anos, 
foi encaminhado à Delegacia da 
Polícia Civil, onde o delegado 
determinou a elaboração de 
um Boletim de Ocorrência por 
porte de droga, liberando-o em 
seguida Foram lavradas infra-
ções de trânsito a respeito das 
irregularidades e contravenções 
cometidas. O veículo foi remo-
vido por um guincho e encami-
nhado ao pátio de Bauru.

passageiros permitida. Segundo 
o Boletim de Ocorrência, ao no-
tar a presença da viatura, o mo-
torista fugiu e jogou pela janela 
do veículo uma sacola plástica.

Durante a perseguição pelo 
bairro, o veículo teria quase 
atropelado funcionários públi-
cos que trabalhavam em um 
canteiro de obras. De acordo 
com a PM, antes do veículo 
parar e os ocupantes correrem 
para dentro de uma residência, 
uma segunda sacola plástica foi 
arremessada pela janela.

O motorista, que não teve a 
identidade divulgada, seria um 
jovem conhecido dos meios 
policiais por tráfico de drogas, 
apontado como suspeito por 
mandar quebrar um poste do 
bairro, onde a Prefeitura Mu-

PM. O objetivo foi reprimir 
possíveis ações de criminosos.

A ação resultou em 17,2 mil 
abordagens, com 107 pessoas 
presas ou apreendidas e 37 fo-
ragidos capturados. Também 
houve a apreensão de 127,3 
quilos de drogas e 11 armas de 

fogo ilegais. Durante a opera-
ção, 10,5 mil veículos foram 
vistoriados, 18 motoristas au-
tuados por consumo de álcool, 
recusa ao teste do bafômetro e 
embriaguez ao volante. A PM 
também recuperou 18 veículos 
produtos de roubo ou furto.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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BOA NOTÍCIA 
Já foi formado o consórcio da Fundação Lemann e de empresas privadas para 
viabilizar uma fábrica de vacina contra Covid-19, que está sendo desenvolvida 
pela Universidade de Oxford. A iniciativa, que conta com uma doação de R$ 100 
milhões, vai bancar os equipamentos de produção e um laboratório de controle de 
qualidade, que serão integralmente doados à Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).
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Regional

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA
RUA VER. IGNÁCIO LEITE Nº800 - AREIÓPOLIS

FONE/FAX: 3846-9808 RAMAL 26
Email: visaareiopolis@yahoo.com.br

Areiópolis - SP

1-COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE FUNCIO-
NAMENTO

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONCEDE LICENÇA ANUAL DE FUNCIONAMENTO DE:

RAZÃO SOCIAL: APAE DE AREIÓPOLIS
END: VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº1200
CEVS: 350360401-880-000005-1-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARIA EDUARDA BIONDON VASSOLER
CPF: 158.189.718-09
DATA DE VALIDADE: 14/05/2021

RAZÃO SOCIAL: ROBERTO AMARAL LEITE DE ALENCAR
END: RUA GIACOMO BAILO, 260
CEVS: 350360401-863-000007-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROBERTO AMARAL LEITE DE ALENCAR
CPF: 181.792.008-17
DATA DE VALIDADE: 06/06/2021

RAZÃO SOCIAL: ROBERTO AMARAL LEITE DE ALENCAR- AP. 
RAIO X ODONTOLÓGICO

END: RUA GIACOMO BAILO, 260
CEVS: 350360401-863-000086-1-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROBERTO AMARAL LEITE DE ALENCAR
CPF: 181.792.008-17
DATA DE VALIDADE: 06/06/2021

RAZÃO SOCIAL: MARIANA ESDRAS DOS SANTOS
END: RUA JOSÉ GIORGETO, 175 A
CEVS: 350360401-863-000082-1-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARIANA ESDRAS DOS SANTOS
CPF: 433.307.598-01
DATA DE VALIDADE: 16/03/2021

RAZÃO SOCIAL: MARIANA ESDRAS DOS SANTOS – AP. RAIO X 
ODONTOLÓGICO

END: RUA JOSÉ GIORGETO, 175 A
CEVS: 350360401-863-000083-1-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARIANA ESDRAS DOS SANTOS
CPF: 433.307.598-01
DATA DE VALIDADE: 16/03/2021

RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS - DISPENSÁRIO DE MEDICA-
MENTOS

END: RUA VER. IGNÁCIO LEITE, 800
CEVS: 350360401-863-000044-1-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAMILA SIQUEIRA PRÍNCIPE
CPF: 283.464.218-42
DATA DE VALIDADE: 20/07/2021

RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF NOSSO TETO
END: RUA EMELIANO AUGUSTO BARRETO,145
CEVS: 350360401-863-000004-1-8
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCINE RUBIN GONÇALVES
CPF: 295.613.568-65
DATA DE VALIDADE: 20/07/2021

RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF NOSSO TETO
END: RUA EMELIANO AUGUSTO BARRETO, 145
CEVS: 350360401-863-000072-1-8
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCINE RUBIN GONÇALVES
CPF: 295.613.568-65
DATA DE VALIDADE: 20/07/2021

RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF NOSSO TETO - CONSULTÓ-
RIO ODONTOLÓGICO

END: RUA EMELIANO AUGUSTO BARRETO, 145
CEVS: 350360401-863-000058-1-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARIANA CANAVESI LOURENÇÃO
CPF: 297.544.078-27
DATA DE VALIDADE: 20/07/2021

RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF NOSSO TETO – CONSULTÓ-
RIO ODONTOLÓGICO - APARELHO DE RAIO-X INTRA-ORAL 

END: RUA EMELIANO AUGUSTO BARRETO, 145
CEVS: 350360401-863-000076-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARIANA CANEVESI LOURENÇÃO
CPF: 297.544.078-27
DATA DE VALIDADE: 20/07/2021

RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF RENOVAÇÃO
END: RUA OCTAVIO RAMOS DA SILVA, 75
CEVS: 350360401-863-000022-1-6
RESPONSÁVEL TÉCNICO: KARINA DE CASSIA LOPES
CPF: 288.845.688-54
DATA DE VALIDADE: 20/07/2021

RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF RENOVAÇÃO - SALA DE 
VACINA

END: RUA OCTAVIO RAMOS DA SILVA, 75
CEVS: 350360401-863-000070-1-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: KARINA DE CASSIA LOPES
CPF: 288.845.688-54
DATA DE VALIDADE: 20/07/2021

RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF RENOVAÇÃO - CONSULTÓ-
RIO ODONTOLÓGICO 

END: RUA OCTAVIO RAMOS DA SILVA, 75
CEVS: 350360401-863-000060-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARA APARECIDA PORTES CAVAL-

LERO
CPF: 361.026.868-96
DATA DE VALIDADE: 20/07/2021

RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF RENOVAÇÃO - CONSULTÓ-
RIO ODONTOLÓGICO - APARELHO DE RAIO-X INTRA-ORAL

END: RUA OCTAVIO RAMOS DA SILVA, 75
CEVS: 350360401-861-000002-1-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARA APARECIDA PORTES CAVAL-

LERO
CPF: 361.026.868-96
DATA DE VALIDADE: 20/07/2021

RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF INTEGRAÇÃO
END: RUA MANOEL MARIA CONTENTE, 100
CEVS: 350360401-863-000021-1-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANA CAROLINA MANUEL ALVES DAGLIO
CPF: 344.936.248-84
DATA DE VALIDADE: 20/07/2021

RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF INTEGRAÇÃO - SALA DE 
VACINA

END: RUA MANOEL MARIA CONTENTE, 100
CEVS: 350360401-863-000071-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANA CAROLINA MANUEL ALVES DAGLIO
CPF: 344.936.248-84
DATA DE VALIDADE: 20/07/2021

RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF INTEGRAÇÃO - CONSUL-
TÓRIO ODONTOLÓGICO

END: RUA MANOEL MARIA CONTENTE, 100
CEVS: 350360401-863-000057-1-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLA MARIA DE SOUZA ROSSO
CPF: 293.780.978-20
DATA DE VALIDADE: 20/07/2021

RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF INTEGRAÇÃO - CONSUL-
TÓRIO ODONTOLÓGICO - APARELHO DE RAIO-X INTRA-ORAL

END: RUA MANOEL MARIA CONTENTE, 100
CEVS: 350360401-863-000075-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLA MARIA DE SOUZA ROSSO
CPF: 293.780.978-20
DATA DE VALIDADE: 20/07/2021

RAZÃO SOCIAL: ALINE DA SILVA
END: RUA JOAQUIM ROMUALDO DA SILVA, 69
CEVS: 350360401-865-000015-1-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALINE DA SILVA
CPF: 365.856.078-99
DATA DE VALIDADE: 28/07/2021

RAZÃO SOCIAL: FERNANDA CRISTINA SILVA DE FARIA
END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 328
CEVS: 350360401-477-000012-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDA CRISTINA DA SILVA DE FARIA
CPF: 230.126.048-80
DATA DE VALIDADE: 21/05/2021

SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUMPRIR A 
LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS REFEREN-
TES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RESPONDENDO CI-
VIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊN-
CIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO CANCELAMENTO DESTE 
DOCUMENTO. 

AREIÓPOLIS, 04 DE AGOSTO DE 2020

VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE AREIÓPOLIS

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de agosto de 2020. Na página A4.
Valor da publicação R$ 42,03.

Prefeitura Municipal
de Borebi

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO Nº 17/2020

Objeto:- Aquisição de Implementos Agrícolas – Menor Preço Unitário. 
Encerramento:- Dia 20/08/2020. Horário: 10h00. O edital encontra-se dis-
ponível no site www.borebi.sp.gov.br ou na Prefeitura de Borebi, sita à Rua 
Doze de Outubro, nº 429 - Borebi. Fone (14) 3267-8900.  

Borebi, 05 de Agosto de 2.020.

PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

CONSELHO DE PASTORES E
MINISTROS EVANGÉLICOS DA

CIDADE DE MACATUBA/SP.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O CONSELHO DE PASTORES E MINISTROS EVANGÉLICOS DA 
CIDADE DE MACATUBA-SP (CONPEMA), com séde na Rua José Vi-
cente, 640 – centro, nesta cidade de Macatuba-SP, através de seu Presidente, 
convoca por meio deste Edital, todos os Diretores e membros associados, 
para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária que será reali-
zada no dia 25/08/2020. A Assembleia Geral Extraordinária irá ocorrer às 
19h00 em 1ª convocação, e não havendo “quórum”, em 2ª convocação às 
20h30, com qualquer número de presentes, para discussão e deliberação dos 
seguintes assuntos:

a) Dissolução da atual Diretoria;

b) Dar baixa no CNPJ da Entidade.

