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Itens básicos sobem acima da in� ação
O ECO retoma hoje pesquisa de preços de produtos comuns na despensa da família lençoense; aumento foi de 2,16% entre março e junho A5

SOLIDARIEDADE

Facilpa Live acontece 
segunda-feira (13) A6

CIRCUITO DIGITAL

Lençoenses sobem
ao palco do Teatro A6

FINOS FILMES

Festival realiza debates 
neste � m de semana A6

LEVANTAMENTO - Lista inclui 50 produtos de primeira necessidade divididos em cinco setores; coleta de dados foi feita na quarta-feira (1)
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PLANO SÃO PAULO

Governador Doria 
mantém região
na Fase Vermelha

A Região Administrativa de 
Bauru segue na Fase Vermelha do 
Plano São Paulo, a mais restritiva 
no projeto que prevê a retomada 
gradativa das atividades econômi-
cas no estado diante da pandemia 
do novo coronavírus. Isso signi� ca 
que o funcionamento segue permi-
tido somente aos serviços essen-
ciais. O anúncio foi feito ontem (3), 
em coletiva de imprensa coman-
dada pelo governador João Doria. 
Vale lembrar que a avaliação pe-
riódica leva em conta indicadores 
de saúde como a média da taxa de 
ocupação de leitos de UTI creden-
ciadas e exclusivas para pacientes 
com Covid-19 e o número de novas 
internações no mesmo período. 
Havia a expectativa que a classi� -
cação fosse revista com o início da 
operação do Hospital das Clínicas 
da USP de Bauru, que ocorreu na 
última quarta-feira (1), no entanto, 
isso não ocorreu. A4

CORONAVÍRUS

Após três meses, 
região tem 1,4 mil 
casos con� rmados

O primeiro caso de Covid-19 regis-
trado na região completou três meses 
nesta semana. A con� rmação, feita em 
29 de março, ocorreu justamente em 
Lençóis Paulista, que depois de quase 
100 dias contabiliza, até a noite da ter-
ça-feira (30) 985 infectados e 20 mor-
tes em decorrência de complicações 
da doença ocasionada pelo novo coro-
navírus. Na região de cobertura de O 
ECO, que também inclui Areiópolis, 
Borebi e Macatuba, na mesma data já 
haviam sido registrados 1.315 casos 
e 26 óbitos. Cerca de 12 dias após o 
novo coronavírus chegar a Lençóis 
Paulista, Macatuba entrava para a lista 
de municípios com pacientes com a 
Covid-19. Em 11 de abril a cidade di-
vulgava seu primeiro registro o� cial. 
Também foi em abril que o vírus fez 
vítimas em Borebi e Areiópolis, nos 
dias 20 e 24 respectivamente, segundo 
dados divulgados pelas redes sociais 
das prefeituras municipais e acompa-
nhados pela reportagem. A7

VILA CONTENTE

Homem vestido 
de mulher rouba 
bolsa com dinheiro

A Polícia Militar de Lençóis Pau-
lista registrou um roubo na madru-
gada do último domingo (28). A víti-
ma, uma mulher de 50 anos, relatou 
que foi abordada e agredida por um 
casal que levou sua bolsa com di-
nheiro e pertences pessoais. O crime 
ocorreu no cruzamento entre a Rua 
Cel. Joaquim Anselmo Martins e a 
Avenida José Antônio Lorenzetti, na 
Vila Contente. M.A.S., moradora do 
Jardim Carolina, disse que o assalto 
ocorreu por volta das 2h, após sair 
da casa de uma parente. Na ação, a 
vítima revelou que foi derrubada no 
chão por um homem e uma mulher. 
Segundo ela, a bolsa roubada con-
tinha documentos pessoais, cartões 
de banco, além de R$ 1,8 mil em 
espécie e um aparelho celular. A3

TRÂNSITO

Acidente entre 
carro e moto 
deixa dois feridos

Uma colisão entre um carro e uma 
motocicleta deixou duas pessoas feri-
das na tarde do último sábado (27). O 
acidente de trânsito ocorreu no cruza-
mento das ruas Ângelo Leopoldo Pac-
cola e Antônio José Paccola, no Jardim 
Santa Terezinha. O condutor da moto-
cicleta e a passageira foram socorridos 
e encaminhados à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento), ele em estado 
grave. De acordo com o Boletim de 
Ocorrência, o acidente ocorreu por 
volta das 15h. C.A.R.R., de 27 anos, 
que dirigia um GM/Astra, declarou 
que transitava pela Rua Antônio José 
Paccola, quando, no cruzamento com 
a Rua Ângelo Leopoldo Paccola, uma 
motocicleta não obedeceu a sinaliza-
ção de parada obrigatória e colidiu 
contra a lateral de seu veículo. A3

A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça (TJ) manteve condenação de Guilherme Carducci, acusado pelo 
homicídio de Vagner Furtado de Moura, em 2017, em Lençóis Paulista. Em julgamento com votação unânime, a pena foi 
arbitrada em 22 anos de prisão, em regime fechado. A vítima foi incendiada pelo autor enquanto ainda estava com vida.

Condenação
MANTIDA

CLUBES DE SERVIÇOCENSO COVID-19

Rotary e Lions 
empossam suas 
novas diretorias

8,7% podem estar 
infectados em 
Lençóis Paulista

Da direita para a esquerda, Luiz 
Carlos Ribeiro Gallego (Rotary Ci-
dade do Livro), Vanderlei Rogério 
Troncone (Rotary Club Lençóis 
Paulista) e Waldomiro Ponsoni Filho 
(Lions Clube). Cerimônias de posse 
foram realizadas de forma remota 
por conta do novo coronavírus.

Segunda etapa da testagem em 
massa de assintomáticos para a 
detecção de infecções pelo novo 
coronavírus foi feita no domingo 
(28). Ao todo foram aplicados 1.024 
testes rápidos. O resultado foi de 94 
exames positivos, elevando a taxa 
de infecção na cidade. B1A7
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FRASE
 “Eu acho que ainda vamos enfrentar uns dias difíceis, mas temos que ser 

pacientes e conscientes, pois, se todos colaborarem, no fim vai dar tudo certo”,
Rosangela Panico, proprietária da Iracema Flores,

sobre restrições do Plano São Paulo.

PARA PENSAR
 “A justiça sem a força 

é impotente, a força 
sem justiça é tirana”,

Blaise Pascal.
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Na última segunda-feira (29), a 
Câmara Municipal de Lençóis Paulista 
realizou a penúltima sessão ordinária 
antes do recesso e, sem muitos pro-
jetos para apreciação dos vereado-
res, o destaque do encontro remoto 
dos nobres edis acabou sendo nova-
mente a pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19). Pior para João Doria 
(PSDB), governador de São Paulo.

...DA VEZ
Em decorrência do rebaixamento 

da região para a Fase Vermelha do 
Plano São Paulo, o chefão do Palácio 
dos Bandeirantes foi alvo de diver-
sas críticas por parte dos parlamen-
tares, inclusive de seus correligioná-
rios, que reforçaram o que já vinha 
ecoando pela cidade, principalmen-
te entre comerciantes, empresários 
e profissionais liberais afetados.

EM BAIXA
Atualmente são poucos os que 

apoiam as medidas restritivas adota-
das pelo Governo do Estado para con-
ter o avanço da pandemia. Existe a 
preocupação com a saúde pública, no 
entanto, depois de mais de 100 dias 
de quarentena, tem falado mais alto 
a saúde financeira. Muitos já estão no 
limite de suas forças, sem saber mais 
o que fazer para pagar as contas.

CRITÉRIO
Muito criticada foi a principal jus-

tificativa para impor à região apenas 
os serviços essenciais: o aumento 
significativo no número de casos de 
Covid-19. A discordância foi o fato 
de o próprio Plano São Paulo exigir 
dos municípios a adoção de proto-
colos mais amplos de testagem, o 
que, obviamente, resultou no au-
mento de confirmações.

HÁ VAGAS
Paralelamente, alegou-se que a 

oferta de vagas exclusivas para o tra-
tamento da doença, tanto em leitos 
de enfermaria como de UTI, tem supri-
do a demanda nos hospitais da região. 
Isso, inclusive, foi um dos pontos abor-
dados pelo vereador André Paccola 
Sasso, o Cagarete (DEM), presidente 
do Comitê Parlamentar do Pacto Re-
gional, na sessão da segunda-feira.

DESOCUPADO
Ao atualizar os companheiros so-

bre a situação de Lençóis Paulista, 
Cagarete aproveitou para dar uma 
‘cutucada’ no governador, citando que 
a taxa de ocupação naquele dia era de 
apenas 25%. Lembrou que haveria a 
oferta de pelo menos mais 40 vagas 
se o Hospital das Clínicas da USP de 
Bauru já estivesse em operação, como 
foi anunciado há mais de um mês.

FOGO AMIGO 1
O mesmo assunto foi abordado 

nas redes sociais pelo ex-deputado 
estadual Pedro Tobias (PSDB), que fez 
duras críticas ao Governo do Estado. 
Isso nem causa tanta surpresa, visto 
que, desde a saída de Geraldo Alck-
min do posto máximo do Executivo 
paulista, é notória a divisão ideológi-
ca no partido. Doria não é bem quisto 
entre muitos tucanos do alto escalão.

FOGO AMIGO 2
Pelo visto nem entre os que es-

tão na base da pirâmide. Exemplo 
disso foram os vereadores Paulo 
Henrique Victaliano, o Paulinho, e 
Mirna Justo. Paulinho sugeriu uma 
comitiva com vereadores de toda a 
região para confrontar o governa-
dor. Já Mirna chegou até a perder a 
compostura nos ataques: “Pra mim 
esse homem tá louco e quem seguir 
ele vai se danar (sic)”, disse.

NO EMBALO
Coincidência ou não, após ver 

seu teto de vidro bombardeado por 
grande parte da região, Doria tratou 
de agilizar a abertura do Hospital 
das Clínicas da USP. A formalização 

ocorreu na quarta-feira (1) e, no 
mesmo dia, o local começou a rece-
ber pacientes. Com isso, a expecta-
tiva era que a região voltasse a ser 
incluída em uma fase menos restri-
tiva, o que não ocorreu.

TESTES
O rebaixamento da região tam-

bém foi assunto na coletiva de im-
prensa realizada pela Prefeitura 
Municipal na última terça-feira (30), 
entretanto, o destaque no encontro 
comandado pelo prefeito Anderson 
Prado de Lima (DEM) foi o questiona-
mento da imprensa acerca de acusa-
ções de superfaturamento na compra 
de testes para detecção de Covid-19.

DIFERENÇA
O assunto começou a reverberar 

depois que surgiram postagens nas 
redes sociais comparando valores 
pagos por testes. Enquanto que os 
dois primeiros lotes, adquiridos com 
dispensa de licitação, tiveram preço 
unitário de R$ 145 e R$ 140, respec-
tivamente, a última compra, realizada 
a partir de concorrência pública, bai-
xou o custo para R$ 57,40 a unidade.

FINS ELEITOREIROS
Prado não se alongou muito na 

resposta. Dizendo que as acusa-
ções são infundadas, covardes e 
com fins meramente eleitoreiros. 
O chefe do Executivo revelou que 
deve levar o caso à Justiça e, para 
esclarecer o assunto e colocar um 
ponto final na questão, convocou 
José Denilson Nogueira, seu secre-
tário de Suprimentos e Licitações.

OFERTA E PROCURA
Sobre a compra com dispen-

sa de licitação, o responsável pela 
pasta disse que a modalidade está 
de acordo com a legislação e se fez 
necessária devido à urgência. Em re-
lação aos valores, explicou de forma 
didática a lei de oferta e procura que 
rege o mercado. Segundo ele, o alto 
custo das primeiras compras se jus-
tifica pela falta de testes e pela gran-
de demanda da época.

OUTRO CONTEXTO
Mais do que o fator concorrência, 

para ele a queda observada nos pre-
ços se deve à mudança no contexto, 
visto que distribuidoras montaram 
grandes estoques e estão negocian-
do em melhores condições. O argu-
mento é justificável, já que existe 
risco real de represamento de pro-
dutos caso a curva de casos comece 
a cair repentinamente.

CIDADÃOS DE BEM?
Por mais que se tente acreditar 

no contrário, é difícil não relacionar 
a acusação a motivações políticas. A 
Carta Aberta aos Membros do Minis-
tério Público de Lençóis Paulista, que 
circulou pelas redes sociais, é assi-
nada pelos autointitulados Cidadãos 
de Bem de Lençóis Paulista, virtuo-
sos munícipes que se escondem no 
conforto do anonimato.

PUBLICIDADE
Com a corrida eleitoral cada vez 

mais perto da largada, é de se esperar 
que ações como essa sejam cada vez 
mais constantes e isso não se limita-
rá a apenas um grupo político. Daqui 
para frente, tudo é publicidade eleito-
ral, feita com o objetivo de enaltecer 
a figura de fulano e, principalmente, 
de denegrir a imagem de beltrano.

ARMADILHAS
No jogo político, o que se percebe 

é que mais vale diminuir o oponente 
do que demonstrar sua própria gran-
deza. Sobram ataques, faltam deba-
tes de ideias e propostas que cami-
nhem ao encontro dos anseios da 
população. É justamente este o pe-
rigo, porque são poucos os que têm 
capacidade de discernimento. Muitos 
se deixam levar pelas armadilhas e, 
quando percebem, é tarde demais.
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José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente 
da pós-graduação da Uninove e 
presidente da Academia Paulista 
de Letras

Um velho simbolismo fala em “escon-
der a poeira embaixo do tapete”. Essa 
prática é comum na dissimulada parcela 
da humanidade que tem problemas com 
o enfrentamento da verdade. Agora o 
Brasil se excedeu. Está escondendo de-
funtos sob o tapete. É a tentativa pueril 
do Ministério da Saúde, ocultar os ver-
dadeiros números dos óbitos para dar a 
impressão de que o Brasil do desgover-
no administrou bem a pandemia.

O mais incrível é verificar a ceguei-
ra ou a deliberada má fé dos fanáticos, 
sempre à procura de uma justificativa 
para a insanidade.

