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UM SENHOR JORNAL
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SOLIDARIEDADESERVIÇO

Bracell entrega 8,2 mil
cestas básicas na região

Repartições começam 
a retomar atendimento

Desde março, quando os primei-
ros casos de Covid-19 começaram a 
surgir no Brasil, a questão não se limi-
tou a área da saúde, impactando tam-
bém outros setores. Com o isolamen-
to social veio também um aumento 
nos índices de desemprego. Diante 
deste cenário, a Bracell, consciente 
de seu papel junto às comunidades 
onde atua, tem realizado uma série 
de ações de apoio às autoridades no 
combate e a prevenção ao novo coro-
navírus e apoio às famílias em situa-
ção de vulnerabilidade. Dentro deste 
propósito, a empresa lançou o Desa-
� o Voluntário, uma campanha inter-
na que envolveu os colaboradores e 
empresas terceiras na arrecadação de 

alimentos não perecíveis para famí-
lias em situação de vulnerabilidade. 
Em um mês, foram arrecadadas 4.110 
cestas básicas. Para fortalecer ainda 
mais o apoio às comunidades, a em-
presa dobrou o montante e, com isso, 
a campanha contabilizou 8.220 cestas 
básicas no total que já bene� ciaram a 
população em 16 locais da região. A 
entrega foi feita aos municípios da re-
gião onde a Bracell mantém suas ati-
vidades, sendo que a distribuição das 
cestas � cou a cargo das prefeituras. As 
cidades que receberam os alimentos 
foram: Borebi, Agudos, Avaí, Areió-
polis, Pirajuí, Itapeva, São Manuel, 
Getulina, Júlio de Mesquita, Bauru, 
Pederneiras e Cabrália Paulista.

Desde o início da pandemia, 
como forma de evitar o contágio pelo 
novo coronavírus (Covid-19), servi-
ços públicos municipais, estaduais e 
federais foram suspensos, tiveram o 
horário reduzido ou passaram a ser 
realizados de forma remota. Porém, 
após quatro meses, diversas reparti-
ções estão voltando gradativamente 
com o atendimento presencial e os 
horários normais de funcionamento, 
mas com novas regras. Em Lençóis 
Paulista a Prefeitura Municipal reto-
mou o expediente habitual na última 
segunda-feira (20). O atendimento no 
Paço Municipal e demais repartições 
é das 7h30 às 17h. As exceções são 
os prédios culturais, educacionais e 

esportivos, que continuam fechados. 
Na lista estão as creches, escolas, bi-
bliotecas, museu, teatro, centros de 
convivência social, campos, quadras 
e ginásios poliesportivos. A partir da 
próxima segunda-feira (27), o Fórum 
de Lençóis Paulista também inicia 
sua reabertura gradual. Na primeira 
semana, somente servidores terão 
acesso ao prédio. Juízes e promotores 
devem adotar escalas para o trabalho 
presencial. Segundo Clodoaldo Mon-
teiro da Silva Júnior, chefe da ad-
ministração geral do Fórum, o novo 
horário de expediente será reduzido, 
das 13h às 17h. Para a entrada é obri-
gatório a medição de temperatura, 
uso de máscara e álcool em gel. A6

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Setor cultural deve 
receber R$ 500 mil A7

ECONOMIA

Região � ca na Fase 
Laranja do Plano SP A5

LITERATURA

Larissa Placca lança 
livro de poesias B1

CENSO COVID

18,9% dos lençoenses 
estão infectados A8

EDUCAÇÃO NA PANDEMIA

Pais e alunos não 
veem ano perdido A4

Vai ser dada a largada

BALANÇO

ROUBO

Polícia registra 
queda de roubos 
e furtos neste ano

Agropecuária 
é assaltada por 
dois bandidos

A 5ª Cia da Polícia Militar regis-
trou queda na maioria dos índices 
de criminalidade no primeiro se-
mestre na comparação com o mes-
mo período de 2019. As estatísticas 
revelam redução, principalmente, 
nos crimes de furto e roubo. Na 
contramão da redução da crimi-
nalidade, houve um leve aumento 
nas ocorrências de homicídio em 
relação ao mesmo período do ano 
passado. Neste semestre, foram re-
gistradas cinco mortes na área de 
circulação da 5ª Cia.