Macatuba, 05 de agosto de 2020.

PASTOR SAMUEL GOMES
Presidente

LEGIÃO MIRIM DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores membros do Colégio Eleitoral, Conselho Consultivo 
e Conselho Diretor da Legião Mirim de Lençóis Paulista, CONVOCADOS, 
conforme o artigo 17º: Parágrafo Primeiro, Inciso I do Estatuto Social da 
Entidade, para a Assembléia Geral Extraordinária que se fará realizar no dia 
17 de agosto de 2020 às 19:30h, na sede social do Rotary Club de Lençóis 
Paulista, localizada a Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado nº 809 – 
Centro, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Alteração no Estatuto Social da referida Entidade Legião Mirim de Len-
çóis Paulista.

Lençóis Paulista, 07 de agosto de 2020.

Vanderlei Rogério Troncone
Presidente do Colégio Eleitoral

PLANO SÃO PAULO

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Região de Bauru avança para a Fase Amarela

Quem teve o benefício 
negado pode garantir 
o direito na Justiça

Com regras mais flexíveis, outros setores poderão abrir as portas a partir da segunda-feira

Advogado Ailton Tipó Laurindo explica 
o que trabalhadores afetados podem 
fazer para solucionar o problema

Angelo Franchini Neto

Enfim, a Região Administra-
tiva de Bauru pôde come-
morar o avanço para a Fase 

3 (Amarela) do Plano São Paulo, 
a partir da segunda-feira (10). O 
anúncio foi feito pelo Governo do 
Estado nessa sexta-feira (7). Com-
parada à Laranja, a fase permite 
a abertura de um número maior 
de setores, com destaque para o 
comércio, bares, shoppings, aca-
demias e salões de beleza.

O reforço na ampliação dos 
leitos e a estabilização de casos 
nos municípios contribuíram 
para o avanço à terceira fase. 
Para ilustrar este avanço, O ECO 
levantou que a Região Admi-
nistrativa de Bauru conta agora 
com 12,1 leitos exclusivos para 

tratamento de Covid para cada 
100 mil habitantes, aumento em 
relação à semana passada, quan-
do este número estava em 11,7. Já 
a variação de casos ao dia, outra 
diretriz importante para reclassi-
ficação no Plano São Paulo, caiu 
de 1,38% para 0,99%.

Cada Prefeitura Municipal 
deve publicar os seus respectivos 
decretos para regulamentar a de-
cisão do Governo do Estado. Em 
Lençóis Paulista, o prefeito Ander-
son Prado de Lima (DEM), prega 
cautela, mas, ao mesmo tempo, se 
mostra satisfeito com a nova clas-
sificação. “Fico feliz pelo ingresso 
da região na Fase Amarela, pois 
os excelentes índices de Lençóis 
Paulista também contribuíram 
para que isso pudesse ocorrer. 
Sigamos com cautela e atenção, 

Elton Laud

O Governo Federal já estu-
da meios para prorrogar 
o auxílio emergencial até 

dezembro, mas muitas famílias 
afetadas pela crise econômica 
decorrente da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) ain-
da não conseguiram ter acesso 
ao benefício. Esta é a situação 
de milhões de trabalhadores que 
tiveram o pedido indeferido, boa 
parte sem ao menos entender o 
real motivo da negativa, mesmo 
após a contestação pelos canais 
disponibilizados para este fim.

De acordo com informações 
da Dataprev, empresa estatal 
responsável pelo processamento 
e cruzamento dos dados dos so-
licitantes, foram recebidos 108,9 
milhões de cadastros até o en-
cerramento do prazo, no dia 2 de 
julho; no entanto, balanço divul-
gado na última quarta-feira (5) 
pela Caixa Econômica Federal, 
que faz os pagamentos, aponta 
que 65,8 milhões de benefícios 
foram concedidos. Dos 43,1 mi-
lhões de pedidos negados, ape-
nas 500 mil estão em reanálise.

Para quem não se enquadra 
nesta situação, mas está convic-
to de que atende aos requisitos 
exigidos pelo programa, nem 
tudo está perdido. Porém, quem 
já teve a solicitação reavaliada e 
ainda assim ficou de fora da lista, 
tem um único caminho possível: 
a judicialização. Segundo o advo-
gado Ailton Tipó Laurindo, em 
muitos casos há chances concre-
tas de reverter o indeferimento, 
já que a desatualização de infor-
mações nos bancos de dados con-
sultados pela Dataprev é comum.

“Muitos não conseguiram 
o benefício diante de diversas 
alegações, como em relação à 
renda superior ao limite de três 
salários-mínimos por família (R$ 
3.135,00) ou de meio salário-mí-
nimo per capta (R$ 522,50), mas 
há um grande problema de desa-
tualização de dados, o que faz o 
sistema buscar informações in-
corretas. Entre muitas situações, 
por exemplo, existem casos de 
pessoas divorciadas que tiveram 
a renda do ex-cônjuge considera-
da. Essas questões são passíveis 
de recurso”, explica.

Ainda de acordo com o ad-

NA JUSTIÇA - Dr. Tipó aconselha quem teve auxílio 
emergencial negado a entrar com ação judicial

vogado, quem está sofrendo com 
a demora excessiva para obter 
uma resposta acerca da solicita-
ção também pode acionar a Jus-
tiça. Segundo ele, há inúmeros 
casos de trabalhadores que de-
ram entrada no pedido nos me-
ses de abril e maio, mas conti-
nuam aguardando uma definição 
depois de mais de 90 dias. Como 
muitos estão desempregados ou 
com as atividades comprometi-
das por conta da quarentena, o 
benefício tem feito muita falta.

“O auxilio emergencial foi 
criado para socorrer as famílias 
em situação de vulnerabilidade. 
Justamente por isso, o processo 
de análise não pode ser demora-
do. Muitas pessoas estão passan-
do dificuldade. A Lei 9.784/99, 
que disciplina os processos ad-
ministrativos federais, fala que 
após 30 dias cabe medida judi-
cial. Isso tem que ser respeita-
do, porque a demora prejudica 
sempre os mais vulneráveis, 
aqueles que sequer têm condi-
ções ou conhecimento para bus-
car uma solução”, comenta.

Aos que buscam uma solução 
para os problemas relacionados à 
concessão do auxílio emergen-
cial, Dr. Tipó orienta procurar 
um advogado. “Minha dica é 
para que quem esteja com difi-
culdade recorra à OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) para 
que um advogado entre com 
uma ação no Juizado Especial 
Federal. Juntamente com o bene-
fício, ele vai fazer um pedido de 
tutela antecipada, que nada mais 
é do que um pedido de liminar 
para agilizar o processo”, explica.

Liberado em abril, após apro-
vação do Congresso Nacional, o 
auxílio emergencial concede be-
nefício de R$ 600 aos trabalhado-
res afetados pela crise econômica 
decorrente da pandemia - R$ 1,2 
mil para mulheres chefes de fa-
mília. Inicialmente, estava previs-
to o pagamento de três parcelas, 
mas o Governo Federal liberou 
mais duas parcelas e estuda es-
tender a concessão até dezembro, 
com um valor menor. Segundo a 
Caixa Econômica Federal, já fo-
ram pagos R$ 148,9 bilhões.

com cuidado e prevenção”, diz. 
Quem também comemora o 

avanço é o prefeito de Macatuba, 
Marcos Olivatto (PL). “Não signifi-
ca que estamos livres, mas que po-
deremos liberar o funcionamento 
de mais alguns setores, com muita 
cautela e responsabilidade, para 
que possamos nos manter nessa 
fase ou avançar. Vamos iniciar a 
testagem em massa e o número de 
casos positivos irá aumentar, mas 
isso é esperado e importante para 
dimensionar a quantidade de in-

fectados e direcionar as ações de 
acordo com o resultado”, avalia.

Na Fase Amarela, comércio, 
e salões de beleza podem funcio-
nar por seis horas, com limite de 
40% da capacidade. O consumo 
no local em bares e restaurantes 
pode ser feito por seis horas, 
até às 17h, em áreas ao ar livre 
e com limite de 40% da capaci-
dade. Academias podem atender 
com 30% da capacidade, tam-
bém por seis horas, com agenda-
mento de horário.

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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PESQUISA CESTA BÁSICA AGOSTO 2020