Já ouvi de muitos a denúncia de que 
agora tudo é Covid-19. A pessoa morre 
de enfarte, de câncer, de AVC e tudo vai 
para o mesmo balaio da peste. 

Quem é que não levou em considera-
ção a circunstância de que hospitais re-
pletos com os contaminados pelo novo 
coronavírus, impedem o tratamento de 
outras enfermidades? Portanto, a “gri-
pezinha” ou “resfriadozinho” que só se 
prestaria a aliviar a Previdência Social, 

levando todos os velhos, está também 
fazendo morrer outros seres humanos. 

Os que são candidatos a melhorar as 
contas do INSS hão de se lembrar, como 
eu, do FEBEAPÁ, inesquecível criação de 
Stanislaw Ponte Preta, que numa certa 
época veio a colecionar as tolices proferi-
das nas altas esferas governamentais. Era 
o Festival de Besteiras que assola o país. 

Se ele estivesse aqui, os volumes 
hoje formariam uma coleção, uma série 
interminável, uma verdadeira enciclo-
pédia de sandices. 

Mas o trágico é que em nome de 
interesses muito particulares, pessoas 
escolarizadas e que integram a bolha 
mínima dos privilegiados, sustentam o 
que há de mais infame, tosco, desarti-
culado e cruel, na sanha de manter o 
país dividido e rumo ao abismo. Mor-
rem dezenas de milhares. E daí? Todos 
um dia morrerão. Mas é correto deixem 
a vida por incúria, incompetência, irres-
ponsabilidade e descaso?

Os mortos que são empurrados para 
debaixo do tapete se convertam em 
companhia inseparável dos que os con-
denaram ao esquecimento e venham 
cobrar, de forma incessante, se recobre 
o juízo, a sensatez, a ética, a compaixão 
e o amor pelo próximo. Tudo isso em 
falta no Brasil de nossos dias.
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l Máscara no rosto e calculadora no bolso

A edição deste sábado (4) marca 
a volta da pesquisa de preços com os 
principais itens de necessidade básica 
que preenchem os carrinhos de com-
pra do consumidor lençoense. O ECO 
havia retomado a publicação do levan-
tamento feito nos principais supermer-
cados da cidade em março, no entan-
to, por conta das medidas preventivas 

adotadas em decorrência da pande-
mia do novo coronavírus (Covid-19), 
a redação do jornal havia suspendi-
do a coleta de dados nos meses de 
abril, maio e junho.

Neste retorno, os dados que po-
dem ser conferidos em detalhes na 
matéria principal desta edição, reve-
lam dois pontos que merecem aten-
ção diferenciada. O primeiro é que 

durante os últimos três meses o valor 
da lista completa, que inclui 50 itens 
considerados de primeira necessidade 
na despensa das famílias de Lençóis 
Paulista, sofreu pouca variação, preci-
samente de 2,16%. No entanto, o au-
mento ficou acima da inflação apurada 

no mesmo período, que foi negativa, 
na ordem de -0,2%.

Na comparação com as informações 
do primeiro levantamento, outra ques-
tão evidenciada pela análise dos dados 
é que a diferença geral de valor de um 
local para outro diminuiu no período. 
Isso sugere que a concorrência entre 
os estabelecimentos ficou mais inten-
sa durante a pandemia. A briga para 
oferecer preços mais atrativos é extre-
mamente benéfica para o consumidor, 
pelo menos para aquele que continua 
investindo na boa e velha pesquisa.

Mas vale lembrar que o momento 
exige, mais do que controle dos gastos 
para não comprometer o orçamento, 
de cuidado redobrado com as questões 
sanitárias. Para quem for sair de casa 
com destino ao supermercado, princi-
palmente para quem for em mais de 
um local, continua valendo as regras de 
distanciamento e higiene. Não adianta 
economizar na despensa e gastar na 
farmácia, não é mesmo? E, lembre-se, 
se puder, fique em casa!

A2
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PEDÁGIO
A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) adiou por quatro meses a atualização 
contratual anual das tarifas de pedágio para a maioria das rodovias estaduais paulistas. O 
reajuste deveria ter entrado em vigor nesta quarta-feira (1), conforme estabelecido em contrato 
de concessão válido para as rodovias das três primeiras etapas do Programa de Concessões 
Rodoviárias. A postergação leva em consideração o cenário de estado de calamidade pública.
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Polícia

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA

RUA VER. IGNÁCIO LEITE Nº800 - AREIÓPOLIS
FONE/FAX: 3846-9808 RAMAL 26
Email: visaareiopolis@yahoo.com.br

Areiópolis - SP

1 - COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE 
FUNCIONAMENTO

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓ-
POLIS CONCEDE LICENÇA ANUAL DE FUNCIONAMENTO DE:

RAZÃO SOCIAL: IMUNOLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS LTDA

END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 145
CEVS: 350360401-864-000002-1-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL FRANCISCO BAILO
CPF: 29904916861
DATA DE VALIDADE: 17/04/2021

RAZÃO SOCIAL: EDILMAR MARCELINO
END: RUA DR. PEREIRA DE REZENDE, 135
CEVS: 350360401-863-000087-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDILMAR MARCELINO
CPF: 12010218809
DATA DE VALIDADE: 26/04/2021

RAZÃO SOCIAL: EDILMAR MARCELINO – APARELHO DE 
RAIO X ODONTOLÓGICO

END: RUA DR. PEREIRA DE REZENDE, 135
CEVS: 350360401-863-000088-1-8
RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDILMAR MARCELINO
CPF: 12010218809
DATA DE VALIDADE: 26/04/2021

RAZÃO SOCIAL: NEIDE APARECIDA DE SOUZA AREIOPOLIS 
ME

END: RUA JOSE GIORGETTO, 175
CEVS: 350360401-477-000003-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONARDO MATHEUS QUINZOTE 

AUGUSTO
DATA: 27/04/2021

RAZÃO SOCIAL: GIMEMENES & ALMEIDA FARMÁCIA LTDA.
END: RUA DR. PEREIRA DE REZENDE, 204
CEVS: 350360401-477-000008-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENATA CARANI
CPF: 15791999844
DATA DE VALIDADE: 15/04/2021

RAZÃO SOCIAL: JOCILENE COSTA RAMOS RODRIGUES ME
END: AVENIDA VICENTE LOURENÇÃO, 260
CEVS: 350360401-477-000010-1-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOCILENE COSTA RAMOS RODRIGUES
CPF: 33602194817
DATA DE VALIDADE: 18/04/2021

RAZÃO SOCIAL: LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A.
CNPJ: 00.831.373/0037-15
END: RUA ERNESTO PEREIRA RAMOS, 70 PLINIO TARGA
CEVS: 350360401-559-000065-1-3
RUA: PEDRO FERREIRA MULLER, 115 BEM VIVER
CEVS: 350360401-559-000066-1-0
RUA: PEDRO FERREIRA MULLER, 125 BEM VIVER
CEVS: 350360401-559-OOOO67-1-8
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEANDRO DE CAMPOS
CPF: 373026028-67
DATA DE VALIDADE: 09/06/2021

SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUM-
PRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS 
REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RES-
PONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO 
DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO CANCE-
LAMENTO DESTE DOCUMENTO. 

AREIÓPOLIS, 01 DE JULHO DE 2020

VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE AREIÓPOLIS

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

COMUNICADO

Adiamento de Sessão de Abertura. Pregão Presencial: 11/2020. Processo 
Licitatório: 644/2020. Objeto: Aquisição parcelada de recarga de gás de co-
zinha. Tendo em vista o disposto no Decreto Municipal nº 1.005, de 30 de ju-
nho de 2020, que suspende o expediente das repartições públicas municipais 
às sextas-feiras enquanto perdurar o enquadramento do Município na “fase 
vermelha” do Plano São Paulo em decorrência da pandemia de Covid-19, a 
Prefeitura Municipal de Areiópolis comunica a quem interessar que, a Sessão 
de Abertura designada para o dia 03 de julho de 2020 fica adiada para o dia 
06 de julho de 2020, no mesmo horário e local estabelecidos no edital, con-
forme previsão editalícia, cláusula 17.5. Areiópolis, 01/07/2020. Luís Ricar-
do da Rosa, Coordenador de Compras e Licitações. Comunicado. Adiamento 
de Sessão de Abertura. Pregão Presencial: 12/2020. Processo Licitatório: 
645/2020. Objeto: Aquisição parcelada de combustível para abastecimento 
da frota da prefeitura municipal de Areiópolis. Tendo em vista o disposto no 
Decreto Municipal nº 1.005, de 30 de junho de 2020, que suspende o expe-
diente das repartições públicas municipais às sextas-feiras enquanto perdurar 
o enquadramento do Município na “fase vermelha” do Plano São Paulo em 
decorrência da pandemia de Covid-19, a Prefeitura Municipal de Areiópolis 
COMUNICA a quem interessar que, a Sessão de Abertura designada para 
o dia 03 de julho de 2020 fica adiada para o dia 06 de julho de 2020, no 
mesmo horário e local estabelecidos no edital, conforme previsão editalícia, 
cláusula 18.5.

Areiópolis, 01/07/2020.

Luís Ricardo da Rosa
Coordenador de Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade Concorrência n.º 01/2020 – Repetição, Processo n.º 
551/2020. Tipo: Maior oferta. Critério de julgamento: Unitário por item. Ob-
jeto: Alienação de imóveis (terrenos) de sua propriedade, considerados inser-
víveis para o município de Areiópolis/SP, localizados no loteamento “Nosso 
Teto”, no estado em que se encontram, cuja descrição, localização, preço 
mínimo de venda, forma de pagamento e valor da caução encontram-se deta-
lhados Termo de Referência que integra o Anexo I deste Edital. Os envelopes 
serão recebidos até às 09:00 horas do dia 06/08/2020, na Prefeitura Muni-
cipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, bairro 
Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital: os documentos 
integrantes do edital encontra-se disponíveis aos interessados no endereço 
eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima mencionado e atra-
vés do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se.

Areiópolis, 02 de Julho de 2020.

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

JUSTIÇA

Pena de réu que ateou 
fogo em amante é mantida
Guilherme Carducci é responsável por matar e queimar o corpo de Vagner de Moura, em 2017

choque e clamor na sociedade 
ordeira de Lençóis Paulista”.

O crime foi registrado em 
janeiro de 2017. O estoquista 
Vagner Furtado de Moura, de 38 
anos, ficou dois dias desapareci-
do até a Polícia Militar encontrar 
seu corpo em uma área de mata 
no bairro rural Faxinal, às mar-

gens do Córrego Faxinal, com 
marcas de agressão na cabeça e 
o corpo parcialmente queimado.

Segundo a investigação, 
Guilherme Henrique Carducci 
teria atraído Vagner para uma 
área afastada da cidade e, depois 
de agredi-lo, ateou fogo ao cor-
po quando a vítima ainda estava 

SENTENÇA - Justiça mantém pena de 22 anos 
em regime fechado para acusado de homicídio

TRÁFICO

Jovem é preso com crack e cocaína
Ação da Força Tática foi registrada no Júlio 
Ferrari; ao todo, foram apreendidos 51 gramas

Flávia Placideli

No início da noite do úl-
timo sábado (27), uma 
equipe de Força Tática 

da Polícia Militar prendeu um 
jovem de 20 anos acusado pelo 
crime de tráfico de drogas. Au-
tuado em flagrante, o indivíduo 
foi surpreendido com 66 pedras 
de crack, 44 eppendorfs de co-
caína e R$ 59 em espécie, possi-
velmente fruto do comércio ile-
gal. Ele foi levado à Delegacia da 
Polícia Civil, onde permaneceu 
preso, à disposição da Justiça.

De acordo com o Boletim de 

VILA CONTENTE

Homem com roupas 
femininas rouba 
bolsa com R$ 1,8 mil
Segundo vítima, indivíduo estava 
acompanhado de uma mulher na ação

Flávia Placideli

A Polícia Militar de Len-
çóis Paulista registrou 
um roubo na madru-

gada do último domingo (28). 
A vítima, uma mulher de 50 
anos, relatou que foi aborda-
da e agredida por um casal 
que levou sua bolsa com di-
nheiro e pertences pessoais. 
O crime ocorreu no cruza-
mento entre a Rua Cel. Jo-
aquim Anselmo Martins e a 
Avenida José Antônio Loren-
zetti, na Vila Contente.

M.A.S., moradora do Jar-
dim Carolina, disse que o 
assalto ocorreu por volta das 
2h, após sair da casa de uma 
parente. Na ação, a vítima 

revelou que foi derrubada no 
chão por um homem e uma 
mulher. Segundo ela, a bolsa 
roubada continha documentos 
pessoais, cartões de banco, 
além de R$ 1,8 mil em espécie 
e um aparelho celular, modelo 
Motorola Play 8.

De acordo com o Bole-
tim de Ocorrência, a PM foi 
acionada quando a vítima já 
estava em sua residência. Aos 
policiais ela declarou que o ho-
mem trajava roupas femininas 
e a mulher uma bermuda e ca-
miseta. A queixa foi registrada 
na Delegacia da Polícia Civil. A 
equipe fez diligências a fim de 
encontrar o casal, porém, até o 
fechamento desta matéria, nin-
guém havia sido localizado.

TRÂNSITO

Acidente entre carro e 
moto deixa dois feridos
Condutor da motocicleta não possuía CNH; 
colisão ocorreu no Jardim Santa Terezinha

Flávia Placideli

Uma colisão entre um car-
ro e uma motocicleta dei-
xou duas pessoas feridas 

na tarde do último sábado (27). 
O acidente de trânsito ocorreu 
no cruzamento das ruas Ânge-
lo Leopoldo Paccola e Antônio 
José Paccola, no Jardim Santa 
Terezinha. O condutor da mo-
tocicleta e a passageira foram 
socorridos e encaminhados à 
UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento), ele em estado grave.