Na manhã dessa quinta-feira 
(23), em plena luz do dia, dois ban-
didos armados e sem capuz entra-
ram e assaltaram uma casa agrope-
cuária na Rua Piedade, no Centro 
de Lençóis Paulista. A ação foi � a-
grada por câmeras de segurança do 
local e divulgada nas redes sociais. 
A Polícia Militar registrou a ocor-
rência, mas, até o fechamento des-
sa edição, os suspeitos não haviam 
sido identi� cados. O atendente do 
local declarou que foram levados 
cerca de R$ 400 do caixa.
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Além de Prado e Marise, Manezinho, Neno, Dé Mazzini e Juruna podem esquentar mais a corrida rumo à Praça das Palmeiras A5
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FRASE
 “A estatística de junho nos mostra que estamos em uma tendência 

de queda. Nosso grande desafio agora é manter os índices reduzidos”,
Capitão Marcelo Paes, comandante da 5ª Cia da PM, sobre diminuição dos 

índices criminais.

PARA PENSAR
 “A coisa mais indispensável a um 

homem é reconhecer o uso que deve 
fazer do seu próprio conhecimento”,

Platão.
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Como todos sabem, as eleições 
municipais foram adiadas em de-
corrência da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). Com isso, a 
definição dos novos representantes 
dos poderes Executivo e Legislativo 
das 5.570 cidades brasileiras não 
acontece mais nos dias 4 e 25 de 
outubro, mas em 15 e 29 de novem-
bro - apenas no dia 15, nas localida-
des em que não há segundo turno.

MAIS TEMPO
O prolongamento em 42 dias, ob-

viamente, também resulta na altera-
ção de diversos prazos do calendá-
rio eleitoral. Na última segunda-feira 
(20), por exemplo, teriam início as 
aguardadas convenções partidárias 
para a definição de candidatos e co-
ligações, que se estenderiam até o 
dia 5 do mês que vem. Agora, po-
rém, elas acontecem apenas entre 
31 de agosto e 16 de setembro.

CAMPANHA
Os registros de candidaturas no 

TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 
com data-limite para dia 15 do pró-
ximo mês, agora podem ser feitos 
até 26 de setembro, obviamente, 
depois das respectivas convenções. 
O mesmo vale para as campanhas, 
que seriam permitidas a partir de 
16 de agosto, mas agora só podem 
ser feitas do dia 27 de setembro em 
diante, inclusive pela internet.

AJUSTES
De acordo com o ministro Luís 

Roberto Barroso, presidente do TSE, 
outros prazos também devem ser 
estendidos proporcionalmente. O 
que não está previsto no texto da 
PEC (Proposta de Emenda à Cons-
tituição) aprovada pelo Congresso 
Nacional vai ser regulamentado por 
resoluções após apreciação do ple-
nário do Tribunal, que retorna do re-
cesso daqui a duas semanas.

CAUTELA
Diante de tudo isso, as negocia-

ções que começariam a definir o 
que, até aqui, tem se resumido ao 
campo das especulações, seguem 
bem tímidas, pelo menos no caráter 
oficial da questão. Por outro lado, as 
movimentações estão intensas nos 
bastidores, mesmo que postulan-
tes aos cargos majoritários estejam 
adotando posturas cautelosas por 
conta da pandemia.

ESTRATÉGIA
Com a pior crise sanitária das 

últimas décadas em curso e uma 
das mais graves crises econômicas 
da história forçando a porta para 
entrar, quase ninguém arrisca a se 
apresentar como pré-candidato ao 
que quer que seja. Político sabe que 
não é conveniente colocar na vitrine 
interesses pessoais, mesmo aqueles 
travestidos de boas intenções, mui-
to comuns nesta época.