MERCEARIA

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

2 Pct. Arroz Tipo 1 (5 kg) Safrasul R$ 15,99 R$ 31,98 R$ 17,70 R$ 35,40 R$ 17,90 R$ 35,80 R$ 17,98 R$ 35,96 R$ 15,99 R$ 31,98
2 Pct. Feijão Car. Tipo 1 (2 kg) Ubirama R$ 7,89 R$ 15,78 R$ 5,99 R$ 11,98 R$ 6,24 R$ 12,48 R$ 6,50 R$ 13,00 R$ 5,99 R$ 11,98
4 Pct. Mac. Espaguete (500 g) Orsi R$ 2,79 R$ 11,16 R$ 2,49 R$ 9,96 R$ 2,49 R$ 9,96 R$ 2,49 R$ 9,96 R$ 2,49 R$ 9,96
5 Pct. Açúcar Refinado (1 kg) Alto Alegre R$ 2,59 R$ 12,95 R$ 2,39 R$ 11,95 R$ 2,29 R$ 11,45 R$ 2,29 R$ 11,45 R$ 2,29 R$ 11,45
3 Pct. Pó de Café (500 g) Tesouro R$ 10,79 R$ 32,37 R$ 10,79 R$ 32,37 R$ 10,98 R$ 32,94 R$ 10,79 R$ 32,37 R$ 10,79 R$ 32,37
5 Fr. Óleo de Soja (900 ml) Liza R$ 4,29 R$ 21,45 R$ 4,19 R$ 20,95 R$ 4,19 R$ 20,95 R$ 4,35 R$ 21,75 R$ 4,19 R$ 20,95
1 Pct. Farinha Trigo (1 kg) Veturelli R$ 3,97 R$ 3,97 R$ 4,59 R$ 4,59 R$ 3,79 R$ 3,79 R$ 3,98 R$ 3,98 R$ 3,79 R$ 3,79
1 Lt. Extrato Tomate (340 g) Elefante R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 4,98 R$ 4,98 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99
3 Pct. Molho de Tomate (340 g) Fugini R$ 0,99 R$ 2,97 R$ 1,55 R$ 4,65 R$ 1,59 R$ 4,77 R$ 2,49 R$ 7,47 R$ 0,99 R$ 2,97
1 Pct. Sal Iodado (1 kg) Cisne R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,65 R$ 2,65 R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 3,97 R$ 3,97 R$ 2,65 R$ 2,65
2 Lt. Sardinha em Cons.(125 g) Gomes da Costa R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 3,98 R$ 7,96 R$ 3,49 R$ 6,98 R$ 2,99 R$ 5,98 R$ 2,99 R$ 5,98
1 Lt. Milho Verde (200 g) Fugini R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,98 R$ 2,98 R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,95 R$ 2,95 R$ 2,95 R$ 2,95
1 Pct. Azeitonas Verdes (300 g) Don Pepe/Tchello R$ 4,98 R$ 4,98 R$ 3,98 R$ 3,98 R$ 4,29 R$ 4,29 R$ 6,95 R$ 6,95 R$ 3,98 R$ 3,98
1 Pt. Maionese (500 g) Hellman's R$ 4,69 R$ 4,69 R$ 5,49 R$ 5,49 R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 5,97 R$ 5,97 R$ 4,69 R$ 4,69
2 Pt. Margarina c/ Sal (500 g) Qualy R$ 6,89 R$ 13,78 R$ 5,59 R$ 11,18 R$ 5,69 R$ 11,38 R$ 5,98 R$ 11,96 R$ 5,59 R$ 11,18
12 Cx. Leite Longa Vida (1 l) Gege/Hércules R$ 3,39 R$ 40,68 R$ 3,38 R$ 40,56 R$ 3,39 R$ 40,68 R$ 3,37 R$ 40,44 R$ 3,37 R$ 40,44
1 Lt. Achocolatado (500 g) Nescau R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,98 R$ 5,98 R$ 4,99 R$ 4,99
1 Pct. Biscoito Maisena (400 g) Zabet R$ 4,29 R$ 4,29 R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99
1 Pct. Biscoito Água/Sal (400 g) Zabet R$ 4,29 R$ 4,29 R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99
6 Kg Pão Francês Fab. Própria R$ 9,90 R$ 59,40 R$ 9,90 R$ 59,40 R$ 11,90 R$ 71,40 R$ 9,97 R$ 59,82 R$ 9,90 R$ 59,40

TOTAL R$ 288,68 TOTAL R$ 285,00 TOTAL R$ 295,80 TOTAL R$ 291,93 TOTAL R$ 273,68
AÇOUGUE

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

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total
2 Kg Coxão Mole Bife Não Especificada R$ 25,89 R$ 51,78 R$ 27,90 R$ 55,80 R$ 25,90 R$ 51,80 R$ 24,98 R$ 49,96 R$ 24,98 R$ 49,96
2 Kg Acém Pedaço Não Especificada R$ 24,90 R$ 49,80 R$ 24,80 R$ 49,60 R$ 24,90 R$ 49,80 R$ 23,90 R$ 47,80 R$ 23,90 R$ 47,80
2 Kg Músculo Moido Não Especificada R$ 22,90 R$ 45,80 R$ 29,80 R$ 59,60 R$ 28,90 R$ 57,80 R$ 23,90 R$ 47,80 R$ 22,90 R$ 45,80
2 Kg Costela Ripa Não Especificada R$ 18,90 R$ 37,80 R$ 19,90 R$ 39,80 R$ 19,90 R$ 39,80 R$ 18,90 R$ 37,80 R$ 18,90 R$ 37,80
2 Kg Pernil Suino Não Especificada R$ 14,90 R$ 29,80 R$ 12,50 R$ 25,00 R$ 10,90 R$ 21,80 R$ 13,90 R$ 27,80 R$ 10,90 R$ 21,80
4 Kg Frango Inteiro Não Especificada R$ 6,99 R$ 27,96 R$ 6,98 R$ 27,92 R$ 4,99 R$ 19,96 R$ 5,95 R$ 23,80 R$ 4,99 R$ 19,96
2 Kg Linguiça Toscana Sadia R$ 16,90 R$ 33,80 R$ 13,98 R$ 27,96 R$ 16,90 R$ 33,80 R$ 15,98 R$ 31,96 R$ 13,98 R$ 27,96
2 Kg Filé de Merluza Não Especificada R$ 25,90 R$ 51,80 R$ 27,90 R$ 55,80 R$ 19,90 R$ 39,80 R$ 24,90 R$ 49,80 R$ 19,90 R$ 39,80
1 Kg Calabresa Sadia R$ 23,89 R$ 23,89 R$ 17,98 R$ 17,98 R$ 20,90 R$ 20,90 R$ 19,90 R$ 19,90 R$ 17,98 R$ 17,98
1 Kg Salsicha Perdigão R$ 10,90 R$ 10,90 R$ 7,98 R$ 7,98 R$ 10,90 R$ 10,90 R$ 12,90 R$ 12,90 R$ 7,98 R$ 7,98

TOTAL R$ 363,33 TOTAL R$ 367,44 TOTAL R$ 346,36 TOTAL R$ 349,52 TOTAL R$ 316,84
HORTIFRUTIGRANJEIROS

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

4 Kg Batata Não Especificada R$ 2,77 R$ 11,08 R$ 2,97 R$ 11,88 R$ 1,99 R$ 7,96 R$ 1,99 R$ 7,96 R$ 1,99 R$ 7,96
3 Kg Cebola Não Especificada R$ 3,99 R$ 11,97 R$ 3,99 R$ 11,97 R$ 5,99 R$ 17,97 R$ 4,97 R$ 14,91 R$ 3,99 R$ 11,97
3 Kg Tomate Não Especificada R$ 2,97 R$ 8,91 R$ 2,79 R$ 8,37 R$ 2,99 R$ 8,97 R$ 2,79 R$ 8,37 R$ 2,79 R$ 8,37
3 Dz. Ovo Avante R$ 5,99 R$ 17,97 R$ 4,99 R$ 14,97 R$ 6,99 R$ 20,97 R$ 5,98 R$ 17,94 R$ 4,99 R$ 14,97

0,5 Kg Alho a Granel Não Especificada R$ 24,70 R$ 12,35 R$ 29,90 R$ 14,95 R$ 29,90 R$ 14,95 R$ 19,95 R$ 9,98 R$ 19,95 R$ 9,98
2 Mç. Alface Não Especificada R$ 3,49 R$ 6,98 R$ 2,99 R$ 5,98 R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 2,99 R$ 5,98
1 Kg Cenoura Não Especificada R$ 1,97 R$ 1,97 R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,97 R$ 1,97
5 Kg Laranja Pera Não Especificada R$ 1,87 R$ 9,35 R$ 2,39 R$ 11,95 R$ 1,79 R$ 8,95 R$ 1,87 R$ 9,35 R$ 1,79 R$ 8,95
2 Kg Banana Nanica Não Especificada R$ 2,47 R$ 4,94 R$ 3,49 R$ 6,98 R$ 3,99 R$ 7,98 R$ 2,97 R$ 5,94 R$ 2,47 R$ 4,94
2 Kg Maçã Fuji Não Especificada R$ 6,99 R$ 13,98 R$ 7,99 R$ 15,98 R$ 6,99 R$ 13,98 R$ 7,95 R$ 15,90 R$ 6,99 R$ 13,98

TOTAL R$ 99,50 TOTAL R$ 106,02 TOTAL R$ 111,70 TOTAL R$ 100,32 TOTAL R$ 89,07
HIGIENE E LIMPEZA

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

6 Un. Sabonete (90 g) Lux R$ 1,49 R$ 8,94 R$ 1,55 R$ 9,30 R$ 1,59 R$ 9,54 R$ 1,49 R$ 8,94 R$ 1,49 R$ 8,94
4 Tb. Creme Dental (90 g) Colgate R$ 2,49 R$ 9,96 R$ 3,38 R$ 13,52 R$ 3,49 R$ 13,96 R$ 3,49 R$ 13,96 R$ 2,49 R$ 9,96
2 Fr. Shampoo (325 ml) Seda R$ 6,49 R$ 12,98 R$ 7,98 R$ 15,96 R$ 8,99 R$ 17,98 R$ 8,90 R$ 17,80 R$ 6,49 R$ 12,98
2 Fr. Condicionador (325 ml) Seda R$ 10,79 R$ 21,58 R$ 9,98 R$ 19,96 R$ 11,90 R$ 23,80 R$ 9,90 R$ 19,80 R$ 9,90 R$ 19,80
3 Pct. Papel Higiênico (30 m c/4) Sublime R$ 6,97 R$ 20,91 R$ 3,48 R$ 10,44 R$ 2,89 R$ 8,67 R$ 7,98 R$ 23,94 R$ 2,89 R$ 8,67
4 Fr. Detergente (500 ml) Ypê R$ 1,69 R$ 6,76 R$ 1,59 R$ 6,36 R$ 1,69 R$ 6,76 R$ 1,89 R$ 7,56 R$ 1,59 R$ 6,36
2 Cx. Sabão em Pó (1 kg) Omo R$ 8,99 R$ 17,98 R$ 8,69 R$ 17,38 R$ 7,99 R$ 15,98 R$ 8,97 R$ 17,94 R$ 7,99 R$ 15,98
1 Pct. Sabão em Barra (1 kg) Ypê R$ 6,95 R$ 6,95 R$ 6,95 R$ 6,95 R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 6,95 R$ 6,95 R$ 6,95 R$ 6,95
1 Fr. Água Sanitária (2 l) Qboa R$ 6,49 R$ 6,49 R$ 5,58 R$ 5,58 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,98 R$ 5,98 R$ 5,58 R$ 5,58
1 Fr. Amaciante (2 l) Plush/Monbiju R$ 6,89 R$ 6,89 R$ 6,98 R$ 6,98 R$ 6,29 R$ 6,29 R$ 6,89 R$ 6,89 R$ 6,29 R$ 6,29

TOTAL R$ 119,44 TOTAL R$ 112,43 TOTAL R$ 115,96 TOTAL R$ 129,76 TOTAL R$ 101,51
TOTAL GERAL DE Supermercado 1 Supermercado 2 Supermercado 3 Supermercado 4 Com os mais baratos

CADA SUPERMERCADO TOTAL R$ 870,95 TOTAL R$ 870,89 TOTAL R$ 869,82 TOTAL R$ 871,53 TOTAL R$ 781,10

TAXA DE JUROS
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu cortar a 
taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, a 2% ao ano. O anúncio, feito 
na última quarta-feira (5) representa a nona redução seguida na Selic, que 
acumula mínimas históricas desde dezembro de 2017. Antes da pandemia, a 
autoridade monetária havia sinalizado que a taxa ficaria em 4,25% ao ano.
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Economia

CESTA BÁSICA

Pesquisa aponta queda de preços entre julho e agosto
Lista com 50 itens básicos de consumo teve variação negativa em três supermercados lençoenses; maior redução foi de 1,87%

Elton Laud

Seguindo com o acompa-
nhamento mensal dos 
preços dos principais pro-

dutos que compõem a lista de 
compras das famílias de Len-
çóis Paulista, O ECO publica 
neste sábado (8) mais um levan-
tamento realizado nos quatro 
principais supermercados da 
cidade. Os números revelam 
que de julho para agosto houve 
uma pequena redução geral de 
preços. Apenas em um dos es-
tabelecimentos a lista composta 
por 50 itens estava mais cara do 
que no mês anterior.