De acordo com o Boletim de 
Ocorrência, o acidente ocorreu 
por volta das 15h. C.A.R.R., de 
27 anos, que dirigia um GM/
Astra, declarou que transitava 
pela Rua Antônio José Paccola, 
quando, no cruzamento com a 
Rua Ângelo Leopoldo Paccola, 

uma motocicleta não obedeceu 
a sinalização de parada obriga-
tória e colidiu contra a lateral 
de seu veículo.

O condutor J.P.B.A.T., de 20 
anos, que conduzia uma Honda/
CB 300R e não possuía CNH (Car-
teira Nacional de Habilitação), foi 
socorrido por uma equipe do 
Resgate Integrado. Já a passagei-
ra, A.C.S.P., de 20 anos, foi sor-
rida por uma unidade do Corpo 
de Bombeiros. Segundo a equipe 
médica da UPA as vítimas tiveram 
fraturas nas pernas e braços.

Pesquisadas as documen-
tações dos veículos, o carro e a 
motocicleta estavam com o licen-
ciamento em atraso. Deste modo, 
ambos os veículos foram recolhi-
dos por um guincho ao pátio de 
Bauru. A ocorrência foi apresen-
tada na Delegacia da Polícia Civil.

Ocorrência, por volta das 18h30, 
durante um patrulhamento de 
rotina pela Rua Emílio Ferrari, 
no Conjunto Habitacional Maes-
tro Júlio Ferrari, uma equipe de 
Força Tática composta pelo sar-
gento Lucas e pelo soldado Davi 
avistou P.A.S., de 20 anos, mora-
dor do mesmo bairro, em atitude 
suspeita próximo de uma árvore.

Ao notar a presença da via-
tura, o mesmo se desfez de uma 
sacola plástica que continha 38 

pedras de crack. Abordado e sub-
metido à revista pessoal, ele foi 
flagrado com mais duas pedras da 
mesma substância e uma quantia 
de R$ 59 em espécie. Segundo os 
policiais, um tubo plástico escon-
dido na árvore continha outras 
26 pedras de crack e uma sacola 
com 35 eppendorfs de cocaína.

A equipe também fez uma 
diligência na residência do in-
divíduo, na Avenida Domingos 
Geovanetti, onde foram locali-

zados mais nove eppendorfs de 
cocaína. Ao todo foram apreen-
didos 20 gramas de crack e 31 
gramas de cocaína. Indagado 
sobre a droga, P.A.S. assumiu 
a posse e confessou que comer-
cializava as porções de crack e 
cocaína pelo valor de R$ 10. 

Diante dos fatos o jovem 
recebeu voz de prisão e foi con-
duzido à Delegacia da Polícia Ci-
vil, onde autoridade, após tomar 
ciência dos fatos, ratificou o fla-
grante pelo crime de tráfico de 
drogas (Artigo 33 do Código Pe-
nal), mantendo-o recolhido aos 
cárceres, à disposição da Justiça.

Flávia Placideli

A 6ª Câmara de Direito 
Criminal do Tribunal de 
Justiça (TJ) manteve con-

denação de Guilherme Hen-
rique Carducci, acusado pelo 
homicídio de Vagner Furtado 
de Moura, de 38 anos, em 2017, 
em Lençóis Paulista. Em julga-
mento com votação unânime, a 
pena foi arbitrada em 22 anos 
de prisão, em regime fechado.

De acordo com os autos, o 
réu, que estava em vias de se 
casar com a namorada mantinha 
um relacionamento homossexual 
com a vítima e cometeu o crime 
para acobertar o caso. Condu-
zindo uma motocicleta, ele levou 
o amante para fora da cidade e 
ateou fogo na vítima ainda viva, 
após pisar em seu pescoço. O 
relator, desembargador Lauro 
Mens de Mello, descreveu o 
caso como “crime que gerou gra-
ve repercussão social, causa de 

viva. A causa da morte foi por 
asfixia pela fumaça. A prisão 
do acusado ocorreu quatro dias 
após a localização do corpo.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, o suspeito confessou que ma-
tou a vítima depois de pisar em 
seu pescoço. Na ocasião, o jovem 
alegou à polícia que a vítima era 
apaixonada por ele e o perseguia, 
insistindo em um relacionamento 
que, segundo ele, nunca existiu.

No último julgamento reali-
zado no dia 6 de agosto do ano 
passado, porém, Carducci ad-
mitiu em seu depoimento que 
mantinha um relacionamento 
com a vítima e que saiu com 
Vagner pelo menos três vezes. 
Ainda de acordo com a inves-
tigação, Carducci ainda teria 
ido até um posto de combustí-
veis para comprar gasolina com 
a qual ateou fogo no corpo de 
Vagner. Câmeras de segurança 
do posto flagraram o suspeito 
comprando o combustível.
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BLITZ
A Prefeitura de Macatuba anunciou a segunda etapa da Blitz da Saúde, que tem 
o objetivo de conscientizar os moradores da importância do uso de máscaras 
e do álcool 70%, do distanciamento social e do cumprimento do isolamento 
domiciliar quando determinado pela equipe de Saúde. A Blitz da Saúde será 
realizada nos dias 7, 10 e 11 de junho e vai contar com o apoio da Polícia Militar.
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Regional

DATA: 26/6/2020 a 3/7/2020

Obituário
ANA TEREZINHA CACCIOLARI faleceu na sexta-feira (3) aos 79 anos em Lençóis Paulista
MÁRCIO GREICK DE OLIVEIRA faleceu na sexta-feira (3) aos 47 anos em Lençóis Paulista
ANTÔNIO FOSSE faleceu na quinta-feira (2) aos 72 anos em Macatuba
SILMARA FALASCA LEITE faleceu na quinta-feira (2) aos 56 anos em Lençóis Paulista
JOÃO VAZ faleceu na quarta-feira (1) aos 70 anos em Lençóis Paulista
EMÍLIO GOMES faleceu na terça-feira (30) aos 88 anos em Lençóis Paulista
HEITOR DO AMARAL faleceu na terça-feira (30) aos 85 anos em Lençóis Paulista
SILVIO LUIZ MORELLI faleceu na terça-feira (30) aos 57 anos em Lençóis Paulista
TEREZA FELIPE PENTEADO faleceu na terça-feira (30) aos 77 anos em Lençóis Paulista
ANTONIA CANTERO VARASQUIN faleceu na segunda-feira (29) aos 87 anos em 

Lençóis Paulista
JOSÉ FIGUEIREDO faleceu no domingo (28) aos 85 anos em Macatuba
LARISSA DE FÁTIMA BLANCO faleceu no domingo (28) aos 23 anos em Macatuba
LUCINDA DA SILVA FRIAS faleceu no sábado (27) aos 80 anos em Borebi
MARIA HELENA SARA DE SOUZA JUNIOR faleceu na sexta-feira (26) com 3 dias 

em Lençóis Paulista
ZELINDA LÚCIA PACOLA FRANCISCO faleceu na sexta-feira (26) aos 82 anos em 

Lençóis Paulista

Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro, Lençóis Paulista - SP
CEP: 18680-080 Tel: 14-32641973

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
  
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-

dos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
  
WELINGTON RIBEIRO e FRANCIELE CRISTINA DOS SAN-

TOS ROCHA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, 
convive em união estável, motorista, nascido em Lençóis Paulista - SP, 
aos 01/03/1990, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de 
VALDECI RIBEIRO e de BENEDITA SILVANA ZUNTINI RIBEIRO; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, convive em união estável, 
leiturista entregadora, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 23/08/1993, re-
sidente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de ANTONIO ROCHA 
e de MARIA HELENA DOS SANTOS.

 
AMADEU JOSÉ DA SILVA e CELIA JOANA DA PAZ, sendo o 

pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convive em união estável, 
soldador, nascido em Cupira - PE, aos 25/01/1959, residente e domiciliado 
em Lençóis Paulista - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DA SILVA e de JOSE-
FA MARIA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
divorciada, convive em união estável, do lar, nascida em Cupira - PE, aos 
05/01/1963, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de VAL-
DEVINO ANTONIO DA SILVA e de JOANA MARIA DA PAZ.(pretendem 
converter união estável em casamento e apresentaram os documentos exigi-
dos 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, 02 de julho de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

Publicado no jornal O Eco, no dia 4 de Julho de 2020. Na página A4.
Valor da publicação R$ 92,46.

Prefeitura Municipal
de Borebi

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Fica homologado o resultado do Pregão nº 11/2020 - Objeto: REGIS-

TRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, que classificou a(s) 
empresas(s): BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRE-
LI, totalizando R$ 167.139,88; CONSTANTINO PNEUS EIRELI, totali-
zando R$ 84.689,00; CP COMERCIAL S/A, totalizando R$ 4.080,00; com 
todas as demais condições conforme Edital, fica 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, 01/07/2020.

PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO.

EXTRATO DE ATA Nº 26/2020: PREGÃO Nº 46/2020
Contratante: Município de BOREBI; Contratada: BBW DO BRASIL 

COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI; Objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/3 
vr R$ 3.378,00; 1/4 vr R$ 1.695,00; 1/5 vr R$ 1.220,00; 1/6 vr R$ 185,00; 1/7 
vr R$ 163,00; 1/8 vr R$ 176,00; 1/10 vr R$ 407,99; 1/11 vr R$ 229,00; 1/13 
vr R$ 2.036,00; 1/15 vr R$ 242,00; 1/17 vr R$ 540,00; 1/18 vr R$ 1.331,00; 
1/19 vr R$ 993,00; 1/20 vr R$ 1.141,00; 1/21 vr R$ 339,00; 1/23 vr R$ 
282,00; 1/24 vr R$ 324,00; 1/25 vr R$ 445,00; totalizando R$ 167.139,88. 

Data: 01/07/2020.

EXTRATO DE ATA Nº 25/2020: PREGÃO Nº 46/2020
Contratante: Município de BOREBI; Contratada: CONSTANTINO 

PNEUS EIRELI; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE PNEUS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 576,00; 1/2 vr R$ 
2.186,00; 1/9 vr R$ 879,90; 1/12 vr R$ 258,00; 1/14 vr R$ 743,00; 1/16 vr 
R$ 398,00; 1/26 vr R$ 1.689,90; totalizando R$ 84.689,00.

Data: 01/07/2020.

EXTRATO DE ATA Nº 24/2020: PREGÃO Nº 46/2020
Contratante: Município de BOREBI; Contratada: CP COMERCIAL 

S/A; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS; 
Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/22 vr R$ 340,00; totalizando R$ 4.080,00. 

Data: 01/07/2020.
Em Macatuba, o presi-

dente da ACE (Associação 
Comercial e Empresarial), 
Evandro Luiz Manfio, não 
concorda com o rebaixamen-
to. Ele conta que faz questão 
de manter contato frequente 
com a Prefeitura Municipal e 
também com representantes 
dos segmentos mais afetados 
pela decisão, tudo para que 
os prejuízos sejam reduzidos 
ao máximo. Já sobre a pri-
meira semana de trabalhos 
com restrições ainda mais 
rígidas, Manfio prega caute-
la. “É muito cedo ainda para 
fazermos um balanço. Vou 
sentar com os comerciantes 
e sentir o que eles pensam 
disso tudo, mas é fato que 
eles preferem o formato com 
jornada reduzida da Fase 2 
(laranja), que é das 10h às 
16h e com os clientes poden-
do entrar nas lojas”, pontua.

José Antonio Silva, o 
Neno, presidente da Acilpa 
(Associação Comercial e In-
dustrial de Lençóis Paulista) 
é mais crítico. Diz que o 
balanço é negativo, mesmo 
com o empresário lençoense 

se reinventando para con-
seguir vender via delivery, 
drive thru, pela plataforma 
compreemlencois.com.br 
ou pelo WhatsApp. “Esta-
mos prontos para avançar de 
fase. O comerciante lençoen-
se é muito sério e responsá-
vel, ele sabe a gravidade da 
pandemia. Tudo o que foi 
acordado na flexibilização 
estava sendo rigorosamente 
cumprido, o uso de más-
caras, álcool gel, distancia-
mento, etc”, pondera.

Sobre o futuro, o presi-
dente da Acilpa enfatiza que 
é impossível o comerciante 
fazer qualquer planejamen-
to. “Ele dá férias à equipe, 
afasta funcionários e depois 
convoca todos novamente 
porque as lojas irão abrir. 
As lojas abrem por algu-
mas semanas e fecham no-
vamente. Os programas de 
auxílio ao empresário que 
o Governo Federal lança 
nunca chegam até a outra 
ponta, onde os empresários 
e lojista realmente estão. 
Está extremamente difícil 
trabalhar”, finaliza.

PLANO SÃO PAULO

Doria mantém região 
na Fase Vermelha
Apenas com serviços essenciais autorizados, comerciantes e profissionais 
revelam que sentem na pele e no bolso as dificuldades impostas pela decisão

Angelo Franchini Neto

A Região Administrativa de 
Bauru segue na Fase Ver-
melha do Plano São Pau-

lo, a mais restritiva no projeto 
que prevê a retomada gradativa 
das atividades econômicas no es-
tado diante da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). Isso 
significa que o funcionamento 
segue permitido somente aos 
serviços essenciais, como super-
mercados, padarias e farmácias. 
O anúncio foi feito ontem (3), em 
coletiva de imprensa comandada 
pelo governador João Doria.

Vale lembrar que a avaliação 
periódica leva em conta indica-
dores de saúde como a média 
da taxa de ocupação de leitos de 
UTI (Unidade de Terapia Inten-
siva) credenciadas e exclusivas 
para pacientes com Covid-19 e o 
número de novas internações no 
mesmo período, verificando se 
os municípios cumprem os crité-
rios para avançarem a uma fase 
de maior relaxamento a cada 14 
dias ou voltarem para uma fase 
mais restrita a cada sete dias (ou 
imediatamente, caso haja evi-
dência da piora da situação).

Havia a expectativa que a 
classificação fosse revista com o 
início da operação do Hospital 
das Clínicas da USP (Universi-
dade de São Paulo) de Bauru, 
que ocorreu na última quarta-
-feira (1), ampliando a oferta de 
vagas para tratamento de casos 
da doença na região, no entan-
to, isso não ocorreu. A unidade 
funciona como uma espécie de 
extensão do Hospital Estadual, 
com 40 leitos disponíveis para 
receber casos de baixa e média 
complexidade de 38 municí-
pios da região, que serão ad-
ministrados pela Famesp (Fun-
dação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar).