JOGO
Contudo, para quem analisa mi-

nimamente o cenário, não é difícil 
perceber que muitos estão há tem-
pos em campanha. Cada um ao seu 
modo trabalha para deixar seu nome 
em evidência, fazendo de tudo para 
aparecer sem parecer estar fazendo 
isso de forma explícita. O tabuleiro 
do jogo político está montado e as 
peças, pouco a pouco, vão se colo-
cando em seu devido lugar.

QUEM SÃO?
Mas quais seriam elas? Ao lon-

go das últimas semanas, a repor-
tagem de O ECO tem consultado 
diversas fontes ligadas aos prin-
cipais partidos políticos de nossa 
microrregião. Na semana passada 
revelamos os nomes dos possíveis 
candidatos a prefeito em Macatu-
ba, Areiópolis e Borebi. Hoje é a 
vez de Lençóis Paulista, que pode 
ter eleições bem movimentadas.

NA FRENTE
O primeiro da lista, obviamente, 

é o atual chefe do Executivo, Ander-
son Prado de Lima (DEM), candidato 
natural à reeleição. Com uma base 
consolidada nos últimos quatro 
anos, partidos estruturados ao seu 
lado, apoio de políticos com jogo 
de cintura e, principalmente, apro-
vação de parcela considerável do 
eleitorado, ele se apresenta como 
favorito na corrida eleitoral.

NO PÁREO
Como principal adversário, surge 

- ou ressurge - José Antonio Mari-
se (PSDB), sedento por revanche 
após a derrota em 2016. Trazendo 
na bagagem quase 40 anos de vida 
pública, vistos como sinal de expe-
riência, mas também como indica-
tivo de desgaste, o ex-prefeito tem 
como principal desafio emplacar um 
discurso diferente daquele de novas 
ideias e novos caminhos, adotado 
na campanha anterior.

TERCEIRA VIA
Mas o embate pode não ser tão 

polarizado como muitos imaginam. 
Há fortes indícios de movimenta-
ções em torno da viabilização de 
uma terceira via que pode esquentar 
ainda mais a disputa. A ideia estaria 
ganhando cada vez mais força, prin-
cipalmente nas últimas semanas, o 
que já estaria preocupando poten-
ciais concorrentes. O nome dele? 
Manoel dos Santos Silva.

PEDRA NO SAPATO
Em seu quinto mandato como 

vereador, Manezinho, que depois de 
20 anos de PSDB migrou para o PSL, 
chega com potencial para assumir 
papel de protagonista. Sem expe-
riência no Executivo, como Prado e 
Marise, mas transitando como nin-
guém entre os mais variados nichos 
da sociedade local, ele pode ser uma 
verdadeira pedra nos sapatos de 
seus dois oponentes.

SEGUNDO PELOTÃO
Pelo menos outros três nomes 

podem surgir no páreo, ainda que 
como coadjuvantes. José Antonio Sil-
va, o Neno (PSD), presidente da Acilpa 
(Associação Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista), já manifestou publi-
camente seu interesse. No entanto, 
apesar do aval do diretório estadual, 
tem como principal entrave a falta de 
estruturação da legenda na cidade.

DUPLA
Outro partido que deve lançar 

candidatura própria, este bem mais 
preparado, é o PTB, que indica a for-
mação de uma chapa encabeçada por 
Celso Angelo Mazzini, o Dé, com Cleu-
za Spirandelli no posto de vice. Am-
bos são ex-vereadores e exerceram 
seus últimos mandatos entre 2001 e 
2004, quando o Legislativo local ainda 
era composto por 17 parlamentares e 
não 12, como atualmente.

DE VOLTA
Quem também tenta se garantir é 

outro ex-vereador. Ailton Rodrigues 
de Oliveira, o Juruna, que legislou no 
polêmico mandato 2009/2012, mar-
cado por denúncias contra vereado-
res e servidores, inclusive ele pró-
prio, sobre crimes de improbidade 
administrativa, peculato e dano ao 
erário. Apesar de alguns processos 
ainda estarem em andamento, ele 
não teria impedimentos legais.