Na comparação com julho, 
a pesquisa realizada pela re-
portagem na primeira semana AGOSTO - Redução de preços na lista geral de itens básicos de consumo foi observada em três supermercados

de agosto, revela que o valor 
total da lista de 50 itens nos 
supermercados 2, 3 e 4 sofreu 
uma pequena redução. A maior 

queda foi observada no super-
mercado 3, onde o preço caiu 
R$ 16,61 (1,87%), de R$ 886,43 
para R$ 869,82. No supermer-

cado 1, no entanto, a relação de 
produtos teve aumento de R$ 
18,96 (2,23%), passando de R$ 
851,99 para R$ 870,95.

O levantamento deste mês 
também mostra que se mantém 
a tendência de maior competi-
tividade entre os supermerca-

dos, observada neste período 
de pandemia. Em março, por 
exemplo, quando foi realizada 
a primeira pesquisa deste ano, 
a diferença entre a lista mais 
barata e a mais cara era de 
5,79%. Em julho, a variação 
caiu para 4,04%. Já neste mês, 
apenas 0,2% separam um local 
do outro, com o valor total da 
lista oscilando entre R$ 869,82 
e R$ 871,53.

Comparação 
segue como 
melhor caminho

Atenção para o 
papel higiênico 
e molho de 
tomate

Mercearia 
segue como 
setor mais 
equilibrado

Entenda como é 
feita a pesquisa 
mensal

Como nas pesquisas an-
teriores, a coleta de dados 
comprova que os consumido-
res que optam pela cotação 
de preços em vários estabe-
lecimentos antes da compra 
podem se beneficiar gastando 
bem menos para abastecer a 
despensa. Considerando os 
menores valores de cada item 
em todos os supermercados 
visitados, a economia pode ser 
de até R$ 90,43 (10,38%), um 
pouco menos do que em julho, 
quando a diferença chegou a 
R$ 101,48 (11,45%).

A economia representa a 
diferença entre a soma dos 
itens mais baratos encontra-
dos em cada supermercado e 
o valor total dos mesmos pro-
dutos no estabelecimento com 
maior preço total. No mês pas-
sado, os preços variavam de 
R$ 784,95 a R$ 886,43. Neste 
mês, a oscilação ficou ente R$ 
781,10 e R$ 871,53. Como é 
possível observar, o valor total 
da lista de produtos mais ba-
ratos teve redução R$ 3,85 de 
julho para agosto, o que repre-
senta queda de 0,49%.

Alguns produtos da lista 
geral de compras sempre se 
destacam pela grande variação 
de preço entre os estabeleci-
mentos. No mês passado, a 
maior diferença foi observada 
no pacote de 300 gramas de 
azeitonas verdes das marcas 
Don Pepe e Tchello, que custa-
vam de R$ 3,99 a R$ 8,49, com 
oscilação de 112,78%.

Neste mês, o destaque ficou 
com papel higiênico da mar-
ca Sublime, que tem o pacote 
com quatro rolos de 30 metros 
vendido com até 176,12% de 
diferença, entre R$ 2,89 e R$ 
7,98. Em segundo lugar apare-
ce o pacote de 340g de molho 
de tomate da marca Fugini, co-
mercializado entre R$ 0,99 e R$ 
2,49, com variação de 151,52%.

Os itens com menor di-
ferença de preço entre os su-
permercados lençoenses são 
o pacote de 1 kg de sabão em 
barra da marca Ypê, que custa 
entre R$ 6,95 e R$ 6,99, com 
diferença de apenas 0,58%, e o 
leite longa vida de um litro das 
marcas Gege e Hércules, ven-
didos entre R$ 3,37 e R$ 3,39, 
com diferença de 0,59%.

Na subdivisão por grupos 
o setor de Higiene e Limpeza 
continua sendo o que mais so-
fre variação de preço entre os 
supermercados da cidade. A 
diferença entre a lista mais ba-
rata e a mais cara é de R$ 17,33 
(15,41%) na pesquisa deste mês, 
com o valor indo de R$ 112,43 a 
R$ 129,76. Em julho, a diferen-
ça era de R$ 7,97 (7,19%), de 
R$ 110,84 a R$ 118,81.

Já no setor de Mercearia, 
que se mantém com a menor 
variação total desde a primeira 
pesquisa, os preços da lista os-
cilam até R$ 10,80 (3,79%) de 
um estabelecimento para outro, 
de R$ 285,00 a R$ 295,80. No 
mês passado, a variação apu-
rada pela reportagem foi de R$ 
7,58 (2,62%) nos mesmos pro-
dutos, que custavam entre R$ 
288,99 e R$ 296,57.

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

Para o comparativo são ana-
lisadas marcas encontradas em 
todos os estabelecimentos ou, 
em caso de indisponibilidade, 
equiparáveis em qualidade e 
preço. Todas estão descritas na 
tabela, que apresenta preços 
unitários e totais de cada item, 
considerando como referência o 
consumo médio mensal de uma 
família de classe média com-
posta por quatro pessoas adul-
tas. Também estão contabiliza-
dos os custos totais por grupo e 
por lista geral de compras em 
cada um dos locais visitados.
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ADIADO
O Governo de São Paulo adiou para 7 de outubro a volta às aulas no estado, mas vai 
permitir que as instituições que estão em regiões incluídas na Fase Amarela há mais 
de 28 dias possam reabrir seus espaços no dia 8 de setembro. As escolas poderão 
decidir se querem ou não voltar a funcionar. O modelo vai favorecer instituições 
particulares, que já se declaram prontas e têm feito pressão para a abertura.
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Cotidiano

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 exi-

gidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS e MARIANNA RAFAELI, 

sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, motorista, nascido 
em Lençóis Paulista - SP, aos 18/07/1977, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, filho de JOÃO FERREIRA DOS SANTOS e de ANA ZELIA 
GOMES DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
açogueira, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 21/11/1985, residente e do-
miciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de MARIA APARECIDA RAFAELI.

 JOSÉ CARLOS DA SILVA GÓES e REGIANE MACHADO DE 
GOIS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convive em 
união estável, operador, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 11/04/1994, re-
sidente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de LUIZ BENEDITO DE 
GÓES e de NEUZA DA SILVA GÓES; e a pretendente: nacionalidade brasi-
leira, solteira, convive em união estável, do lar, nascida em Faxinal - PR, aos 
18/06/1995, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de AIR-
TON ALVES DE GOIS e de SIRLENE CASTURINA ORTIZ MACHADO.

DIRCEU GUIMARÃES e ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA, 
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, lavador de autos, 
nascido em São Manuel - SP, aos 06/03/1971, residente e domiciliado em 
Lençóis Paulista - SP, filho de RUBENS GUIMARÃES e de LOURDES DO 
CARMO LOPES GUIMARÃES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
divorciada, cabelereira, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 02/08/1974, 
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de MARINO RODRI-
GUES DA SILVA e de MARIA APARECIDA MORENO DA SILVA.

RODOLFO MURILO DOS SANTOS e ANDRÉIA APARECI-
DA DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, 
convive em união estável, socorrista, nascido em Lençóis Paulista - SP, 
aos 30/05/1990, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de 
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS e de NEIDE DONIZETE HEIRAS DOS 
SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, convive 
em união estável, operadora de caixa, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 
12/10/1982, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de AN-
TONIO FERNANDES DA SILVA e de DILZA APARECIDA GUEDES DA 
SILVA.(pretendem converter união estável em casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro).

SANDRO UIRES FERREIRA DE CARVALHO e FABIANA NATA-
LIA DOS SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, 
convive em união estável, soldador, nascido em Pindai - BA, aos 29/11/1990, 
residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de JOSÉ SANTANA 
DE CARVALHO e de ALMERINDA FERREIRA DE CARVALHO; e a pre-
tendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convive em união estável, ope-
radora de caixa, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 09/12/1988, residente 
e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de JOAQUIM APARECIDO 
DOS SANTOS e de LUZIA FERREIRA GOMES DOS SANTOS.(preten-
dem converter união estável em casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro).

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

prensa Local.
Lençóis Paulista, 06 de agosto de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

SUPERAÇÃO SUSTENTABILIDADE

EDUCAÇÃO

Paciente vence a Covid-19 
e é recebida com festa

Reciclagem ajuda 
a transformar vidas

Prefeitura começa a 
distribuir Kit Café da 
Manhã a 8,1 mil alunos

Rosa completou 58 anos um dia depois de sair do Hospital Piedade; 
carreata marcou o trajeto dela até sua casa, na Cecap

Programa da Bracell tem feito a diferença 
para dezenas de integrantes da Adefilp 

Pais ou responsáveis que retiraram o ticket 
devem comparecer ao Supermercado 
Gigantão até o dia 14 de agosto

Priscila Pegatin

A segunda-feira (3) se tor-
nou um dia inesquecível 
para a família de Rosa 

dos Anjos Gomes. Após 31 dias 
internada no Hospital Nossa 
Senhora da Piedade, ela teve 
alta um dia antes de completar 
58 anos. A saída do hospital 
foi em grande estilo, com re-
cepção pelos filhos, parentes e 
amigos. Entre orações de agra-
decimento, canções de louvor 
e parabéns, ela seguiu de am-
bulância, finalmente para sua 
casa, na Cecap.