SENTINDO NA PELE
E NO BOLSO

O Jornal O ECO entrou em 
contato com comerciantes de 
setores distintos e também uma 
profissional liberal, para que os 
mesmos fizessem um balanço 
da primeira semana de restri-
ções mais pesadas. Rosangela 

SEM AVANÇO - Restrições de funcionamento seguem pelo menos até a semana que vem na região

Panico, proprietária da Irace-
ma Flores, diz que foi pega de 
surpresa com a decisão do Go-
verno do Estado, já que parecia 
que a Região Administrativa 
de Bauru caminhava para um 
avanço. “Temos que respeitar 
a decisão, pois a vida das pes-
soas vem sempre em primeiro 
lugar”, argumenta. Ela também 
revela que, nesta semana, os 
clientes passaram a comprar 
com mais cautela. “Eu acho 
que ainda vamos enfrentar uns 
dias difíceis, mas temos que ser 
pacientes e conscientes, pois se 
todos colaborarem, no fim vai 
dar tudo certo”.

Maria Eulalia Gouveia 
Abreu, da Magazine Dinossau-

ro, também sentiu na pele os 
efeitos do rebaixamento para 
a fase vermelha do Plano São 
Paulo. Ela conta que os siste-
mas drive-thru e delivery já se 
mostraram boas alternativas 
para lidar com a crise, mas que 
neste momento, a situação é 
outra. “A minha empresa traba-
lha com muitos itens, inclusive 
alimentos, por isso fica difícil 
manter as vendas somente nes-
tes sistemas. É uma situação 
bastante complicada, pois te-
nho compromisso com funcio-
nários, aluguéis e fornecedo-
ras. Peço a Deus que este vírus 
que nos têm deixado cheio de 
medo desapareça e que possa-
mos ter novamente uma vida 

tranquila”, finaliza.
A Mega Byte, loja especia-

lizada no ramo de tecnologia e 
informática, vive uma realidade 
diferente da maioria das outras 
empresas. Isso porque, com a 
pandemia, muitos trabalhado-
res passaram a atuar via home 
office, enquanto os estudantes 
têm aulas à distância. Com isso, 
a venda e manutenção de equi-
pamentos como computadores 
e celulares aumentou conside-
ravelmente. “Muitos não esta-
vam preparados para essa situa-
ção, não tinham computadores, 
notebooks e os celulares eram 
antigos, por exemplo. Então 
foi necessário melhorar o que 
tinham ou até mesmo comprar 
novos equipamentos”, afirma 
Luis Paulo Torcineli, compra-
dor e sócio proprietário da Mega 
Byte. “Apesar disso, daqui para 
frente, queremos que o Poder 
Público libere o quanto antes 
a abertura do comércio. Creio 
que se nós agirmos da manei-
ra correta, utilizando máscaras 
e álcool em gel, respeitando o 
espaçamento mínimo e toman-
do os cuidados internamente, 
vamos conseguir vencer”, com-
plementa o comerciante. 

O trabalho da nutricionista 
clínica Viviane Gomes Pinheiro 
Covre é considerado essencial, 
por isso, ela segue atenden-
do normalmente, seguindo as 
chamadas barreiras sanitárias. 
“Atendo em horários espaça-
dos/alternados entre pacientes 
e adotamos todas as medidas de 
higienização necessárias, como 
utilização de máscaras e álcool 
em gel”, comenta. No entanto, 
Viviane garante: os efeitos do 
isolamento social são inevitá-
veis. Estou sentindo os efeitos 
da pandemia desde março, 
quando foi decretada a quaren-
tena no estado”. Ela reforça que 
lidar com essa situação é difícil 
tanto economicamente quanto 
socialmente, mas revela que os 
pacientes têm sido compreen-
síveis. “Espero que as pessoas 
se conscientizem em relação 
aos novos hábitos, cuidem da 
saúde, procurem qualidade de 
vida e repensem os seus reais 
valores”, completa.

Associações comerciais 
questionam rebaixamento

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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PESQUISA CESTA BÁSICA JULHO 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$ 16,89 R$ 33,78 R$ 16,60 R$ 33,20 R$ 17,90 R$ 35,80 R$ 17,98 R$ 35,96 R$ 16,60 R$ 33,20
2 Pct. Feijão Car. Tipo 1 (2 kg) Ubirama R$ 7,98 R$ 15,96 R$ 8,48 R$ 16,96 R$ 6,99 R$ 13,98 R$ 8,70 R$ 17,40 R$ 6,99 R$ 13,98
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$ 2,39 R$ 11,95 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$ 4,15 R$ 20,75 R$ 3,99 R$ 19,95 R$ 3,99 R$ 19,95 R$ 3,99 R$ 19,95 R$ 3,99 R$ 19,95
1 Pct. Farinha Trigo (1 kg) Veturelli R$ 3,97 R$ 3,97 R$ 4,59 R$ 4,59 R$ 3,89 R$ 3,89 R$ 3,98 R$ 3,98 R$ 3,89 R$ 3,89
1 Lt. Extrato Tomate (340 g) Elefante R$ 4,49 R$ 4,49 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$ 1,59 R$ 4,77 R$ 1,85 R$ 5,55 R$ 1,58 R$ 4,74 R$ 1,98 R$ 5,94 R$ 1,58 R$ 4,74
1 Pct. Sal Iodado (1 kg) Cisne R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,65 R$ 2,65 R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 3,97 R$ 3,97 R$ 2,65 R$ 2,65
2 Lt. Sardinha em Cons.(125 g) Gomes da Costa R$ 4,25 R$ 8,50 R$ 3,45 R$ 6,90 R$ 3,49 R$ 6,98 R$ 3,49 R$ 6,98 R$ 3,45 R$ 6,90
1 Lt. Milho Verde (200 g) Fugini R$ 2,89 R$ 2,89 R$ 2,98 R$ 2,98 R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,97 R$ 2,97 R$ 2,89 R$ 2,89
1 Pct. Azeitonas Verdes (300 g) Don Pepe/Tchello R$ 8,49 R$ 8,49 R$ 4,29 R$ 4,29 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 6,95 R$ 6,95 R$ 3,99 R$ 3,99
1 Pt. Maionese (500 g) Hellman's R$ 5,95 R$ 5,95 R$ 4,87 R$ 4,87 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,97 R$ 5,97 R$ 4,87 R$ 4,87
2 Pt. Margarina c/ Sal (500 g) Qualy R$ 6,89 R$ 13,78 R$ 5,49 R$ 10,98 R$ 5,49 R$ 10,98 R$ 5,98 R$ 11,96 R$ 5,49 R$ 10,98
12 Cx. Leite Longa Vida (1 l) Gege/Hércules R$ 2,98 R$ 35,76 R$ 3,49 R$ 41,88 R$ 3,29 R$ 39,48 R$ 3,49 R$ 41,88 R$ 2,98 R$ 35,76
1 Lt. Achocolatado (500 g) Nescau R$ 6,95 R$ 6,95 R$ 6,25 R$ 6,25 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,98 R$ 5,98 R$ 5,98 R$ 5,98
1 Pct. Biscoito Maisena (400 g) Zabet R$ 3,69 R$ 3,69 R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 4,29 R$ 4,29 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,69 R$ 3,69
1 Pct. Biscoito Água/Sal (400 g) Zabet R$ 3,69 R$ 3,69 R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 4,29 R$ 4,29 R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,69 R$ 3,69
6 Kg Pão Francês Fab. Própria R$ 9,90 R$ 59,40 R$ 9,95 R$ 59,70 R$ 11,90 R$ 71,40 R$ 9,97 R$ 59,82 R$ 9,90 R$ 59,40

TOTAL R$ 292,29 TOTAL R$ 288,99 TOTAL R$ 296,57 TOTAL R$ 295,46 TOTAL R$ 274,33
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$ 23,90 R$ 47,80 R$ 25,90 R$ 51,80 R$ 29,90 R$ 59,80 R$ 26,80 R$ 53,60 R$ 23,90 R$ 47,80
2 Kg Acém Pedaço Não Especificada R$ 23,90 R$ 47,80 R$ 24,90 R$ 49,80 R$ 23,90 R$ 47,80 R$ 22,90 R$ 45,80 R$ 22,90 R$ 45,80
2 Kg Músculo Moido Não Especificada R$ 20,90 R$ 41,80 R$ 28,90 R$ 57,80 R$ 29,90 R$ 59,80 R$ 23,90 R$ 47,80 R$ 20,90 R$ 41,80
2 Kg Costela Ripa Não Especificada R$ 16,90 R$ 33,80 R$ 19,90 R$ 39,80 R$ 21,90 R$ 43,80 R$ 17,90 R$ 35,80 R$ 16,90 R$ 33,80
2 Kg Pernil Suino Não Especificada R$ 8,99 R$ 17,98 R$ 11,50 R$ 23,00 R$ 9,98 R$ 19,96 R$ 11,70 R$ 23,40 R$ 8,99 R$ 17,98
4 Kg Frango Inteiro Não Especificada R$ 6,99 R$ 27,96 R$ 5,98 R$ 23,92 R$ 5,99 R$ 23,96 R$ 6,89 R$ 27,56 R$ 5,98 R$ 23,92
2 Kg Linguiça Toscana Sadia R$ 15,90 R$ 31,80 R$ 16,98 R$ 33,96 R$ 14,99 R$ 29,98 R$ 15,98 R$ 31,96 R$ 14,99 R$ 29,98
2 Kg Filé de Merluza Não Especificada R$ 23,90 R$ 47,80 R$ 22,79 R$ 45,58 R$ 17,90 R$ 35,80 R$ 22,90 R$ 45,80 R$ 17,90 R$ 35,80
1 Kg Calabresa Sadia R$ 21,90 R$ 21,90 R$ 17,98 R$ 17,98 R$ 21,90 R$ 21,90 R$ 19,90 R$ 19,90 R$ 17,98 R$ 17,98
1 Kg Salsicha Perdigão R$ 9,90 R$ 9,90 R$ 7,95 R$ 7,95 R$ 10,90 R$ 10,90 R$ 12,90 R$ 12,90 R$ 7,95 R$ 7,95

TOTAL R$ 328,54 TOTAL R$ 351,59 TOTAL R$ 353,70 TOTAL R$ 344,52 TOTAL R$ 302,81
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$ 3,49 R$ 13,96 R$ 3,97 R$ 15,88 R$ 3,99 R$ 15,96 R$ 3,99 R$ 15,96 R$ 3,49 R$ 13,96
3 Kg Cebola Não Especificada R$ 4,97 R$ 14,91 R$ 5,95 R$ 17,85 R$ 5,99 R$ 17,97 R$ 5,99 R$ 17,97 R$ 4,97 R$ 14,91
3 Kg Tomate Não Especificada R$ 2,98 R$ 8,94 R$ 2,89 R$ 8,67 R$ 3,99 R$ 11,97 R$ 2,95 R$ 8,85 R$ 2,89 R$ 8,67
3 Dz. Ovo Avante R$ 6,89 R$ 20,67 R$ 5,99 R$ 17,97 R$ 6,99 R$ 20,97 R$ 5,95 R$ 17,85 R$ 5,95 R$ 17,85

0,5 Kg Alho a Granel Não Especificada R$ 34,90 R$ 17,45 R$ 35,90 R$ 17,95 R$ 36,90 R$ 18,45 R$ 34,90 R$ 17,45 R$ 34,90 R$ 17,45
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$ 1,87 R$ 1,87 R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 2,79 R$ 2,79 R$ 1,87 R$ 1,87
5 Kg Laranja Pera Não Especificada R$ 1,97 R$ 9,85 R$ 2,29 R$ 11,45 R$ 1,99 R$ 9,95 R$ 1,79 R$ 8,95 R$ 1,79 R$ 8,95
2 Kg Banana Nanica Não Especificada R$ 1,87 R$ 3,74 R$ 2,99 R$ 5,98 R$ 2,29 R$ 4,58 R$ 2,99 R$ 5,98 R$ 1,87 R$ 3,74
2 Kg Maçã Fuji Não Especificada R$ 6,99 R$ 13,98 R$ 7,99 R$ 15,98 R$ 5,99 R$ 11,98 R$ 6,97 R$ 13,94 R$ 5,99 R$ 11,98

TOTAL R$ 112,35 TOTAL R$ 120,70 TOTAL R$ 121,80 TOTAL R$ 117,72 TOTAL R$ 105,36
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$ 3,59 R$ 14,36 R$ 3,49 R$ 13,96 R$ 2,49 R$ 9,96
2 Fr. Shampoo (325 ml) Seda R$ 8,99 R$ 17,98 R$ 7,98 R$ 15,96 R$ 8,99 R$ 17,98 R$ 8,90 R$ 17,80 R$ 7,98 R$ 15,96
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$ 10,95 R$ 21,90 R$ 9,98 R$ 19,96
3 Pct. Papel Higiênico (30 m c/4) Sublime R$ 5,50 R$ 16,50 R$ 3,48 R$ 10,44 R$ 2,89 R$ 8,67 R$ 3,49 R$ 10,47 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$ 8,98 R$ 17,96 R$ 7,99 R$ 15,98 R$ 6,99 R$ 13,98 R$ 7,99 R$ 15,98 R$ 6,99 R$ 13,98
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$ 5,98 R$ 5,98 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,98 R$ 5,98 R$ 5,98 R$ 5,98
1 Fr. Amaciante (2 l) Plush/Monbiju R$ 5,69 R$ 5,69 R$ 6,39 R$ 6,39 R$ 6,29 R$ 6,29 R$ 6,89 R$ 6,89 R$ 5,69 R$ 5,69

TOTAL R$ 118,81 TOTAL R$ 110,84 TOTAL R$ 114,36 TOTAL R$ 116,43 TOTAL R$ 102,45
TOTAL GERAL DE Supermercado 1 Supermercado 2 Supermercado 3 Supermercado 4 Com os mais baratos

CADA SUPERMERCADO TOTAL R$ 851,99 TOTAL R$ 872,12 TOTAL R$ 886,43 TOTAL R$ 874,13 TOTAL R$ 784,95

ATIVIDADE ECONÔMICA
A primeira prévia do Indicador de Atividade Econômica (IAE) para maio de 2020, 
medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), apontou crescimento de 0,6% 
da economia em maio em comparação a abril. Segundo a FGV, este resultado 
mostra uma pequena recuperação após as fortes retrações registradas em 
março e abril em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
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Economia

CESTA BÁSICA

Itens básicos de consumo sobem mais 
que a inflação durante a pandemia
Pesquisa realizada por O ECO aponta que lista com os 50 principais produtos teve aumento de 2,16% entre março e junho; IPCA foi de -0,2%

Elton Laud

O ECO publica hoje (4) 
mais um levantamento 
de preços dos principais 

produtos que compõem a lista 
de supermercado das famílias 
de Lençóis Paulista. A pesqui-
sa, iniciada em março, está 
sendo feita na primeira semana 
de cada mês com o objetivo 
de demonstrar a variação dos 
itens básicos mais consumidos 
pelos lençoenses e traçar um 
comparativo entre diferentes 
estabelecimentos. Neste mês, a 
coleta de dados foi realizada na 
última quarta-feira (1).