DÚVIDA
O mais curioso é que no site do TSE 

Juruna aparece como presidente local 
do PMN, porém, seu nome não consta 
na lista de filiados. Seu último vínculo 
partidário, encerrado em março deste 
ano, é com o Republicanos. À reporta-
gem, ele alegou que não está enqua-
drado na Lei da Ficha Limpa e disse 
que sua filiação não foi efetivada por 
conta da paralisação dos trabalhos da 
Justiça Eleitoral durante a pandemia.
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Eder Pires de Camargo
é livre docente em ensino de física 
pela Unesp de Ilha Solteira

Faz quatro anos que conduzi, na cida-
de de Lençóis Paulista, a tocha Olímpica 
Rio 2016.  De lá para cá muitas coisas mu-
daram, como, por exemplo, o adiamen-
to das Olimpíadas 2020. A coletividade 
mundial não terminará como consequ-
ência da pandemia atual.  Não sabemos, 
entretanto, quem estará nesta sociedade 
pós-pandêmica. É incerto como lá nos fa-
remos presentes coletivamente e indivi-
dualmente, pois a complexidade do teci-
do sóciouniversal no qual fomos cosidos 
tornou-nos uma unidade política, social, 
econômica, psicológica e ambiental.

“Foi a globalização, sim, não havia 
outro modo de ser”. Não havia? Não há? 
Estaríamos predestinados ou agiremos 
doravante de forma intencional sobre o 
mundo e sobre nós na produção de uma 
nova lógica universal?

Possivelmente outras pandemias 
virão se mudanças políticas mundiais 
socioambientais não forem tomadas. 
Trabalhemos por dias melhores, não só 
para nós, indivíduos, mas para toda cole-
tividade. Conduzamos a tocha do Estado 
Democrático de Direitos e do respeito às 
instituições.  Lutemos sem armas, como 
fizeram Mahatma Gandhi, Martin Luther 
King, Jesus Cristo, o mestre dos mestres, 
por um mundo mais solidário e de amor. 
Transformemo-nos transformando o ou-
trem pela chama da paz e da vida.

Ano passado, no dia 18 de julho, come-
moramos, entre familiares e amigos, na 
cachaçaria Água Doce, em Lençóis Paulista, 
o aniversário de minha irmã Erica Pires de 

Camargo. O planeta Terra giraria 366 vezes 
em torno de seu eixo, retornaria à mesma 
posição, chegaríamos em 18/07/2020 até 
que Erica completasse mais uma primave-
ra. De forma mais singela, mas não menos 
feliz, comemoramos esta data sublime e 
festiva. Feliz aniversário meu amor. Tenho 
pouco para dar. O pouco que sei e o que ob-
cecadamente aprendo e aprenderei utilizo 
para que saiamos a salvo desta pandemia.

Finalizo esta mensagem com uma re-
flexão: pense primeiro no coletivo para 
depois pensar individualmente. Fique em 
casa, se sair, use máscaras. Lave sempre 
as mãos. Cuide-se. Você pode ser assin-
tomático e levar o coronavírus para pais 
e avós.  Tenha calma. A ciência e o setor 
público, vou repetir: A CIÊNCIA E O SETOR 
PÚBLICO têm se debruçado de forma 
inédita para o desenvolvimento de uma 
vacina que poria fim a esta situação.

Não nos esqueçamos, todavia, dos 
heróis da saúde, especialmente os do 
SUS. Lembremo-nos de que médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, biólogos, 
físicos, químicos, matemáticos, filósofos, 
professores etc., que formam um time 
sem precedentes de pesquisadores no 
Brasil e no mundo, não nascem em ár-
vores. Eles são o resultado de um longo, 
complexo e contraditório processo edu-
cacional do qual o setor público participa.

Estou certo, porém, que uma vacina re-
almente eficaz contra este e outros males 
que nos assolam conteria em sua fórmu-
la: distribuição de renda, educação crítica 
e saneamento básico para todos e todas.  
Essa vacina é preventiva. Aliás, a medicina 
bem afirma que este é o melhor remédio.