As comemorações seguiram 
por todo o percurso, com carre-
ata e buzinaço, sirene de ambu-
lância e das viaturas da Polícia 
Militar de Macatuba - pelotão 

no qual o filho da paciente tra-
balha. “Fiquei muito feliz, não 
esperava pela surpresa”, dis-
se Rosa, que teve que sair de 
maca por estar com dificulda-
de para andar, mas deve seguir 
com fisioterapia para recuperar 
totalmente os movimentos.

Hipertensa e diabética, 
Rosa é do grupo de risco e 
desconfiou que estaria infec-
tada no início de julho, por 
conta de sintomas como di-
ficuldade para respirar e dor 
de cabeça. Após entrar em 
contato com a Central Covid, 
a paciente começou a se tra-
tar em casa, mas a piora no 
quadro obrigou a internação. 
“Tive que ser entubada. Eu 
rezava muito. Agora estou me 
sentindo bem”, conta ela, ain-

da recuperando o fôlego.
Segundo o filho, Valter Sa-

latiel Gomes, soldado da Polí-
cia Militar em Macatuba, ver 
a mãe entrar no hospital foi 
motivo de aflição para os fa-
miliares. “Bateu o desespero. 
Choramos muito, mas a família 
se uniu. Fizemos uma campa-
nha de oração. Todos os dias ía-
mos em frente ao hospital para 
uma hora de oração”, conta o 
policial, que acrescenta que foi 
a união e a fé que manteve as 
esperanças diante da doença.

Durante as duas primeiras 
semanas de internação, Dori-
val de Souza Gomes, marido 
de Rosa, era quem recebia do 
médico, por telefone, as infor-
mações para repassar à famí-
lia. Quando ela conseguiu se 

recuperar e ser transferida da 
UTI para a enfermaria, Dori-
val foi autorizado a ficar como 
acompanhante, mas teve que 
se isolar dos demais familiares, 
que através dele recebiam fotos 
e conversavam com a paciente 
pelo telefone. 

Depois de muita aflição, 
entre alívio e agradecimentos, 
os filhos conseguiram reunir 
a família, amigos e colegas 
de trabalho para recepcionar 
a mãe no dia da alta, quando 
Rosa, enfim, venceu a Co-
vid-19, como quase 1,8 mil 
lençoenses. “A história da mi-
nha mãe é motivo de alegria 
para toda a família”, finaliza 
Salatiel, que ao lado dos ir-
mãos e do pai, agradece por 
ter a mãe de volta.

Da Redação

Sustentabilidade, respeito ao 
meio ambiente e compro-
misso com o desenvolvi-

mento das comunidades são valo-
res fundamentais para a Bracell, 
que se concretizam em iniciativas 
que beneficiam instituições e, 
principalmente, pessoas. A em-
presa mantém um programa de 
reciclagem de materiais que são 
destinados a entidades como a 
Adefilp (Associação dos Deficien-
tes Físicos de Lençóis Paulista).

A pandemia trouxe uma série 
de desafios para a Associação, 
como o afastamento de alguns 
cooperados do grupo de risco e a 
queda na quantidade de material 
reciclável arrecadado. Por conta 
disso, a situação financeira da 
associação ficou comprometida.

Em virtude da proximidade 
com a cooperativa, as equipes da 
Bracell tomaram conhecimento 
das dificuldades e traçaram um 
conjunto de iniciativas. A primei-
ra foi a destinação do material re-
ciclável do Projeto Star, com alto 
valor agregado para a Adefilp, 
que somado aos resíduos doados 
pela fábrica existente, totalizaram 
97 toneladas em seis meses.

“Em maio e junho atingimos 
volume recorde de destinação, 
fortalecendo nossa parceria com a 
associação e reduzindo o impacto 
em aterros, uma iniciativa pionei-
ra em obras deste porte no setor 
de celulose”, destaca Christiano 
Ometto Martini, gerente de Quali-
dade e Meio Ambiente da Bracell. 
Além disso, um projeto interno de 
voluntariado mobilizou colabora-
dores na arrecadação de 47 cestas 
básicas para os cooperados.

Para Sabrina de Branco, geren-
te sênior de Relações Corporativas, 
Comunicação e Sustentabilidade 

Angelo Franchini Neto

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista deu início 
à distribuição mensal do 

Kit Café da Manhã aos cerca de 
8,1 mil alunos matriculados nas 
creches e escolas municipais, na 
Apae (Associação dos Pais e Ami-
gos dos Excepcionais) e no Lar da 
Criança Dona Angelina Zillo. 

O pai ou responsável que 
já retirou o ticket nominal deve 
comparecer ao Supermercado 
Gigantão (vencedor da licitação) 
até o dia 14 de agosto. Para os 
alunos que estudam na zona ru-
ral, a entrega do kit será realiza-
da pela Secretaria de Educação, 
não havendo a necessidade de 
retirada do ticket.

Os kits serão distribuídos 
durante o período em que se 
estender a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), enquan-
to houver disponibilidade do 
recurso do Governo Federal ou 
até ocorrer o retorno das aulas 
presenciais. São quatro compo-
sições: Creches, Ensino Infantil 
e Fundamental, Restrição Dia-
betes e Restrição à Lactose. 

A verba do PNAE (Progra-
ma Nacional de Alimentação 
Escolar) corresponde a menos 
de um terço da demanda, mas o 
valor necessário é complemen-
tado pelo município. Antes da 
distribuição dos kits, alimentos 
comprados para a merenda es-
colar já haviam sido distribuí-
dos às famílias necessitadas por 

meio da Assistência Social.
Segundo a secretária de 

Educação, Meiri Montanhero, a 
cidade aguardava um posiciona-
mento oficial do Governo do Es-
tado em relação à volta às aulas 
presenciais. Como ficou definido 
que isso só ocorreria em setem-
bro - agora outubro - foi aberto 
um processo de licitação para a 
compra dos itens necessários.

“Fizemos as contas e decidi-
mos montar um kit diferenciado, 
com aquilo que geralmente as 
famílias carentes não compram 
porque não sobra dinheiro no fi-
nal do mês”, explica a secretária, 
que diz que o cronograma de dis-
tribuição para os próximos me-
ses será divulgado previamente 
para a retirada dos tickets/kits.

LICITAÇÃO
Segundo o secretário de Su-

primentos e Licitações, José De-
nilson Nogueira, o edital para for-
necimento e distribuição do Kit 
Café da Manhã foi publicado no 
dia 10 de julho e a sessão de lan-
ces ocorreu no dia 22 do mesmo 
mês. Os valores unitários finali-
zados estão disponíveis no site da 
Prefeitura de Lençóis Paulista.

“O critério de julgamen-
to foi global. Participaram três 
empresas: uma de fora e dois 
supermercados da cidade. Hou-
ve disputa de lances, na qual o 
maior valor global era de R$ 
1.294.265,64. Após a disputa, o 
vencedor foi o Supermercado Gi-
gantão que registrou lance de R$ 
1.056.900,00”, conta Nogueira.

VIDA NOVA - Na foto, Rosa recebendo o carinho dos familiares, amigos e da equipe do Hospital Piedade

COMPLEMENTO - Segundo Meiri Montanhero, distribuição do Kit Café 
da Manhã é um importante complemento ao trabalho da Assistência Social

da Bracell, atitudes conscientes po-
dem mudar a vida de muita gente. 
“Ficamos sensibilizados com os 
desafios enfrentados pela Adefilp 
neste momento de pandemia e 
mobilizamos nosso time para fazer 
a nossa parte. Com estas iniciati-
vas, queremos destacar a impor-
tância do papel socioeconômico 
que a atividade de reciclagem 
exerce para quem depende dela, 
além de chamar atenção de toda 
a sociedade para o tema”, destaca.

TRANSFORMANDO VIDAS
A parceria entre a Bracell e a 

Adefilp desencadeou uma nova 
ação que começa neste mês. 
Trata-se do Projeto “Reciclando 
Histórias, Transformando Vidas”, 
uma websérie com quatro episó-
dios que serão divulgados nas mí-
dias sociais da Bracell às sextas-
-feiras. Cada capítulo vai mostrar 
a importância da reciclagem para 
os participantes da Adefilp.

É o caso de Renato Gabriel 
Reis da Silva, de 21 anos que apre-
senta sequelas de paralisia e traba-
lha na separação de papéis bran-
cos. Com a renda obtida por meio 
da reciclagem, o jovem paga o seu 
curso de inglês. “Eu acredito que 
o inglês é uma língua importante 
e eu quero levar isso para a vida. 
Quero fazer faculdade de jornalis-
mo e intercâmbio, dois grandes 
sonhos que tenho”, revela.

As entrevistas foram reali-
zadas antes da pandemia e as 
narrativas enfatizam a atuação 
da Adefilp como um importan-
te instrumento de socialização, 
superação e descoberta de novas 
habilidades, na vida pessoal, pro-
fissional e no esporte. Para acom-
panhar a websérie, siga a Bracell 
no Facebook e no Instagram (@
SomosBracell), e também no 
Linkedin e Youtube (@Bracell).

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Cultura LENÇÓIS IN LIVE
A edição do Lençóis In Live da próxima terça-feira (11), a partir das 20h, apresenta 
ao público lençoense o show do cantor Nando Hueb e banda. A transmissão do 
projeto da Secretaria de Cultura acontece da Casa da Cultura Prof.ª Maria Bove 
Coneglian, respeitando as medidas restritivas por conta da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), e pode ser assistida pelas redes sociais.
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SOMOS TODOS JONATHAN COMUNIDADE PRIMAVERA

PONTOS MIS

Live solidária é na 
próxima quinta (13)

Associação promove 
concurso de 
desenhos e frases

Exibição de cinema 
traz o filme “Domingo”

Show na Paróquia Nossa Senhora Aparecida reúne padre Milton Perretti e diversos artistas locais

Iniciativa contou com patrocínio da Frigol; 
47 crianças participaram

Após sessão do longa, tem debate no 
Youtube, que pode ser vista hoje e amanhã

Flávia Placideli

Na próxima quinta-feira 
(13), a partir das 19h30, 
a comunidade de Len-

çóis Paulista está convidada a 
contribuir com uma causa no-
bre: a live solidária em prol de 
Jonathan Aparecido dos San-
tos, um jovem de 17 anos que 
perdeu o intestino após sofrer 
uma torção intestinal em 2017. 
Para sobreviver, ele precisa re-
alizar um transplante nos Es-
tados Unidos e a família vem 
lutando para angariar fundos 
para a locação de uma UTI aé-
rea, que custa R$ 350 mil. 