Conforme divulgado ante-
riormente, uma enquete feita 
com assinantes do jornal defi-
niu uma lista de 50 itens bási-
cos encontrados com bastante 
frequência nos carrinhos de 
compra dos consumidores lo-
cais. A relação, elaborada com 
a proposta de representar da 
forma mais fidedigna possível 
os hábitos de consumo da po-
pulação, inclui 20 produtos de 
Mercearia, 10 de Açougue, 10 
do setor de Hortifrutigranjeiros 
e 10 de Higiene e Limpeza.

Como regra, a pesquisa 
está sendo feita nos quatro su-
permercados de maior fluxo 

Quem compara continua 
gastando menos

Setor de Higiene e Limpeza tem maior variação geral

Cuidado com azeitona, 
papel higiênico e salsicha

Considerando a lista com-
pleta de 50 itens, o valor total 
tem menor variação de um local 
para outro em relação à primei-
ra pesquisa. Enquanto que em 
março a diferença foi de 5,79%, 
de R$ 839,86 a R$ 890,43, nes-
te mês o levantamento revela 
oscilação de 4,04%, de R$ 
851,99 a R$ 886,43. Também 
é possível observar que o valor 
da lista mais barata teve ligeiro 
aumento de 1,44%, enquanto 
que a mais cara sofreu pequena 
redução de 0,45%, o que pode 
indicar aumento da competiti-
vidade entre os locais.

É certo que o período não 
é o mais indicado para que o 
consumidor fique circulando 
de um estabelecimento para 
outro. No entanto, os adeptos 
da boa e velha pesquisa se-
guem sendo beneficiados pelo 
esforço, ainda que a economia 
seja menor na comparação 
com março. Com base no le-
vantamento, quem se dispuser 
a comparar os preços dos pro-
dutos antes de abastecer a des-
pensa de casa pode gastar até 
R$ 101,48 a menos neste mês.

A economia representa a di-
ferença entre a soma dos itens 
mais baratos encontrados em 
cada supermercado, que é de 
R$ 784,95, e o valor total dos 
mesmos produtos no estabele-
cimento com maior preço total, 
que é de R$ 886,43. Em percen-
tual, a diferença representa va-
riação de 12,93%. Em março a 
variação apontada pela pesqui-
sa foi maior, de R$ 122,11, indo 
de R$ 768,32 a R$ 890,43, com 
oscilação de preço na ordem de 
15,89% entre as listas.

Considerando apenas o va-
lor total dos itens mais baratos 
encontrados em cada estabele-
cimento, é possível observar 
que nos últimos quatro meses a 
lista básica de compras sofreu 
aumento de 2,16%. No mesmo 
período, de março a junho, a 
inflação medida pelo IPCA (Ín-
dice de Preços ao Consumidor 
Amplo) teve variação negati-
va, de -0,2%, de acordo com 
o IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) - a in-
flação de junho (0,42%) é uma 
projeção, pois o índice final ain-
da não foi divulgado.

Na subdivisão por grupos 
(Mercearia, Açougue, Hor-
tifrutigranjeiros e Higiene e 
Limpeza), o setor de Higiene 
e Limpeza continua sendo a 
que mais sofre variação entre 
os estabelecimentos, porém, 
com menor diferença ente o 

local mais caro e o mais ba-
rato. Em março, a lista de 10 
itens pesquisados custava de 
R$ 124,18 a R$ 107,31, com 
variação de 15,72%. Neste 
mês, os preços oscilaram me-
nos da metade, 7,19%, de R$ 
110,84 a R$ 118,81.

Do mesmo modo, o setor 
de Mercearia segue como o 
que gera mais competição en-
tre os estabelecimentos, pelo 
menos em Lençóis Paulista, 
apresentando variação mí-
nima de um local para outro 
de acordo com a pesquisa da 

reportagem do Jornal O ECO. 
Em março, os 20 itens da lis-
ta tinham oscilação de 3,59% 
nos preços, de R$ 286,83 a R$ 
297,13. Desta vez, a diferença 
foi de apenas 2,62% nos mes-
mos produtos, de R$ 288,99 a 
R$ 296,57.

Em março, as vilãs da lista 
de compras vinham do setor de 
Hortifrutigranjeiros, mais espe-
cificamente a maça fuji e a la-
ranja pera, com o valor do quilo 
variando 79,07% (de R$ 4,97 a 
R$ 8,90) e 73,83% (de R$ 1,49 
a R$ 2,59), respectivamente. 
Desta vez, a maior disparidade 
é observada no setor de Merce-
aria, no pacote de 300 gramas 
de azeitonas verdes das marcas 
Don Pepe e Tchello, que cus-
tam de R$ 3,99 a R$ 8,49, com 
diferença de 112,78%.

Outro item com variação 
exorbitante neste mês é o pa-
pel higiênico, que chegou a 
ficar em falta em alguns locais 
no início da quarentena adota-
da em decorrência da pande-
mia do novo coronavírus (Co-
vid-19). O pacote com quatro 
rolos de 30 metros da marca 

Sublime, vendido entre R$ 2,89 
e R$ 5,50, apresenta diferença 
de 90,31%. Em terceiro lugar na 
lista aparece a salsicha da mar-
ca Perdigão, que tem o preço do 
quilo oscilando 62,26% de um 
supermercado para outro, indo 
de R$ 7,95 a R$ 12,90.

Na outra extremidade apa-
recem alguns produtos com 
preço bem semelhante entre 
os locais visitados. O pacote 
de um quilo do sabão em bar-
ra Ypê custa entre R$ 6,95 e R$ 
6,99, com oscilação de 0,58%. 
A lata de 200 gramas de milho 
verde Fugini varia entre R$ 
2,89 e R$ 2,99, com diferença 
de 3,46%. Já o pacote de 500 
gramas de pó de café Tesouro 
vai de R$ 10,79 a 10,98, com va-
riação de 1,76%. De qualquer 
modo, em tempos de crise, toda 
economia é importante.

de Lençóis Paulista, visitados 
sempre no mesmo dia. Para o 
comparativo deste mês foram 
mantidos os mesmos produ-
tos do primeiro levantamento, 
feito no início de março, com 
marcas encontradas nos quatro 

estabelecimentos ou, em caso 
de eventual indisponibilidade, 
com duas marcas equiparáveis 
em qualidade e preço. Todas 
estão descritas na tabela abaixo.

Além dos preços unitários 
de cada produto, estão destaca-

dos no comparativo os valores 
totais de cada item, consideran-
do como referência o consumo 
médio mensal de uma família 
de classe média composta por 
quatro pessoas adultas. Tam-
bém estão contabilizados os 

custos totais por grupo (Merce-
aria, Açougue, Hortifrutigran-
jeiros e Higiene e Limpeza) e 
por lista geral de compras em 
cada um dos locais visitados. 
Confira a seguir alguns aponta-
mentos da pesquisa.
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NOVO CANAL
O Teatro Municipal Adélia Lorenzetti lançou nesta semana seu mais novo canal 
de comunicação para divulgar sua programação cultural. Para fazer parte deste 
grupo do Telegram, basta acessar o site: http://abre.ai/teatrolencois. O aplicativo 
está disponível para smartphones, tablets e computadores. No grupo, os usuários 
podem enviar mensagens e trocar fotos, vídeos, stickers e arquivos diversos.
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Cultura

SOLIDARIEDADE

CIRCUITO DIGITAL

Facilpa Live acontece dia 13 de julho

Lençoenses sobem ao 
palco do Teatro Municipal

Evento solidário em prol à Assistência Social 
de Lençóis Paulista tem transmissão ao vivo 
pela Hot107 e redes sociais

Cantora Gaby 
Moretto e banda 
Os Quatro se 
apresentam entre 
hoje e amanhã

Da Redação

Ajudar os mais necessita-
dos neste momento de 
crise econômica causada 

pela pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19). Este é o obje-
tivo da Facilpa Live, evento soli-
dário que acontece no dia 13 de 
julho, a partir das 19h30, com 
transmissão ao vivo pela rádio 
Hot107 e redes sociais.

O evento tem o peso de 
uma das marcas mais fortes da 
região, a Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Len-
çóis Paulista (Facilpa). Alguns 
detalhes são guardados a sete 
chaves pela organização, mas 
o que se sabe é que a trans-
missão será feita diretamente 
do Teatro Municipal Adélia 

Lorenzetti, em Lençóis Paulis-
ta. No palco, artistas locais e 
regionais que fazem a música 
acontecer: Lucas Akira & Fá-
bio, Matheus Lessa, Nino & 
Fernando e Willian & Maicon.

“Nós, da Associação Ru-
ral de Lençóis Paulista, temos 
o prazer de apoiar uma causa 
como esta. Vamos produzir um 
evento com uma qualidade ím-
par, do jeito que o público da 
Facilpa está acostumado a pre-
senciar, mas o mais importante 
de tudo isso é a causa social. 
Por isso, fica aqui o meu con-
vite para todos acompanharem 
a live e, principalmente, ajuda-
rem os mais necessitados”, des-
taca o presidente da Associação 
Rural de Lençóis Paulista, José 
Oliveira Prado.

Flávia Placideli

O Circuito Digital de Artes 
leva neste final de sema-
na ao Teatro Municipal 

Adélia Lorenzetti, em Lençóis 
Paulista, uma programação mu-
sical de primeira com a canto-
ra Gaby Moretto e a banda Os 
Quatro. As lives, transmitidas 
pelas páginas do Facebook (@
teatrolencois), Instagram (@te-
atrolencois) e Youtube (Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti), 
são promovidas pela Alic (Asso-
ciação Lençoense de Incentivo 
à Cultura), com apoio da Prefei-
tura Municipal e patrocínio da 
empresa Bracell.

Neste sábado (4), a partir 
das 18h, quem sobe ao palco 
é a lençoense Gaby Moretto, 
que iniciou sua trajetória em 
2012 e já participou de diversos 
programas de TV, se destacan-
do com canções como “Nossa 
história” e “Como eu sou”, 
gravada em parceria com Ana 
Vilela. Na live, ela recebe como 
convidada especial a cantora 
Ana Gabriela, de São José dos 
Campos. Conhecida por sua 

SERTANEJO - Dupla 
Lucas Akira & Fábio é uma 
das atrações do Facilpa Live

FINOS FILMES

Festival realiza debates 
neste fim de semana
Transmissões ao 
vivo acontecem no 
canal do Museu 
da Imagem e do 
Som no Youtube

Flávia Placideli

Desde a última terça-feira 
(30), o Museu da Imagem 
e do Som (MIS), órgão li-

gado à Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo, recebe 
os debates do Festival de Finos 
Filmes. As conversas acon-
tecem no canal do museu no 
YouTube (MIS São Paulo).

O festival, que chega à 
sétima edição e se transfor-
ma em mostra beneficente de 
curtas-metragens, apresenta 
13 produções e uma série de 
debates ao vivo a partir de 
filmes que envolvem temas 
como política, cultura, iden-
tidade e filosofia. Lázaro Ra-
mos, Sarah Oliveira, Helena 
Ignez, Lais Bodanzky estão 
entre os convidados especiais.

Dirigido pelo cineasta Fe-
lipe Poroger, o festival vincula 
cada encontro a uma institui-
ção beneficente, que pode re-
ceber doações dos internautas 
diretamente em suas respec-
tivas contas bancárias. Outras 
informações podem ser obti-

CASA DE ANTIGUIDADES - Estrelado por Antônio Pitanga, 
filme é uma das produções exibidas no Festival de Finos Filmes

MÚSICA EM CASA

Orquestra de Sopros participa de Festival Internacional
Festival é realizado por meio de plataformas 
de ensino à distância e videoconferência

Da Redação

A Orquestra Municipal de 
Sopros Maestro Agostinho 
Duarte Martins, de Len-

çóis Paulista, participou nesta 
semana, por meio de videoconfe-
rências, do Festival Internacional 

de Música em Casa (Fimuca). O 
evento, promovido pela Escola de 
Música da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, teve iní-
cio na segunda-feira (29) e seguiu 
com a programação até ontem (3).

Criado para preencher a la-
cuna deixada pelo cancelamento 

de diversos festivais deste ano 
em decorrência da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), o 
evento contou com cerca de 200 

professores, divididos em classes 
de composição, regência, canto, 
piano, harpa, violão, cordas, ma-
deiras, metais e percussão. Além 

das aulas, também foram realiza-
dos concertos e mesas redondas.

Para o secretário de Cultura 
e regente da Orquestra, Mar-
celo Maganha, participar do 
festival foi importante, porque 
os músicos precisam manter os 
treinamentos. “Nosso trabalho 

não pode parar, por isso, esta-
mos realizando ensaios, reuni-
ões, gravações e participando 
de cursos de maneira remota. O 
músico precisa manter seus es-
tudos em dia, pois somos iguais 
aos atletas que precisam conti-
nuar o treinamento”, destaca.

voz grave que vem se destacan-
do no pop brasileiro, a artista se 
prepara para lançar um álbum 
inédito neste mês.