Dias melhores virão!  Cuide-se. Aguar-
do você no futuro?  Ele está logo ali!
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l Vai começar a corrida eleitoral

Mesmo que a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) esteja atra-
sando a oficialização das candidaturas 
para as eleições deste ano, o assunto 
já tem movimentado bastante os bas-
tidores da política, inclusive em Len-
çóis Paulista, que, de acordo com infor-
mações coletadas pela reportagem de 

O ECO, podem ser um tanto quanto 
movimentadas e sem a polarização 
habitual dos últimos anos.

Anderson Prado de Lima (DEM), 
atual prefeito, e José Antonio Marise 
(PSDB), ex-prefeito por dois manda-

tos entre 2001 e 2008, novamente 
surgem como os principais candida-
tos, entretanto, há indícios de que 

uma terceira via pode surgir, encabe-
çada pelo vereador Manoel dos Santos 
Silva, o Manezinho (PSL). Outros nomes, 
como José Antonio Silva, o Neno (PSD), 
Celso Angelo Mazzini, o Dé Mazzini 
(PTB), e Ailton Rodrigues de Oliveira, o 
Juruna (PMN), também são cotados.

Ainda é impossível saber que é 
mera especulação e o que não é. Tudo 
deve ficar para setembro, que, com o 
adiamento do pleito, passa a ser o mês 
das definições. Caso os nomes cita-
dos se mantenham, cada um terá seus 
grandes desafios pela frente, sobretu-
do em um ano atípico em que a cam-
panha não deve ter o habitual corpo a 
corpo. 2020 promete fortes emoções.

A2
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MANDADOS
A Polícia Militar cumpriu, nesta semana, quatro mandados de prisão expedidos pela Justiça. Dois 
registros foram feitos na terça-feira (21), um no Jardim Príncipe, em que E.I., de 30 anos, foi preso 
pelo não pagamento de pensão alimentícia, e outro no Sta Terezinha, onde P.L., de 25 anos, foi detida 
por praticar crime dentro de presídio. Na quarta, no Núcleo Luiz Zillo, T.C.B., de 22 anos, foi presa por 
furto. Já na quinta-feira, J.G.B., de 22 anos, foi recolhido por tráfico de drogas no Júlio Ferrari.
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Polícia

DATA: 17/7/2020 a 24/7/2020

Obituário
Antonio Victor Martins faleceu na sexta-feira (24) aos 86 anos em Lençóis Paulista
Benedicto Antonio Carlos Blanco faleceu na quinta-feira (23) aos 72 anos em 

Lençóis Paulista
Lucas de Mira Nogueira faleceu na quinta-feira (23) aos 5 anos em Lençóis Paulista
Paulo Aparecido Salgado faleceu na quinta-feira (23) aos 36 anos em Lençóis Paulista
Vera Lúcia Gomes Nascimento faleceu na quinta-feira (23) aos 71 anos em 

Lençóis Paulista
Hélio Severino faleceu na quarta-feira (22) aos 77 anos em Macatuba
Maria Aparecida de Moraes Gutierres faleceu na quarta-feira (22) aos 78 anos 

em Lençóis Paulista
Moacir Cardozo faleceu na quarta-feira (22) aos 70 anos em Lençóis Paulista
Armando Domingues Pataias faleceu na terça-feira (21) aos 84 anos em Lençóis Paulista
Antonio Carlos Lima faleceu na segunda-feira (20) aos 49 anos em Lençóis Paulista
Paulo Francisco Ferreira faleceu na segunda-feira (20) aos 83 anos em Lençóis Paulista
Maria Aparecida Correa da Cruz faleceu na sexta-feira (17) aos 81 anos em 

Lençóis Paulista
Priscila Lopes Fogaça faleceu na sexta-feira (17) aos 29 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:
 
ADEMIR JOSÉ SALGADO e SIRLENE CASTURINA ORTIZ 

MACHADO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, con-
vive em união estável, borracheiro, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 
18/06/1965, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de OR-
LANDO SALGADO e de THEREZA ALVES SALGADO; e a pretenden-
te: nacionalidade brasileira, solteira, convive em união estável, cuidadora 
de idosos, nascida em Paraná - PR, aos 22/06/1976, residente e domiciliada 
em Lençóis Paulista - SP, filha de FRANCISCO ORTIZ MACHADO e de 
LUIRDA PEREIRA MACHADO.