Com a presença do padre 
Milton José Perretti, da Paró-
quia Nossa Senhora Apare-
cida, no Jardim Cruzeiro, o 
maestro Marcelo Maganha, 
os músicos Murilo Maganha 
e Cido Cordeiro e os canto-

Flávia Placideli

No último final de sema-
na, a Associação Co-
munidade Primavera, 

em Lençóis Paulista, entregou 
diversos brindes aos partici-
pantes do Concurso Desenho e 
Frases, com o tema “Meu bair-
ro e Frigol”, com o patrocínio 
da empresa. O concurso, criado 
para movimentar as crianças 
que participam dos projetos no 
bairro, foi realizado à distância 
por conta da pandemia.

Segundo Wagner Lopes, o 
Coco, presidente da entidade, 
a ideia foi possibilitar que os 
pais também participassem 
com os filhos. “A importância 
para associação é ver as crian-
ças felizes em participar de um 
concurso com o apoio dos pais. 
Inclusive, um dos principais 

intuitos, foi estabelecer essa 
aproximação. O resultado foi 
tão positivo que pretendemos 
realizar novamente”, conta.

O concurso foi realizado 
entre os dias 5 e 26 de julho e 
concorreram o melhor desenho 
e a melhor frase. Foram 47 par-
ticipantes. O desenho vencedor 
foi escolhido pelo artista plás-
tico Dinho Flávio, morador do 
bairro. Já a frase foi selecionada 
pela representante da Frigol, 
Débora Bento, gerente de Re-
cursos Humanos da empresa.

Todos os inscritos recebe-
ram um kit de participação. As 
10 melhores frases e desenhos 
também receberam outros prê-
mios conforme a classificação, 
como cestas básicas, pizza, 
lanches, sorvetes, bolas, cami-
setas, canecas, chinelos, almo-
fadas, entre outros.

Flávia Placideli

O Pontos Mis, programa 
de difusão cultural do 
Museu da Imagem e do 

Som, apresenta duas sessões 
de cinema on-line neste final 
de semana, ambas seguidas por 
bate-papos ao vivo com pro-
fissionais da área. O filme em 
cartaz é “Domingo”. As trans-
missões acontecem hoje (8) e 
amanhã (9), a partir das 16h, 
pelo canal do museu no Youtu-
be (MIS São Paulo). 

Dirigido por Clara Linhart 
e Fellipe Barbosa, o longa se 
passa no dia 1 de janeiro de 

2003, da posse do ex-presidente 
Lula. Duas famílias do interior 
gaúcho se reúnem em uma casa 
de campo para um churrasco. 
Domingo poderia ser um dia 
qualquer, não fosse a tempes-
tade repentina que despertará 
antigos fantasmas. O filme tem 
95 minutos de duração e é indi-
cado para maiores de 16 anos.

O bate-papo, a partir das 
18h, será mediado por Chico 
Santos, e conta com a presença 
dos diretores Clara Linhart e 
Fellipe Barbosa, além de Cássio 
Starling. Outras informações 
podem ser obtidas pelo site: 
www.mis-sp.org.br.

DRAMA - Jonathan perdeu o intestino e precisa 
fazer o transplante de órgão nos Estados Unidos

PROJETO - Concurso feito com patrocínio da Frigol 
distribuiu diversos prêmios aos participantes

DOMINGO - Filme que retrata dia da posse do 
ex-presidente Lula será exibido pelo Pontos MIS

O ECO contou a história 
de Jonathan Aparecido dos 
Santos no dia 24 de janeiro, 
quando a mãe, Jaqueline 
Bottaro, procurou o jornal 
para a divulgação da cam-
panha criada para arrecadar 
doações para custear a loca-
ção de uma UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) aérea 
para que o jovem possa via-
jar até os Estados Unidos 
para realizar um transplante 
de intestino.

O jovem perdeu o ór-

DRIVE-IN SOLIDÁRIO

Cine Sul traz programação de 
humor neste final de semana
Apresentação do Palhaço Tubinho acontece amanhã (9), às 19h, no Hangar Eventos

Flávia Placideli

Para comemorar o Dia dos 
Pais neste domingo (9), 
o drive-in do Cine Sul, 

instalado no Hangar Eventos, 
em Lençóis Paulista, preparou 
uma programação especial 
para o final de semana. Um 
dos destaques da grade é o 
show do Palhaço Tubinho, que 
será apresentado às 19h. O es-
petáculo de humor promete le-
var muita gargalhada para toda 
a família. Os ingressos estão à 
venda a R$ 40 por carro.

Tubinho é um dos grandes 
nomes do humor no Brasil e 
conta com diversos espetáculos 
que fazem a alegria do público. 
Também é um velho conheci-
do dos lençoenses, já que tem 
a cidade como uma segunda 

HUMOR - Velho conhecido dos lençoenses, Tubinho 
se apresenta neste domingo, no drive-in do Cine Sul

casa, onde já fez muitas pesso-
as rirem nos diversos shows re-
alizados. Além da apresentação 
do Rei do Riso, o evento traz 
surpresas com participações de 

outros artistas.
A programação do final 

de semana ainda exibe, neste 
sábado (8), os filmes “Cego-
nhas - A história que não te 

contaram” e “Minha vida em 
Marte”. Para ambas as sessões, 
que acontecem às 19h30 e às 
21h15, respectivamente, os in-
gressos custam R$ 20 por car-
ro. É importante lembrar que 
nos dois dias não há limite de 
pessoas por veículo.

O público que comparecer 
também pode participar da do-
ação solidária, levando um qui-
lo de alimento não perecível ou 
um litro de leite longa vida. As 
doações serão destinadas à As-
sistência Social do município.

Os ingressos podem ser 
adquiridos pelo site www.cine-
sullp.com.br e são conferidas 
pelo número do CPF (Cadastro 
de Pessoa Física) no local. O 
Hangar Eventos fica na Rodovia 
Osni Mateus (SP-261), entre os 
quilômetros 115 e 116.

res Aline Marinelli, Ana Kely, 
André Fregone, Marcelle Ma-
ganha e William Barbosa se 
reúnem para um show benefi-
cente que promete muita mú-
sica e bênçãos. O objetivo é 
arrecadar doações em dinhei-
ro para ajudar a salvar a vida 
de Jonathan.

Durante a transmissão ao 
vivo, as doações podem ser 
feitas através de um QR Code 
disponível na tela ou pela 
conta bancária do Bradesco 
(Conta Poupança: 1001371-
2; Agência: 0504; CPF: 
363.295.138-13, em nome de 
Jaqueline Aparecida Bottaro, 
mãe do jovem). Também é 
possível doar pelo site www.
vakinha.com.br, pesquisan-
do pela campanha “Ajude o 
guerreiro Jonathan”. É só fa-
zer o cadastro e escolher o 
valor da doação.

Jovem luta pela vida desde 2017
gão após uma torção intestinal 
ocorrida em março de 2017 e 
está internado no Hospital Al-
bert Einstein, em São Paulo, 
por determinação judicial. Em 
2018, foram feitos cinco trans-
plantes, mas houve rejeição. 
“Infelizmente, não existe caso 
de retransplante no Brasil, en-
tão, sua única chance é ir para 
os Estados Unidos. Mas o custo 
é bem alto, cerca de R$ 10 mi-
lhões”, explica a mãe. 

Em dezembro do ano pas-
sado, Jonathan garantiu na 

Justiça o direito de realizar o 
tão sonhado transplante, mas 
a liminar que determinava que 
o plano de saúde pagasse 70% 
dos custos e que o Governo 
Federal arcasse com o restante 
das despesas foi derrubada no 
início do ano. Enquanto lutam 
para reverter a decisão, os fami-
liares tentam, ao menos, arreca-
dar o valor da locação da UTI 
aérea, estimado em R$ 350 mil. 
Até o momento eles consegui-
ram R$ 234 mil.

A família corre contra o 

tempo para salvar a vida 
de Jonathan, que está com 
trombose e com o fígado 
quase entrando em falência. 
“Com a graça de Deus, já 
conseguimos arrecadar mais 
da metade do valor, ago-
ra falta pouco. Ajude-nos. 
Compartilhe. Faça sua doa-
ção, não importa o valor. Me 
ajude a salvar a vida do meu 
filho”, pede Jaqueline Botta-
ro. Para quem quiser entrar 
em contato com a mãe, o 
telefone é o (14) 99848-1777.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Saúde MUDANÇA
A partir do próximo sábado (15), a Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista não publica mais o boletim diário da Covid-19 em sua 
página no Facebook. A desativação das contas ofi ciais é necessária 
devido à legislação eleitoral. Para acompanhar os dados do novo 
coronavírus o munícipe deve seguir a página @coronavíruslp.

(14) 3269-9458 | (14) 3269-1400 | (14) 3269-9684
Denuncie fogo criminoso na lavoura:

A UNIMED AGRADECE
SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO NO

ENFRENTAMENTO À COVID-19.

PROFISSIONAL
     DA SAÚDE,Obrigado! GRATIDÃO.

ESSE É O PLANO.

A testagem em massa 
feita em Lençóis Paulista 
utiliza testes rápidos do tipo 
IgM/IgG, que identificam 
a presença de anticorpos 
(imunoglobulinas), que são 
os mecanismos de defesa 
do organismo. Os testes são 
capazes de constatar diferen-
tes estágios, desde uma fase 
aguda de infecção, na qual o 
vírus está ativo e há possibili-
dade de transmissão, até uma 
fase tardia, na qual o sistema 
imunológico já teve tempo 
para combater o vírus e não 

COVID-19

Lençóis Paulista segue liderando 
ranking de testagem na região

Priscila Pegatin

Lençóis Paulista segue ocu-
pando o primeiro lugar da 
região quando o assunto é o 

número de testes aplicados para 
detecção de Covid-19. Desde a 
confirmação oficial do primeiro 
caso positivo do novo coronaví-
rus na cidade, em 29 de março, 
14,90% da população foi testa-
da. Com 68.432 habitantes, se-
gundo a estimativa mais recente 
do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas), o mu-
nicípio realizou, até na quarta-
-feira (5), 10.199 exames em 
pouco mais de quatro meses. 