No domingo (5), no mes-
mo horário, é a vez da banda 
local Os Quatro, que apresenta 
um repertório repleto de suces-
sos nacionais e internacionais. 
Formada por Eduardo Santos, 

Douglas Souza, Débora Girar-
di, Márcio Twin, Cido Cordeiro 
e Ivan Santos, que neste show 
será representado por Fábio Ra-
dia, a banda também recebe al-
guns convidados, como Caver-
na, Max Nascimento e Nando 
Hueb. Ambas as apresentações 
têm classificação indicativa li-
vre para todos os públicos.

das pelo site www.finosfilmes.
com.br e pelo perfil do festival 
no Instagram (@finosfilmes).

Neste sábado (4), às 15h, 
com mediação da presidente 
da SPcine, Laís Bodanzky, An-
tônio Pitanga e João Paulo Mi-
randa, ator e diretor de “Casa 
de Antiguidades”, seleciona-
do para a Competição Oficial 
de Cannes 2020, debatem 
com convidados surpresa so-

bre as “Conquistas e desafios 
do cinema brasileiro”.

No domingo (5), às 15h, 
com mediação de Felipe Poro-
ger, o pastor Henrique Vieira 
e a psicanalista Vera Iaconelli 
discutem sobre “Tempo, luto 
e reconstruções” a partir dos 
filmes “Aos cuidados dela”, de 
Marcos Yoshi, “Baile”, de Cin-
tia Domit Bittar, e “Guaxuma”, 
de Nara Normande.

MÚSICA - Circuito Digital 
de Artes traz Gaby Moretto 

(foto) e banda Os Quatro 
neste final de semana

A parte social é o que move 
os organizadores da Facilpa 
Live. O evento é em prol da 
Assistência Social de Lençóis 
Paulista, que irá reverter os pro-
dutos e valores arrecadados an-
tes, durante e depois da live às 
famílias que se encontram em 
situação de vulnerabilidade so-
cial no município. Membros do 
comitê solidário Todos Contra 
a Covid-19 visitam diariamente 
diversas empresas em busca de 
doações. Enquanto isso, a po-
pulação em geral que quiser co-
laborar já pode encaminhar as 
suas doações ao Ginásio de Es-
portes Antônio Lorenzetti Filho 
(Tonicão). Durante a live, tam-
bém será possível ajudar atra-
vés de um QR Code localizado 
na própria transmissão. Segun-

do a Secretaria de Assistência 
Social de Lençóis Paulista, as 
principais necessidades são 
produtos de higiene e limpeza, 
alimentos, roupas e, principal-
mente, cotas de gás.

“Durante o nosso bate-papo 
com a Assistência Social de 
Lençóis Paulista, verificamos 
que são atendidas, em média, 
780 famílias em nossa cida-
de. Então, decidimos ajudar 
de alguma forma, pois a cada 
dia que passa fica mais difícil 
conseguir verbas dos governos 
federal e estadual. É o chama-
do pós-Covid, que, com certe-
za, será bastante complicado. 
A Facilpa Live é um dos ins-
trumentos para que todos nós 
possamos ajudar as pessoas que 
estão em situação econômica 
delicada por conta da pande-
mia”, reforça Regina Maria 
Andretto Grillo, presidente do 
comitê solidário Todos Contra 
a Covid-19.

FOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃO
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Cidade DENÚNCIA
A Secretaria de Saúde de Lençóis Paulista divulgou nesta semana um número de WhatsApp 
para que a população possa denunciar pessoas com resultado positivo para Covid-19 que não 
estejam cumprindo o isolamento social. O telefone é o (14) 3263-0020, que está disponível 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Se constatado o descumprimento do isolamento 
domiciliar, além de pagar multa, o infrator pode pegar detenção de um mês a um ano de prisão.
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BALANÇO

Após três meses do primeiro caso de 
Covid-19, região tem 1,4 mil infectados

Em Lençóis Paulista, entre maio e junho número de caso teve aumento de 302%Priscila Pegatin

O primeiro caso de Covid-19 
registrado na região com-
pletou três meses nesta 

semana. A confirmação, feita 
em 29 de março, ocorreu justa-
mente em Lençóis Paulista, que 
depois de quase 100 dias conta-
biliza, até a noite da terça-feira 
(30) 985 infectados e 20 mortes 
em decorrência de complica-
ções da doença ocasionada pelo 
novo coronavírus. Na região de 
cobertura do Jornal O ECO, que 
também inclui Areiópolis, Bore-
bi e Macatuba, na mesma data 
já haviam sido registrados 1.315 
casos e 26 óbitos. 

Cerca de 12 dias após o novo 
coronavírus chegar a Lençóis 
Paulista, Macatuba entrava para 
a lista de municípios com pa-
cientes com a Covid-19. Em 11 

EPIDEMIOLOGIA

Censo Covid estima que 8,7% 
dos lençoenses estão infectados
Dos 1.024 exames realizados na segunda etapa, 94 pessoas estavam com o 
novo coronavírus; terceira e última fase dos testes em massa será no dia 19

Priscila Pegatin

A Secretaria de Saúde de 
Lençóis Paulista realizou 
no domingo (28) a segun-

da etapa do Censo Covid, ação 
de testagem em massa de assin-
tomáticos para a detecção de 
infecções pelo novo coronaví-
rus (Covid-19).  Ao todo foram 
aplicados 1.024 testes rápidos, 
pouco mais de 200 em cada 
uma das cinco unidades de saú-
de que participaram do Censo. 
O resultado foi de 94 exames 
positivos, elevando a taxa de in-
fecção na cidade de 3,06%, na 
1ª fase, para 8,7%.

A Secretaria de Saúde identi-
ficou que dos 94 casos positivos, 
36 já haviam saído do período 
de incubação, ou seja, o sistema 
imunológico já havia combatido 
o vírus e não existia mais risco 
de transmissão. Em contraparti-
da, as demais 58 pessoas, apesar 
de não apresentarem sintomas, 
estavam na fase ativa da infecção.

Do total de positivos, 51% 
são mulheres e 49% homens. A 
faixa etária de maior contami-
nação ativa está acima dos 40 
anos, com 41 infectados, sendo 
a maior incidência, nove, dos 
45 aos 49 anos. Entre os ido-
sos, acima dos 60 anos, foram 
identificados 12 pacientes po-
sitivos assintomáticos. Já entre 
as pessoas infectadas e recu-
peradas a maior incidência é 
entre 35 e 39 anos, com nove 

TESTAGEM - Segunda etapa do Censo Covid identificou 94 casos assintomáticos da doença

casos. Entre os idosos foram 
constatadas sete ocorrências.

No geral foram identificados 
casos positivos, de transmissão 
ativa ou não, da faixa etária dos 
10 aos mais de 65 anos.

A terceira e última etapa 
do Censo está prevista para o 
domingo (19). Segundo o secre-
tário de Saúde, Ricardo Conti, 
os ajustes seriam feitos em uma 
reunião agendada para o final da 
tarde de ontem (3). Mas é prová-
vel que o Censo seja realizado 
nos moldes da segunda fase - na 
qual as pessoas assintomáticas 
procuraram uma das unidades 
de saúde pré-definidas para rea-
lizar o exame com horário agen-
dado. O diferencial desta vez, 
e que também será abordada 
na reunião, é a distribuição de 

senha para evitar aglomerações.
A primeira fase do Censo 

Covid foi realizada entre 29 de 
maio e 15 de abril. Foram apli-
cados 846 testes sorológicos do 
tipo IgM/IgG, conhecidos como 
testes rápidos. O resultado reve-
lou taxa de contágio na cidade 
de 3,06%, com 31 casos positi-
vos assintomáticos. Na época, 
desses pacientes 11 já apresenta-
vam anticorpos do tipo IgG, que 
indica que o sistema imunológi-
co combateu o vírus, sem risco 
de replicação para outras pesso-
as. Já outras 20 pessoas tinham 
o anticorpo IgM, em estágio de 
transmissão. Nesta etapa a cida-
de foi dividida em sete regiões e 
seus participantes sorteados.

Na segunda etapa do Censo, 
no último domingo (28), cinco 

unidades de saúde realizaram 
pouco mais de 200 testes cada: 
Núcleo Luiz Zillo (ESF Dr. João 
Paccola Primo), Jardim Monte 
Azul (ESF Antonio Benedetti), 
Jardim Ubirama (UBS Dr. José 
Antonio Garrido), Jardim do 
Caju (ESF Dr. Luiz Fernando 
Lellis Andrade) e Jardim Cru-
zeiro (ESF Dr. José Nege).

No Censo Covid são testa-
dos pacientes assintomáticos, 
ou seja, que não apresentam 
sintomas da doença, mas que 
podem estar contaminados 
ou que tiveram contato com 
o vírus. Podem participar da 
pesquisa pessoas de ambos os 
sexos e de todas as idades, exce-
to idosos, gestantes ou pessoas 
do grupo de risco, para evitar o 
risco de contaminação. 

LINHA DO 
TEMPO NA 
REGIÃO

29.mar
1º caso em Lençóis Paulista

11.abr
1º caso em Macatuba

23.abr
1º óbito em Lençóis Paulista

15.mai
1º óbito em Macatuba

20.jun
1º óbito em Borebi

20.abr
1º caso em Borebi

24.abr
1º caso em Areiópolis

24.mai
1º óbito em Areiópolis

cidades, a divulgar o número 
de exames realizados. Do início 
da pandemia até 30 de junho 
foram 5.082 testes. Quanto ao 
número de infectados, o muni-
cípio tinha 245 casos positivos 
e sete óbitos em 31 de maio. 
No final de junho o número de 
infectados teve um aumento de 
302%, saltando para 985 infec-
tados. Já as mortes, que chega-
ram a 20, subiram 186%.

Em Macatuba, que encer-
rou maio com 32 casos positi-
vos e um óbito, houve aumento 
de 803% e 100% no final de ju-
nho, com 289 infectados e duas 
mortes. A segunda vítima fatal 
da doença comoveu a cidade. 
Uma jovem, de 23 anos, que 
estava grávida de gêmeos teve 
resultado positivo para a Co-
vid-19 e faleceu após o parto. 
Segundo a Prefeitura Munici-
pal, os bebês seguem em cui-
dados hospitalar em Botucatu. 

Areiópolis, que tinha 10 
casos positivos e duas vítimas 
fatais em 31 de maio, um mês 
depois contabilizava 28 infecta-
dos e três mortes, o que repre-
senta aumento de 180% e 50%, 
respectivamente. Nem Borebi, 
a menor das quatro cidades, 
escapa da tendência. Enquanto 
que em maio o município tinha 
três casos e nenhuma morte, no 
dia 30 de junho o total era de 
14 casos positivos e uma fatali-
dade, com aumento de 367% de 
infecções em um mês.

81 % JÁ SE RECUPERARAM
Enquanto o número de in-

fectados no interior não esta-
biliza, a boa notícia vem dos 
pacientes recuperados. Do total 
de 1.316 infectados nas quatro 
cidades até o final de junho, na 
mesma data 1.068 já respiravam 
aliviados. Lençóis Paulista lide-
ra com 792 recuperados, segui-
da de Macatuba, com 244, Arei-
ópolis com 21 e Borebi com 11. 

de abril a cidade divulgava seu 
primeiro registro oficial. Tam-
bém foi em abril que o vírus fez 
vítimas em Borebi e Areiópolis, 
nos dias 20 e 24 respectivamen-
te, segundo dados divulgados 
pelas redes sociais das prefeitu-

ras municipais e acompanhados 
pela reportagem. 

As vítimas fatais, infeliz-
mente, chegaram pouco menos 
de um mês após o primeiro 
contágio. Lençóis Paulista teve 
o primeiro óbito causado pela 

Covid-19 em 23 de abril. Em 
Macatuba, o primeiro paciente 
a falecer com a doença foi em 
15 de maio. No dia 24 do mes-
mo mês foi a vez de Areiópolis 
notificar a primeira fatalidade. 
A última a entrar para a lista foi 

Borebi, com a morte do prefei-
to Antonio Carlos Vaca, no dia 
20 de junho.

O avanço da doença para 
o interior já era esperado pelo 
Ministério da Saúde e pelos 
próprios municípios desde os 
primeiros casos registrados no 
país. Justificativa para as me-
didas de isolamento domiciliar 
adotadas pelas autoridades 
para preparar o Sistema Públi-
co de Saúde para atender aos 
pacientes. Apesar disso, segun-
do Ricardo Conti, secretário de 
Saúde de Lençóis Paulista, con-
ter o avanço do vírus tem sido 
uma tarefa árdua. 

O maior salto nos registros 
entre os municípios acompa-
nhados pela reportagem se deu 
em junho. Para o secretário de 
Saúde, entre os motivos para 
o aumento estão tanto a am-
pliação da testagem quanto o 
contágio entre os trabalhadores 
das atividades consideradas 
essenciais, que, obviamente, 
estão mais expostos por conti-
nuarem trabalhando. “Apesar 
disso, não tivemos nenhum 
caso em que um paciente ficou 
sem internação ou equipamen-
to”, ressalta Conti.

Sobre a testagem, Lençóis 
Paulista é a única das quatro 

PANDEMIA - Aumento 
maior no número de casos 

na região ocorreu entre final 
de maio e final de junho

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Saúde CIRURGIAS ELETIVAS
Com o objetivo de reduzir os riscos de contágio pelo novo coronavírus 
(Covid-19) e racionar o uso de insumos básicos como anestésicos e alguns 
medicamentos que estão em falta no mercado, as cirurgias eletivas 
continuam suspensas em todo o país. Sem previsão de retorno, os hospitais 
seguem realizando apenas os procedimentos de urgência e emergência.