 
ELISEU MATEUS FELIX e MARIANI CRISTINA LEITE, sendo 

o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Len-
çóis Paulista - SP, aos 18/07/1989, residente e domiciliado em Lençóis Pau-
lista - SP, filho de PEDRO FELIX SOBRINHO e de MARLI DE FATIMA 
FERREIRA FELIX; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, 
vendedora, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 05/03/1993, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de ADIVO FRANCISCO LEITE 
e de MARIA ELIZABETE ARRUDA LEITE.

WALLYSON THOMÁZ PEREIRA e MARIA EDUARDA DA SIL-
VA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, barbeiro, nascido 
em Lençóis Paulista - SP, aos 25/06/2001, residente e domiciliado em Len-
çóis Paulista - SP, filho de CARLOS APARECIDO PEREIRA e de ANDRÉA 
CRISTINA GOUVEIA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
manicure, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 12/05/2000, residente e do-
miciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de JACIR DA SILVA e de CLÁU-
DIA HELENA CORRÊA DA SILVA.

ELTON DE OLIVEIRA e TAMARA PIRES DE CAMARGO, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, convive em união estável, 
porteiro, nascido em São Paulo(42° Subd. Jabaquara) - SP, aos 31/07/1986, 
residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de ANTONIO JOSÉ 
DE OLIVEIRA e de MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA; e a pretenden-
te: nacionalidade brasileira, divorciada, convive em união estável, operadora 
de caixa, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 31/01/1991, residente e domi-
ciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de LEOMIM PIRES DE CAMARGO 
e de EDNA FERNANDES DA SILVA CAMARGO(pretendem converter 
união estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo 
Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro).

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

prensa Local.
Lençóis Paulista, 23 de julho de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO
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ROUBO

PM registra queda de roubos 
e furtos no primeiro semestre

Policia Militar e órgãos da Prefeitura 
Municipal realizam ação conjunta

Agropecuária é alvo 
de dois bandidos

Levantamento foi realizado pela reportagem de O ECO junto à 5ª Cia da Polícia Militar

Ação foi desencadeada a fim de coibir a 
prática de crimes em local ocupado por 
moradores de rua e usuários de drogas

Funcionário do local foi feito refém 
enquanto um dos ladrões roubava o caixa

Flávia Placideli

A 5ª Cia da Polícia Militar 
registrou queda na maio-
ria dos índices de crimi-

nalidade no primeiro semestre 
na comparação com o mesmo 
período de 2019. Os dados atu-
alizados foram levantados pela 
reportagem do Jornal O ECO 
junto ao capitão Marcelo Paes, 
comandante da companhia, 
que compreende, além, de Len-
çóis Paulista, os municípios de 
Agudos, Borebi, Cabrália Pau-
lista, Duartina, Lucianópolis, 
Paulistânia e Ubirajara.

As estatísticas revelam re-
dução, principalmente, nos 
crimes de furto e roubo. En-
tre janeiro e junho desse ano 
foram registrados 346 furtos, 
o que representa redução de 
16% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2019, quando foram 
registrados 414 casos. Coinci-

Flávia Placideli

A Polícia Militar realizou 
na noite dessa quinta-
-feira (23), por volta das 

19h, uma operação conjunta 
com a Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, representada 
pelos órgãos de Assistência 
Social e Vigilância Sanitária. 
A ação foi desencadeada na 
Rua Hélio de Aguiar, no Cen-
tro, a fim de coibir a prática 
de quaisquer crimes e propor-
cionar maior segurança no lo-
cal, conhecido pela aglomera-
ção de diversos moradores de 
rua e pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.