Considerando a proporção 
populacional, entre as cidades 
da área de circulação de O ECO 
Macatuba é a segunda com 
maior cobertura, com 1.396 tes-
tes aplicados, o que representa 
8,13% dos 17.163 habitantes. 
Na sequência aparece Borebi, 
com 91 testes, ou 3,43% dos 
2.653 habitantes. Com o pior ín-
dice de testagem surge Areiópo-
lis, com 198 exames realizados, 
que revelam apenas 1,77% de 
cobertura entre os 11.129 mora-

TESTAGEM EM MASSA - Após Censo Covid, cidade direciona estratégia 
para testagem de pessoas que convivem com pacientes infectados

dores estimados pelo IBGE.
Ampliando a análise da 

testagem para a região, mesmo 
na comparação com cidade de 
maior porte, Lençóis Paulista 
ainda segue na liderança. Bau-
ru, testou 6,52% dos 376.818 
habitantes até na quarta-feira 
(5). Já Botucatu, outro muni-

cípio de destaque, testou 6% 
da população estimada em 
146.497 habitantes, segundo 
dados da Prefeitura Municipal. 
Segundo a Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária), 
os municípios são orientados a 
testar, por prioridade, pacientes 
sintomáticos e de contato.

ESTRATÉGIA
Um dos motivos para a di-

ferença no índice de testagem 
é a estratégia adotada por cada 
município. Em Lençóis Paulis-
ta, desde o início da pandemia, 
a Secretaria de Saúde criou um 
protocolo de testagem que incluía 
sintomáticos e assintomáticos. 

No segundo caso, através do Cen-
so Covid foram aplicados 2.871 
exames em pessoas que não apre-
sentavam sintomas do novo coro-
navírus. O Censo, que teve início 
em 29 de maio e seguiu até julho, 
identificou 325 casos positivos.

Com a estratégia, segundo Ri-
cardo Conti Barbeiro, secretário 
de Saúde, foi possível criar uma 
estrutura mais sólida de atendi-
mento sem que houvesse falta de 
vagas “A incidência de positivos 
é alta, mas a ocupação de leitos 
é baixa”, diz. Atualmente, a cida-
de continua com a testagem de 
assintomáticos, mas o foco ago-
ra são as pessoas que convivem 
com pacientes identificados com 
a Covid-19, que são encaminha-
dos à ESF (Estratégia de Saúde da 

Diferenças entre os testes rápidos e RT-PCR

Até na quarta-feira (5), município tinha contabilizado mais de 10 mil exames realizados

Família) da Vila Maria Cristina.
Macatuba, por sua vez, vinha 

testando sintomáticos, mas co-
meça hoje (8) um novo protocolo 
de testagem que também inclui 
pacientes assintomáticos e fami-
liares de pessoas contaminadas. 
Com o novo público-alvo, até o 
final de agosto a cidade deve rea-
lizar mais 8 mil testes para detec-
tar o avanço do novo coronavírus.

Borebi e Areiópolis, que 
priorizavam testes em sintomáti-
cos, também ampliaram a testa-
gem para familiares, quando há 
casos positivos. “A região perce-
beu que testar é o único meio. 
Não existe tratamento específico 
ou uma vacina, então, o melhor 
é identificar o foco e estancar o 
contágio”, pontua Barbeiro.

há mais chances de contágio.
Os testes rápidos são soro-

lógicos, feitos a partir da coleta 
de sangue, diferentemente dos 
exames do tipo RT-PCR, que 
são moleculares e utilizam ma-
terial biológico proveniente de 
secreção coletada nas narinas 
e na faringe por meio de Swab. 
Outra diferença é que o RT-
-PCR identifica a presença de 
material genético do vírus no 
organismo, o que indica que o 
paciente está no período de in-
cubação, em que ainda há pos-
sibilidade de transmissão.

Por conta das particulari-
dades, cada tipo de exame é 
indicado para situações espe-
cíficas. Como identifica a pre-
sença de anticorpos, os testes 
rápidos devem ser feitos a par-
tir do oitavo dia do surgimento 
dos primeiros sintomas, pois 
antes disso a baixa quantidade 
de imunoglobulinas pode difi-
cultar a detecção. Já o RT-PCR 
tem maior eficiência se reali-
zado do terceiro ao sétimo dia, 
período em que a carga viral 
está mais acentuada no orga-
nismo (Elton Laud).

A8
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Eucalipto, uma floresta de oportunidades!

SEJA UM PARCEIRO FLORESTAL DA BRACELL 
As florestas plantadas de eucalipto são uma excelente oportunidade para diversificar seus negócios. A Bracell, uma das maiores produtoras mundiais de 
celulose, está abrindo oportunidades de parcerias duradouras para produtores que queiram rentabilizar e proteger suas propriedades.
As técnicas modernas de cultivo garantem a preservação ambiental e a eficiência produtiva de sua terra. Você conta com a nossa assistência técnica 
especializada, adequação e cumprimento da legislação ambiental e garantia de compra da madeira produzida, a preço de mercado.

cultiveeucalipto.com.br     0800 006 24 22

QUEM COMPARA,CULTIVA EUCALIPTO.
   MAIOR RETORNO FINANCEIRO,

   SUA PROPRIEDADE SEGURA E PRESERVADA,

   PRODUTIVIDADE GARANTIDA,

   LONGEVIDADE DO NEGÓCIO,

   TRANQUILIDADE!

Papai em 
dose dupla
Após esposa com Covid-19 falecer no dia 
seguinte ao parto, jovem se esforça para 
criar fi lhos gêmeos com amor e dedicação

Rafaela Damasceno
especial para O ECO

A paternidade sempre foi 
uma meta para Diego Ro-
drigues, de 24 anos, que 

viu seu desejo ser atendido há 
pouco mais de um mês, logo em 
dose dupla. O pai de primeira 
viagem, que mora em Macatu-
ba, conta que desde a chegada 
de Guilherme e Gustavo não 
sabe o que é dormir direito, po-
rém, apesar do cansaço, não he-
sita em dizer que os gêmeos são 
as maiores alegrias de sua vida. 
“É amor em dobro”, ressalta.

Há cerca de um ano, Diego 
Rodrigues conheceu sua esposa, 
Larissa Blanco. Quando ela en-
gravidou, os dois ficaram muito 
felizes, pois sempre quiseram 
constituir família. O dia da 
chegada dos filhos foi de muita 

AMOR INCONDICIONAL - Após morte da esposa, Diego Rodrigues 
encontra nos filhos recém-nascidos um motivo para seguir em frente

emoção e alegria, mas o chão 
desabou na manhã seguinte, 
quando a jovem, de apenas 23 
anos, faleceu em decorrência 
de complicações no parto, agra-
vadas pela Covid-19, que ela 
havia contraído semanas antes.

“Nas primeiras semanas foi 
complicado. Eu olhava para os 
bebês e lembrava da Larissa. 
Ainda lembro, só que agora é 
uma dor mais suportável”, decla-
ra Rodrigues, que diz que, no iní-
cio, se assustava sempre que os 
bebês começavam a chorar. Sem 
saber o que fazer, ele queria que 
a esposa estivesse presente. Ago-
ra, uma conexão foi desenvolvida 
entre o pai e os gêmeos. “Qual-
quer dorzinha que eles sentem, 
eu olho e já sei o que é, sei o que 
estão querendo”, comenta.

O jovem conta com o apoio 
da família - o pai, a mãe e a 

irmã - para cuidar de Gustavo 
e Guilherme, mas, ainda assim, 
admite que é difícil lidar com 
os gêmeos ao mesmo tempo. Se 
um chora, o outro também abre 
o berreiro, então, é necessário 
mais do que um par de mãos 
para acalmar os dois simulta-
neamente. “Sempre tem alguém 
da família vigiando”, ressalta.

Segundo ele, a maior dificul-
dade na criação dos filhos tem 
sido a pandemia. “A gente tem 
muito medo, porque bastante 
gente quer visitar, quer ver”, ex-
plica o pai, que diz que precisou 
vetar algumas visitas em decor-
rência da Covid-19. Os familia-
res que foram ver os gêmeos 
tiveram que tomar precauções 
essenciais, como usar máscaras, 
luvas, jalecos, etc.

Apesar das dificuldades, 
Diego está maravilhado com a 

paternidade e ansioso para ver os 
gêmeos crescerem. Um de seus 
maiores desejos é ouvi-los dizer 
“papai” pela primeira vez. “É es-
tressante durante a noite, porque 
é a hora que a gente dorme e eles 
acordam. Todo mundo quer dor-
mir e fica acordado, só que umas 
seis horas eles já despertam. Eu 
fico com eles no colo, coloco mu-
siquinha e eles ficam prestando 
atenção. Não entendem muito ain-
da, mas, às vezes, um pouquinho 
que a gente brinca, eles já olham 
e dão risada. É maravilhoso. Você 
olha ali e pensa: são meus filhos 
com a mulher que eu mais amei 
na vida. Ela se foi, mas deixou os 
dois para mim”, pontua.

Diego é torcedor do Palmeiras 
e, recentemente, recebeu uma ho-
menagem do time. Além da visita 
dos mascotes, ganhou muitos pre-
sentes para os pequenos e um ví-

deo do jogador Willian “Bigode”. 
Os jogos, que tinham tido uma 
pausa devido à pandemia, volta-
ram recentemente e os gêmeos 
foram o amuleto da sorte. “Eu co-
loco a roupinha do Palmeiras ne-
les e, mesmo que eles não estejam 
assistindo, estão ali no berço. Isso 
me passa uma segurança, porque 
eu sou palmeirense fanático, fico 
todo emocionado”, explica. A 
final do Campeonato Paulista de 
Futebol é neste sábado (8), véspe-
ra do Dia dos Pais. O jovem afir-
ma que, se o Palmeiras ganhar, 
será um grande presente. “Quan-
do eu penso no dia dos pais me 
dá vontade de chorar de emoção. 