ATENDIMENTO

Lençóis amplia estrutura de 
enfrentamento à Covid-19

Além do aumento da oferta de leitos de enfermaria e UTI, cidade otimizou atendimento telefônicoPriscila Pegatin

Desde o início da pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19) Lençóis Paulista 

vem adaptando sua estrutura 
de saúde pública para atender 
à crescente demanda. Entre 
as últimas ações realizadas, a 
cidade ampliou a capacidade 
de leitos de enfermaria e UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
e disponibilizou uma nova cen-
tral de atendimento telefônico 
para que os munícipes possam 
entrar em contato em caso de 
sintoma gripal ou outros cuida-
dos de saúde.

Em abril, o Hospital Nossa 
Senhora da Piedade (HNSP) já 
havia realizado mudanças inter-
nas para receber pacientes com 
suspeita ou diagnóstico positivo 
de Covid-19. Segundo o médico 
e diretor técnico da unidade, 
Antonio Celso Gomes de Souza 
Barros Filho, na época, um se-
tor de apartamentos foi adapta-
do para atendimento exclusivo 
desses casos, com capacidade 
para 20 leitos. Com o avanço da 
pandemia para o interior, o hos-
pital fez novas mudanças.

O espaço que estava em 
reforma para abrigar o futu-
ro Centro de Hemodiálise foi 
transformado no Pronto Aten-
dimento Covid. As obras foram 
viabilizadas por meio de doa-
ções de empresas, entre elas a 
Bracell, que investiu cerca R$ 
1 milhão nas adequações do 
espaço e doou diversos equipa-
mentos e respiradores. A inau-
guração do local, que oferece 
12 leitos exclusivos de UTI, 
possibilitou que a ala adapta-

ESTRUTURA - UTI Covid conta com 12 leitos equipados para atendimento de casos mais graves; local aguarda credenciamento do Ministério da Saúde

Outra estrutura que foi 
otimizada recentemente foi a 
Central Covid-19, que faz a 
triagem e acompanhamento 
de pacientes com sintomas do 
novo coronavírus ou que pre-
cisem de atendimento médico 
na rede pública. O serviço 
agora funciona pelo telefone 
(14) 3269-7140, que conta com 
10 ramais de atendimento si-
multâneo, que substituem os 
números de telefone celular.

Segundo o Secretário de 
Saúde, Ricardo Conti, a mu-

da inicialmente concentrasse 
exclusivamente os leitos de en-
fermaria, para casos mais leves 
da doença.

Outra parceria com a ini-
ciativa privada permitiu que 
a capacidade de atendimento 

fosse novamente ampliada. Atu-
almente, aos 23 leitos de enfer-
maria do Hospital Piedade, so-
mam-se nove do Centro Médico 
Unimed (CMU), totalizando 32 
leitos para casos leves. Para os 
casos mais graves, permanecem 

os 12 leitos de UTI. Caso haja 
demanda, existe a possibilidade 
de elevar para 43 o número de 
leitos de enfermaria, além de 
utilizar os leitos da UTI geral 
ampliando para 20 a oferta.

Norberto Pompermayer, 

médico e presidente do comi-
tê local de enfrentamento à 
Covid-19 lembra que a cidade 

também tem a retaguarda das 
unidades de Bauru, sobretudo 
para casos de alta complexida-
de ou com previsão de inter-
nação mais prolongada, como 
o Hospital Estadual e o recém-
-inaugurado Hospital das Clíni-
cas da USP (Universidade de 
São Paulo), que iniciou o aten-
dimento nessa quarta-feira (1), 
ampliando a oferta em mais 40 
leitos na região.

“O Hospital Piedade é 
para atendimento de média 
complexidade. Pacientes mais 
graves, como aqueles que 
precisam de hemodiálise, in-
tervenções cardíacas devem 
ser encaminhados para nossa 
referência, que é Bauru. Aqui 
fazemos todo o atendimento 
inicial, mas essa é uma regra 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde)”, ressalta o médico, 
que explica que apenas com a 
saturação dos hospitais de re-
ferência os pacientes graves fi-
carão internados em Lençóis.

Mesmo com a estrutura 
montada, o Hospital Piedade 
aguarda pelo credenciamento 
dos leitos de UTI pelo Minis-
tério da Saúde para receber re-
passes do SUS. Diversos pedi-
dos já foram feitos nos últimos 
meses, inclusive junto à Secre-
taria de Estado da Saúde. En-
quanto os recursos não chegam 
dos governos federal e estadual, 
a manutenção dos serviços está 
sendo custeada pela própria 
Prefeitura Municipal, por meio 
de convênio com a entidade.

Central Covid também ganha reforço
dança visa melhorar o atendimen-
to, que passou a ser feito com o 
auxílio de 50 servidores da Prefei-
tura Municipal, que se candidata-
ram voluntariamente. De acordo 
com a pasta, já são mais de 12,2 
mil ligações recebidas, sendo 7,6 
mil relacionadas a atendimento 
médico e 4,6 mil de orientações. 

“O atendimento da Central 
Covid é feito de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 20h, aos sába-
dos, das 8h às 18h, e aos domin-
gos, das 10h às 16h, mas estamos 
trabalhando para ampliar o ho-

rário”, revela Conti, que destaca 
ainda que a estratégia de triagem 
e acompanhamento tem evitado 
aglomerações e agilizado o aten-
dimento nas unidades de saúde, 
sobretudo nas que são exclusivas 
para casos positivos ou suspeitos.

TRIAGEM
Durante a ligação, caso o 

paciente tenha sintomas que 
possam levar ao diagnóstico do 
novo coronavírus ele é encami-
nhado para uma das três unida-
des básicas de saúde destinadas 

exclusivamente à Covid-19, 
as ESF (Estratégias de Saúde 
da Família) Antônio Benedetti 
(Jardim Monte Azul) e João 
Paccola Primo (Núcleo Ha-
bitacional Luiz Zillo), além 
do Ambulatório de Especia-
lidades Dr. Antônio Tedesco 
(Centro). As unidades aten-
dem de segunda a sexta-feira 
em horário administrativo. 
Aos finais de semanas e feria-
dos, o paciente é encaminha-
do ao Pronto Atendimento 
Covid, aberto 24 horas.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Caderno B
Clubes de serviço de 
Lençóis empossam 
novas diretorias
Por conta da pandemia do novo coronavírus, os novos presidentes 
assumiram postos em cerimônias virtuais realizadas nesta semana

Priscila Pegatin

Julho é um mês de transi-
ção para os clubes de ser-
viço de Lençóis Paulista. 

O período marca a troca de 
diretorias do Lions Clube, do 
Rotary Club Lençóis Paulista e 
do Rotary Club Cidade do Li-
vro. Neste ano, diferentemente 
dos demais, as cerimônias de 
posse foram virtuais, seguindo 
as regras de isolamento social 
para conter o avanço do novo 
coronavírus (Covid-19).

O primeiro a ser empos-
sado foi o despachante docu-
mentalista Luiz Carlos Ribei-
ro Gallego, do Rotary Club 
Cidade do Livro. A cerimônia 
on-line ocorreu na terça-feira 
(30). Sócio-fundador do clu-
be, que tem quatro anos de 

NOVOS PRESIDENTES - Da direita para a esquerda, Luiz Carlos Ribeiro Gallego (Rotary Cidade do Livro), 
Vanderlei Rogério Troncone (Rotary Club Lençóis Paulista) e Waldomiro Ponsoni Filho (Lions Clube)

existência, Gallego entra no 
lugar de Amarildo Ventura 
de Souza e fica no posto até 
junho de 2021.

Na quarta-feira (1), tam-
bém em reunião via web, 
Vanderlei Rogério Troncone, 
empresário do ramo de trans-
portes, representante comer-
cial e rotariano há dois anos, 
assumiu a presidência do Ro-
tary Club Lençóis Paulista. 
Sucessor de Alexandre Ivo, ele 
também permanece à frente da 
diretoria até junho de 2021.

No Lions Clube não houve 
troca. Waldomiro Ponsoni Fi-
lho, funcionário público apo-
sentado, foi reconduzido ao 
cargo para seu segundo man-
dato. Presidente entre 2019 e 
2020, ele segue até junho de 
2021, como os demais colegas. 

A posse estava marcada para a 
noite dessa sexta-feira (3), tam-
bém de forma virtual.

Os novos presidentes dos 
clubes de serviço assumem 
os cargos em um momento 
difícil para a cidade, o país 
e o mundo. Por isso, mesmo 
com as limitações que dificul-
tam a continuidade das ações, 
ressaltam a importância do 
voluntariado, que tem feito a 
diferença para muitas famílias 
e entidades locais.

“Mesmo com este período 
de pandemia, vamos nos reu-
nir virtualmente e traçar me-
tas para angariar fundos com o 
objetivo de colaborar com nos-
sas entidades. Continuaremos 
com os projetos iniciados nos 
anos leonísticos anteriores”, 
relata Waldomiro Ponsoni Fi-

lho, se referindo a ações como 
o Café do Bem, a Campanha 
da Visão e o Lions Quest.

Sobre o novo cenário, 
Vanderlei Rogério Troncone 
enfatiza que a criatividade 
tem sido fundamental, já 
que os projetos precisaram 
ser adaptados. “Os planos 
são muitos, mas, para uma 
estabilidade e certeza maior, 
é necessário que a pandemia 
regrida para que as ações 
planejadas aconteçam. Esta-
mos procurando nos adaptar 
à situação atual para manter 
nossos eventos”, diz.

Luiz Carlos Ribeiro Gal-
lego segue a mesma linha e 
aponta um lado positivo deste 
momento de conexão on-line. 
“Vai ser um ano difícil, mas 
vamos trabalhar para angariar 

fundos e estaremos à disposi-
ção da sociedade. Nossas reu-
niões são virtuais por causa 
da pandemia, o que facilita o 
ingresso de novos associados, 
que poderão se conectar de 
qualquer lugar”, comenta.

ENFRENTANDO
A PANDEMIA

Cientes de sua missão, os 
clubes de serviço de Lençóis 
Paulista têm contribuído mui-
to com a comunidade durante 
a pandemia. O Lions Clube já 
efetuou a doação de cestas bá-
sicas a famílias necessitadas, 
por meio do comitê solidário 
da Covid-19, além de produtos 
de higiene, limpeza e proteção 
individual para o Lar Nossa 
Senhora dos Desamparados, o 
Asilo dos Velhinhos. O Rotary 

Club Lençóis Paulista fez a do-
ação de camas com comandos 
elétricos, aparelhos de Raio-X 
digital e equipamentos de pro-
teção individual para o Hospi-
tal Nossa Senhora da Piedade. 
Já o Rotary Cidade do Livro 
fez a confecção de máscaras, 
campanha de arrecadação de 
cestas básicas, testagens no 
asilo e casa de repousos.

FEIJOADA DELIVERY
No próximo domingo (12), 

o Rotary Club Lençóis Paulista 
realiza uma Feijoada Delivery 
em prol da Fundação Rotária 
para arrecadar fundos para o 
combate do novo coronavírus. 
A adesão custa R$ 30. A entre-
ga será feita a partir das 11h. 
Pedidos devem ser realizados 
pelo telefone (14) 99118-7056.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Classificados

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 re-
quinte e bom gosto, além 
de vinhos, doces finos 
em cachepôs de madeira 
e a famosa bagaceira, 
a cachaça. Localiza na 
Rua Raul Gonçalves de 
Oliveira, 113, descendo 
o Banco do Brasil, @
galeriamarialp. Tratar: 
(14) 3264-2645 ou (14) 
99689-3939. 

GRAFITE PARA facha-
da, pinturas artísticas 
com desenhos para 
fachadas comerciais e 
residências. Studio Pac-
cola (14) 99832-3243. 

CABELEIREIRO E Bar-
beiro a domicílio. Atendo 
pessoas idosas e enfer-
mas 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 

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

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

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

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

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

ALONSO CABELEIREI-
RO. Av. Hermínio Jacó, 
no 622 no bairro Nova 
Lençóis, atendimento de 
segunda a sábado e aos 
domingos e feriados até 
às 12:00h. Estamos com 
ótimos preços. Tratar 
(14) 99728-5999. 

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

WR - Serviços. Limpeza, 
doméstica e pesada. 
Jardim, piscina e pintu-
ras em geral. Av. Dante 
Andreoli, no 365, Monte 
Azul. Tratar com Waldyr 
(14) 99815-4447 ou (14) 
98106-0858 

SERRALHERIA POR-
TAL - portões basculan-
tes revestido em chapas 
de alumínio - estruturas 
e esquadrilhas metálica 
em geral. Pontualidade, 
eficiência e qualidade 
em primeiro lugar. Tratar 
(14) 3264-4313. e-mail 
serralheriaportaljc@
hotmail.com 

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

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

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

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

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

VEÍCULOS
VENDA

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

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

VENDO ECOSPORT 
XLS 1.6 2006, flex, 
prata, completa, sensor 
estacionamento - Tel 
whats (14) 99614-3191

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

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

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

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

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

VENDO 01 Caminhão 
ano 82 para entulhos 
Mercedes Bens 1513 
com as caçambas, 
aceito casa ou terreno 
em (troca). Tratar: (14) 
99712-2211 

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

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

ZAFIRA ELITE 2.0 
MPFI Flexpower 2006 
em ótimo estado - pro-
cedência - 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.

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

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 

PROCURO VAGA de 
diarista; faxineira ou 
doméstica. Tenho dispo-
nibilidade de dia e horá-
rio. Para Residências ou 
escritórios. Tratar (14) 
99896-2101

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

LAVA SECO Cavazzotti 
- Empresa especializada 
em limpeza e higie-
nização 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.

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

MOTO TÁXI Estradas 
precisa-se de motoquei-
ro. 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 APO-
SENTADO procurando 
chácara, sítio para 
ser caseiro. Formado 
em jardinagem em 
geral. Solteiro. Cel:. (14) 
98816- 7062 falar com 
José 

SOU DIARISTA com 
experiência. Boa 
organização e disciplina. 
Atuo em residências, 
escritórios e consul-
tórios. (Escritórios e 
Consultórios Disponível 
faxina a noite). Tratar: 
(14) 99702-5096

SE VOCÊ está bus-
cando um cuidador de 
idoso ou cuidadora com 
experiência e ótimas 
referências estamos 
à disposição imediata 
para atender suas ne-
cessidades. Favor entrar 
em contato pelo fone 
(14) 3263-1716 ou (14) 
99788- 4437 com Valdir 
ou Maria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE MOTOR de 
portão basculante semi 
novo. Tratar (14) 3263-
2793 / (14) 98822-1372.