Estou super ansioso”, declara.
Diego está usando suas redes 

sociais, principalmente o Ins-
tagram, para tentar enviar uma 
mensagem a outros pais que este-
jam passando por dificuldades na 
criação de seus filhos. “Eu vejo 
bastante gente que reclama, que 
fala que nada dá certo, e estou me 
usando como exemplo. Perdi mi-
nha esposa, mas tenho dois filhos 
e sempre agradeço a Deus por es-
tar com saúde. Queria que outros 
pais vissem dessa forma. Eu te-
nho os meus filhos aqui, eu amo 
meus filhos e eles me amam. En-
tão, vou olhar para a frente, agra-
decer e seguir” finaliza.

FOTO: LHC PHOTO STUDIOFOTO: LHC PHOTO STUDIO
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Classificados

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 informa-
ções entrar em contato conos-
co: (14) 3263-4713, estamos à 
disposição. 

CONSERTO DE máquinas de 
costura, atendimento a domicí-
lio (Devanir). Tratar (14) 99727-
6618 ou (14) 98104-6618 

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

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

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

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

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

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

VENDO CORSA Sedan 
1.0, 2000, cinza, gasolina, 4 
portas. R$ 10 mil Tratar (14) 
99754-2946

VENDE-SE MERCEDES ano 
1985, modelo 15/16, intercula-
do, 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 

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.

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

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

SOU DIARISTA com experi-
ência. Boa organização e dis-
ciplina. Atuo em residências, 
escritórios e consultórios. 
(Escritórios e Consultórios 
Disponível faxina a noite). 
Tratar: (14) 99702-5096

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.

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

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

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

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

FISIOTERAPEUTA - Victor 
Lopes Quadrado - Cre� to 
- 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 
(� xo). 

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

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

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

EMPREGOS

SERVIÇOS

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

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

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

CONSULTÓRIO ODONTO-
LÓGICO - 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 

GRÁFICA LENÇÓIS Comuni-
cação Visual e impressos. Av. 
Jácomo Nicolau Paccola no 
412. Tratar (14) 3264-4200 / 
(14) 98153-2890 ou por e-mail 
gra� calencois@ globomail.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, atendi-
mento de segunda a sábado e 
aos domingos e feriados até às 
12:00h. Estamos com ótimos 
preços. Tratar (14) 99728-5999. 

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

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

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

VENDE-SE AGILE, 2011, � ex, 
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 

ZAFIRA ELITE 2.0 MPFI 
Flexpower 2006 em ótimo 
estado - procedência - 07 
lugares - documentada - aceito 
troca. Troca só carro ou moto de 
menor valor e a diferença em 
dinheiro, valor R$ 26.000. Tratar 
(14) 99793-7010 Vivo whats.

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 

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, e� ciência 
e qualidade em primeiro 
lugar. Tratar (14) 3264-4313. 
e-mail serralheriaportaljc@
hotmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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. 

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

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

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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

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

AULAS PARTICULARES de 
Italiano Tratar Valério cel: (14) 
99715-2968 

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

EXCURSÕES

FESTAS

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

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

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 Gonçal-
ves de Oliveira, 113, descendo 
o Banco do Brasil, @galeria-
marialp. Tratar: (14) 3264-2645 
ou (14) 99689-3939. 

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

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

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

TERRENOS
VENDA

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

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

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

VENDE-SE 1 cortador de 
frios Filizola, 1 mala média. 
Tratar (14) 3263-1280 ou (14) 
99113-3070.

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

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

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

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

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

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

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

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

AULAS PARTICULARES. 
Matemática (Ensino Funda-
mental) Tratar Valério cel: 
99715 2968

CONSÓRCIO CONTEM-
PLADO 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 Enge-
nheiro. 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 avalia-
ção de crédito! (14) 3264-5165 
/ (14) 99820- 0872 - José Car-
los. Rua 15 de Novembro, 581. 
Edifício Luiz Paccola, 3o andar, 
sala 32. Lençóis Paulista. 

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

LOCAÇÃO MURO para 
propagandas em geral, 
próximo à rotatória Imobiliária 
21, excelente localização com 
fluxo constante de veículos e 
pedestres. Ligue 99728-1313 

COMPRO TÍTULO do Clube 
Marimbondo. Pago à vista. 
Contato (14) 98118-8850

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

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

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. 

VENDE-SE LOTE de 
roupa seminovas e calçados 
seminovos n° 36. Tratar (14) 
3263-1280 

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

VENDE-SE LINDA casa Nú-
cleo 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 (ne-
gociável). Aceita financiamento. 
Tratar: (14) 99821-7389 ou (14) 
99184-2567 

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

VENDE-SE CASA no bairro 
Maria Luiza II, 115 m2, 03 quar-
tos, sendo 01 suíte. Tratar: (14) 
99712-0847.

MARIA LUIZA IV casa nova 
com 5 cômodos R$ 350 mil. 
Tratar (14) 99727-9056 com 
Antonio. 

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

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

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

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

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

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

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

MARIA LUIZA 2. Vende-se 
casa com 2 dormitórios, 2 
suítes, 1 banheiro, 1 sala, 2 
vagas de garagem, 1 área de 
serviço. Valor R$ 220.000,00. 
Não aceita financiamento. 
Tratar (14) 99795-2449. Magno 
Ferreira Cresci 194142F

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

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

VENDE-SE CASA próximo ao 
Orsi, com 3 dormitórios, sala, 
cozinha, copa, com laje, área de 
serviço e garagem, valor R$ 380 
mil. Tratar (14) 98206-3296 ou 
(14) 99791-3666

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

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

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

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

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

SÃO JUDAS Tadeu - chácara 
medindo 20.000m2. Tratar (14) 
99772-7716.

VENDE-SE CHÁCARA com 
28.500 m2 no centro da cidade 
de Lençóis Paulista. Tratar (14) 
98118-8850.

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

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

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.

RESIDÊNCIAS
ALUGA

GUARUJÁ TEMPORADA - 
apartamento para 8 pessoas,1 
garagem, 1 quadra da praia 
das pitangueiras, 2 quadras 
do shopping. Contato (14) 
99772-7315.

GUARUJÁ TEMPORADA 
- Praia das pitangueiras – 
quitinete para 4 pessoas, 
sem garagem,2 quadras 
do shopping. Contato (14) 
99772-7315.

CHÁCARA P/ FESTA - 1 cozi-
nha 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.

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, no 
São Judas Tadeu para eventos 
em geral. Para mais informação 
entrar em contato. Tratar (14) 
99653-1140 ou (14) 3263-4713.

AP. ILHA Comprida, frente 
pata o mar, preço imperdível, 
condomínio fechado, para ate 
12 pessoas, somente R$250 
reais a diária. Tratar com Edna 
(14) 3264-8064 ou (14) 99632 
3811 envio foto pelo whats. 

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

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 co-
zinha 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 

APARTAMENTO - Bauru - 2 
quartos, 1 sala conjugada com 
1 copa, 1 cozinha ampla, 1 área 
de serviço, 1 banheiro social,1 
garagem cob, portaria 24 h. 
R$680,00. Contato: (14) 99728-
1313 / 99772-7315.

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

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

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.

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 churras-
queira e cozinha, garagem para 
02 carros coberta. Tratar (41) 
99815-9747 com Maristela.

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

CHÁCARAS
VENDA

DOG HOUSE banho e tosa 
onde seu cão se sente em 
casa - Rua Antônio Tedesco no 
537, Centro. Tratar (14) 3264-
8885 ou (14) 99758- 2022.

ANIMAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOLAMBRA DIA 30/08 festa 
das flores ingresso e transpor-
te incluído. Fone 99724-8206 
3264-8558

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

PRAIA GRANDE 11 a 13/09 
café almoço jantar colônia 
transporte incluído todos 
aceito cartão até 10 vezes 
consulta taxa. Fone 99724-
8206 3264-8558

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

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDE-SE UM sítio área ru-
ral 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.

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

VENDO LOTE de terreno na 
cidade de Macatuba, Lotea-
mento 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 400 
m², murado na Maria Luiza 4. 
Tratar (14) 99712-2211.

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

VENDO LOTES na região 
Centro-Oeste Paulista: Jaú; 
Macatuba; Pederneiras; Barra 
Bonita; São Manuel; Votupo-
ranga e Três Lagoas/MS. Falar 
com Américo Oliveira (14) 
99793-7010 - CRECI 140642.

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

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

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.

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

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.

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

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

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

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

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

VENDE-SE VÁRIOS terrenos 
no Jardim Grajaú, medindo 250 
m2 a partir de R$ 90.000,00, 
não aceito financiamento. 
Tratar (14) 98206-3296 ou (14) 
99791- 3666.

VENDE-SE UM terreno na 
Rua 28 de Abril, Centro, medin-
do 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.

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

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

TERRENO - LOTE: 09, QUADRA: 
4Z, amplo terreno. R$ 53.000,00. 
Código 02649. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br.

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

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

VENDA OU permuta, 
Barracão Comercial multiuso 
com 230m2 - terreno em 
avenida de maior circulação 
de Lençóis Paulista, em zona 
estritamente comercial, já alu-
gado com contrato até 2022, 
que deverá ser respeitado. 
(Documentação - ok). Até 50% 
do valor estudo permuta com 
residência, terreno ou área 
rural. Valor R$ 550.000.00 
- Contato direto com proprie-
tário (14) 99721-7534

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

ALUGA-SE SALA comercial 
na Avenida José Antônio 
Lorenzetti 897. Tratar (14) 
99677-1099. 
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Dério Santos, quinta-feira (6) Fernando Oliveira, domingo (9)Amanda Placidelli, terça-feira (4)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Larissa Paccola, domingo (9) Marina Ronque Stopa, domingo (9)Helton Damacena, segunda-feira (10)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Nayara Basili Abade, sexta-feira (7) Pietro Plac     ca, sábado (8)Natalia Delgado, sábado (8)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Tania Morbi, domingo (9) Vania Almeida, quarta-feira (5)Renan Franko, segunda-feira (10)

Os amigos e familiares desejam muitas felicidades e 
realizações aos aniversariantes da semana. Parabéns a todos!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO

ENCONTRO - A foto, provavelmente tirada entre o final da 
década de 1980 e o início da década de 1990, coloca lado a 
lado dois grandes mestres da sanfona, o lençoense Emílio 
Campanholi (à direita) e seu ídolo, Dominguinhos.

Por Nelson Faillace

• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 8 DE AGOSTO DE 2020 •

Sociedade
B4