VENDE-SE TRAILER 
completo, com geladeira, 
chapa e churrasqueira. 
Tratar (14) 99166-6279

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 sa-
nitário) em ótimo estado. 
Tratar 14 99686-7382 ou 
14 99890-6650 

EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE para 
escritórios, vende-se 
mesas, gaveteiros e ar-
mários, 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 
basculante 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 
matrizes de ovelha Ile 
de 99613. R$ 8.000,00. 
Tratar (14) 99661-8289 e 
99694-7889

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

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

AULAS PARTICU-
LARES. Matemática 
(Ensino Fundamental) 
Tratar Valério cel: 99715 
2968

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

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

VENHA REALIZAR o 
sonho da casa própria! 
Financiamos seu imóvel 
pela Caixa Econômica 
Federal! *Imóvel Novo 
*Imóvel Usado *Terreno 
e Construção faça uma 
avaliação de crédito! (14) 
3264-5165 / (14) 99820- 
0872 - José Carlos. Rua 
15 de Novembro, 581. 
Edifício Luiz Paccola, 3o 
andar, sala 32. Lençóis 
Paulista. 

VENDE-SE FURADEI-
RA 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

MOTOCICLETAS
VENDA

EMPREGOS

ALIMENTAÇÃO

APLICAM-SE HER-
BICIDAS mata-mato 
em terrenos e quintais. 
Tratar (14) 99127-0004

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

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

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

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

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

ANIMAIS

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

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

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

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

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

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

O MELHOR atendi-
mento 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 cal-
çados seminovos n° 36. 
Tratar (14) 3263-1280 

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

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

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

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

EXCURSÕES

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

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

RESIDENCIAL 
ITAMARATY: Sala de 
jantar e estar, Cozinha 
com armários embutidos, 
01 suíte, 02 quartos, 
banheiro social, lavabo, 
área de serviço, garagem 
p/ 4 carros, piscina com 
aquecimento, área gour-
met com churrasqueira, 
dispensa e banheiro. R$ 
950.000 Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

AÇAÍ I - Casa de esquina 
com dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro e 
lavanderia coberta, R$ 
179.000,00. Magno 
Ferreira, Cresci 194142F. 
Tratar (14) 99795-2449.

VENDE-SE CASA no 
Alfredo Guedes. Tratar 
(14) 3263-2793

VENDO APARTA-
MENTO no Residencial 
Jacarandá (aceito carro 
ou moto como parte de 
pagamento). Tratar (14) 
98141-3822 

VENDO APARTAMEN-
TO 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. Con-
tatos: (14) 99141-9526 ou 
(14) 99829-1217 

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

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

VENDE-SE CASA na 
Rua Santo Antônio, nº 
533 - Jardim Bela Vista, 
02 dormitórios, 03 salas 
(de visitas, jantar e escri-
tório) cozinha, banheiro, 
área de serviço, garagem 
para 02 carros e área de 
lazer com, churrasqueira, 
quarto e banheiro, com 
148,36 m2 de construção. 
Tratar: (14) 99616-6780. 

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

VENDE-SE CASA no 
Maria Luiza 4, sendo 2 
quartos, sala, cozinha, 
área total 68.58 m², 
terreno 208.20 m². Tratar 
(14) 99883-0149.

VENDE-SE MOTO 
Harley Davidson Electra 
Glide Classic, cor preta, 
2008, bem conservada, 
com apenas 35mil km 
rodados. Impecável! 
Tratar (14) 99785-7828. 

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

MOTO PCX 2016 
- 21.200 km - Cinza pe-
rolizada - 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 Ka-
wasaki 250 cilindradas, 
ano 2009, cor verde 
com 30 mil km rodado. 
Tratar (14) 3263-7022 
ou (14) 98149-5634 
falar com Alemão.

SERVIÇOS

DIVERSOS FESTAS

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

FRANGO ASSADO aos 
domingos, venha confe-
rir, é uma delícia! Tratar 
na Rua Luiz Henrique 
de Camargo, 21, Júlio 
Ferrari. Contato (14) 
3263-6502/ 99659-6123 
com Cícero Bearari

LANCHE MANIA - Trai-
ler do Gilson Chapeiro 
na rotatória do Posto 
Leão na Cecap (entrega 
grátis). (14) 98136-4598 
ou 99671- 4312 

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 Ranzani, 165, 
Jd. Lago da Prata. Tratar 
(14) 99761-1693.

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

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

CAMPOS DO Jordão 
25 a 28/07. Passeio 
turistico,pousada, café 
da manhã almoço e 
transporte. Fone 99724-
8206 3264-8558

HOLAMBRA DIA 30/08 
festa das flores ingresso 
e transporte 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 inclu-
ído 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. 

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

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

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

RESIDÊNCIAS
VENDA
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MACATUBA - Casa - 2 
Dormitórios (com armário 
embutido), 1 sala ampla, 
1 cozinha americana com 
armários, 1 banheiro so-
cial completo (blindex), 1 
lavanderia coberta. Área 
gourmet com piscina, 
churrasqueiras, pia, 2 
banheiros com chuveiro e 
gramado, muro alto com 
cerca elétrica, portão da 
garagem automático, 
sistema de segurança 
completo. R$ 3.300,00. 
Código 02784. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

CENTRO - Quitinete - 1 
sala ampla, cozinha, ba-
nheiro social. R$ 400,00. 
Código 02891. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

CENTRO - Apartamen-
to - 3 quartos suítes (1 
closet), 1 sala de visita 
com 1 sala de jantar, 
área gourmet anexa, 
1 cozinha comum, 1 
lavabo, 1 lavanderia, 2 
garagens cobertas. Hall 
térreo - sala de estar, 
academia, biblioteca, 
salão de festas, portaria 
24 horas. R$ 3.000,00. 
Código 02892. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

GUARUJÁ PARA 
temporada - Praia 
Pitangueiras - quitinet (4 
pessoas), apartamento 
(8 pessoas), 1 quadra 
da praia e 2 quadras 
dos shopping. Ligue (14) 
99772-7315

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. 

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

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.

CENTRO - Sala 
comercial - Salão 8/4,1 
banheiro, porta de 
entrada de blindex. R$ 
715,00. Código 02807. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CENTRO - Sala 
Comercial - Sala 
ampla com 181m², 1 
banheiro, cozinha, ótima 
localização. R$ 1.800,00. 
Código 02397. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

DISTRITO INDUS-
TRIAL I - Barracão 
- Barracão grande com 
400m², 1 cozinha, 3 
salas para escritório, 2 
banheiros masculinos, 
1 banheiro feminino. R$ 
4.000,00. Código 02386. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CENTRO - Sala 
Comercial - Salão 
amplo com 70m², com 
1 sala para recepção, 1 
sala para escritório e 1 
hall de entrada para o 
escritório. R$ 1.100,00. 
Código 02421. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

CENTRO - Sala Co-
mercial - sala grande c/ 
banheiro e depósito. R$ 
700,00. Código 02883. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CENTRO - Sala comer-
cial - 1 hall de entrada, 
1 sala de espera, portão 
de ferro na entrada, 
tem interfone, 1 copa, 2 
banheiros sociais, 1 com 
adaptação, lavanderia 
coberta, 2 salas simples, 
2 salas duplas, garagem 
para 2 carros, murado, 
cimentado, com plantas. 
Código 02908. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

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

VENDO PRÉDIO comer-
cial 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 es-
tética. Tratar (14) 99789-
3425 / 99787-0743.

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

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 

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

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.

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

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 

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

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

ALUGO SALA 
COMERCIAL 
para área mé-

dica. CLINCOR 
Rua Anita 

Garibaldi, 701 - 
Centro - Lençóis 
Paulista. Telefo-
nes: 3263-0801 / 

99735-4017.

PARQUE RONDON, 
vende-se uma casa 
excelente acabamento, 
3 quartos com móveis 
planejados sendo uma 
suíte, 2 banheiros, 
cozinha planejada, copa 
e sala amplas, linda área 
gourmet com lavabo, 
suíte com sacada na 
parte de cima, garagem 
para 2 carros, cerca elé-
trica, alarme, interfone e 
portões automatizados. 
Valor R$ 585 mil. Tratar 
(14) 99795-2449 Magno 
Ferreira Cresci 194142F 

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.

MONTE AZUL, casa 
da frente 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro 
com box, lavanderia e 
garagem coberta, casa 
fundo 1 quarto, cozinha, 
sala, banheiro com box, 
lavanderia e garagem 
coberta, quintal, água 
e luz separado, valor 
R$ 249.000,00. Tratar 
(14) 99795-2449 Magno 
Ferreira Cresci 194142F.

CENTRO - Sala 
Comercial - 1 sala 5m 
x 4 m com 1 pia, sala 
recepção, sala aten-
dimento, sala espera, 
sanitários adaptados 
e estacionamento. R$ 
660,00. Código 02420. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CENTRO - Sala 
comercial - Salão amplo 
4x10m², 1 banheiro, 
2 porta de ferro, piso 
frio, forro de laje, 
telhado brasilite, ótima 
localização. R$ 1.000,00. 
Código 02552. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

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

CENTRO - Sala Comer-
cial - Sala ampla com 
um banheiro. R$ 500,00. 
Código 02887. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

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

VENDE-SE UMA 
chácara em Alfredo 
Guedes, bairro Areia 
Branca 3.000 m2 
incluso água e rancho. 
Valor 130 mil. Tratar 
(14) 99883-2411. 

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

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 Cam-
pinho. Área total de 3,3 
alqueires paulista, ou 
seja, 8,06 hectares, lo-
caliza- 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. 

CHÁCARA VIRGÍLIO 
Rocha - 1500 metros, 
excelente localização, 
(600 metros da Rod. 
Marechal Rondon. 
Km. 307) topografia 
plana, toda cercada, 
arborizada R$ 185.000 
(aceito caminhonete 
como parte do negócio) 
Adriano Cian - Consul-
tor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

SÍTIO VARGEM Limpa: 
2 Alqueires, Casa com 
varanda, 03 Quartos, 
Suíte com Ar Condicio-
nado, Cozinha, Banheiro 
Social, Poço Artesiano, 
Mangueira, Pastagem, 
Plantação de Milho a 12 
Km de Lençóis, aceito 
Residência como parte 
do negócio. Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

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.

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.

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

CHÁCARA VIRGÍLIO 
Rocha - 3360 metros, 
excelente localização, 
(600 metros da Rod. Ma-
rechal Rondon. Km. 307) 
Casa 03 Quartos, Sala, 
Cozinha Banheiro, Bar, 
Piscina, Salão de Festa, 
Sauna, canil, casa casei-
ro, topografia plana, toda 
cercada, arborizada R$ 
480.000 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.

MARIA LUIZA IV: 02 
Terrenos Juntos, total 
de 450 m2 m² excelente 
localização topografia 
plana (vendo separado 
225 cada lote 225 m2 R$ 
113.000) Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

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

PARQUE ANTARTICA: 
Terreno. Todo Murado 
343 m². Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel. Tel. 
(14) 99126-5928.

PARQUE ANTARTICA: 
Terreno: Todo Murado 
410m². Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel. Tel. 
(14) 99126-5928.

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

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

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.

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 presta-
ções, sendo negociável 
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.

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 LOCALIZA-
DO no Jardim Village, 
na Avenida dos Estudan-
tes. Interessados tratar 
(14) 99725-2619.

VENDE-SE UM terreno 
400 m2 no Jardim Mo-
rumbi, duas frentes, Rua 
Antônio Biral (esquina 
28 de Julho). Tratar (11) 
98156-4130 WhatsApp.

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

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

VENDO TERRENO 
Vila Antonieta II, Rua 
Honório Barbosa lote 
4 quadras 6, 12x36,5 
- 459m2. Tratar: (14) 
99614-3191.

VENDE-SE TERRENO 
400 m², murado na 
Maria Luiza 4. Tratar (14) 
99712-2211.

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

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

CENTRO - Casa - 2 
quartos sendo 1 suíte, 1 
sala, 1 copa, 1 banheiro, 
1 cozinha. Edícula com 
piscina, cozinha, banhei-
ro, lavanderia coberta 
e garagem coberta. R$ 
1.955,00. Código 02796. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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

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

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

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

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

ITAMARATY - 
Terreno todo murado 
portão, excelente 
localização 395,82 m2 
R$ 175.000 Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.
ITAMARATY: Terreno to-
pografia plana, excelente 
localização 525 m² - R$ 
240.000 Adriano Cian 
Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

ITAMARATY: TERRE-
NO 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.

GREENVILLE RESI-
DENCIAL: Terreno topo-
grafia plana, excelente 
localização 1056 m2 R$ 
650.000 Adriano Cian 
Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.
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Ana Paula Oliveira, domingo (5) Anderson Resende, segunda-feira (6)Aline Prado, terça-feira (7)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Arlindo Oliveira, segunda-feira (6) Gisele Silva, sábado (4)Arlet Rodrigues, sábado (4)
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Luciana Pereira, segunda-feira (6) Marcelo Garcia, quinta-feira (2)Julio Saes, domingo (5)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Ricardo Conti, segunda-feira (6) Roberto Maximino, sábado (4)Raul Ramos, segunda-feira (6)

Julho começa com muitos lençoenses estreando idade nova. Parabéns a todos!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO

ENCONTRO FRATERNAL - Na foto, dos anos 60, nosso 
emérito músico Emilio Campanholi na companhia do   grande 
comunicador Moraes Sarmento e de Robertinho, uma lenda 
no Acordeom. O registro foi feito durante um evento da 
TV Cultura, realizado na vizinha cidade de Bauru. Moraes 
Sarmento foi o criador do programa Viola Minha Viola, que 
apresentou ao lado da saudosa Inezita Barroso por cerca de 
trinta anos e que ainda é sucesso na emissora.

Por Nelson Faillace
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