O comandante da 5ª Cia da 
PM, capitão Marcelo Paes, ex-
plica que ações como essa ocor-
rerão com mais frequência de 
agora em diante. “Toda semana 
deveremos fazer. Já estamos 
monitorando aquele local há 

Flávia Placideli

Na manhã dessa quinta-
-feira (23), em plena luz 
do dia, dois bandidos ar-

mados e sem capuz entraram e 
assaltaram uma casa agropecuá-
ria na Rua Piedade, no Centro de 
Lençóis Paulista. A ação foi fla-
grada por câmeras de segurança 
do local e divulgada nas redes so-
ciais. A Polícia Militar registrou a 

ocorrência, mas, até o fechamen-
to dessa edição, os suspeitos não 
haviam sido identificados.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal 
O ECO junto à 5ª Cia da Polícia 
Militar, o roubo aconteceu por 
volta das 10h, quando dois in-
divíduos armados com revólver 
e sem capuz entraram na loja e 
anunciaram o assalto. Um fun-
cionário foi deitado no chão e 

PATRULHAMENTO - Equipe completa da 5ª Cia da Polícia Militar 
está diariamente nas ruas para coibir eventuais crimes

FATOR COVID-19 - Capitão Marcelo Paes confronta 
efeito pandemia com queda nos índices de roubo e furto

FISCALIZAÇÃO - Local da ação tem sido ocupado por 
moradores de rua e usuários de drogas de Lençóis Paulista

FLAGRANTE - Câmeras de segurança registraram toda a ação dos bandidos

FOTO: REPRODUÇÃO

Segundo um levantamen-
to feito pelo Capitão Marcelo 
Paes, o mês de junho supe-
rou todas as expectativas, 
com redução significativa em 
todos os índices de criminali-
dade comparados ao lado.

No mês passado nenhum 
caso de homicídio foi regis-
trado na área do comando. 
Em contrapartida, três casos 
foram notificados em junho 
de 2019.  Nos roubos, o índi-
ce caiu pela metade, de qua-
tro para duas ocorrências. 
Para roubos e furtos de veí-
culo, a redução foi de 33,3%, 
com nove casos em 2019 
para seis no mês passado.

“Diante da pandemia, 
nosso efetivo foi empregado 
ao máximo nas ruas, com 
a equipe completa. Férias, 
licença e folgas foram su-
primidas devido ao estado 
de calamidade. A primeira 
análise é na manutenção 
com tendência de queda em 
todos os índices. No balan-
ço geral do semestre, o que 
pesa é o número de casos de 
homicídio ter aumentado, 
porém, a estatística de ju-
nho nos mostra que estamos 
em uma tendência de que-
da. Nosso grande desafio 
agora é manter os índices 
reduzidos”, avalia.

feito refém por um dos homens, 
enquanto o outro subtraía todo 
o dinheiro do caixa. 

Após a ação, o atendente, 
N.E.L., de 21 anos, acionou a 
equipe policial e declarou que fo-
ram levados do local cerca de R$ 
400 em espécie, um celular da 
marca Samsung (modelo Galax 

A8, de cor preta) e uma faca de 
churrasco. As imagens mostram 
que ambos fugiram em direção 
ao Jardim Príncipe. A equipe re-
alizou patrulhamento intensivo 
a fim de encontrar os suspeitos, 
porém, até o fechamento desta 
edição, os autores do crime não 
haviam sido identificados.

algum tempo e registrando al-
gumas ocorrências durante ope-
rações. A curto e médio prazos, 
nós queremos ter uma solução 
definitiva para que as pesso-
as que realmente precisam de 
ajuda sejam encaminhadas aos 
órgãos de apoio. Quando for 

identificada a prática de tráfico 
de drogas, a Polícia Militar vai 
agir”, explica o comandante.

Na edição impressa do últi-
mo sábado (18), O ECO noticiou, 
segundo informações do CREAS 
(Centro de Referência de Assis-
tência Social), que atualmente 

21 pessoas vivem em situação 
de rua em Lençóis Paulista. Sete 
delas resistem veementemente 
ao acolhimento e as outras 14, 
mesmo sendo constantemente 
abordadas, também apresentam 
certa resistência ao apoio, cau-
sando um problema de saúde 
pública para o município.

O objetivo, além de tirar 
essas pessoas da situação de 
rua, é que o local, principal-
mente um imóvel que tem sido 
ocupado frequentemente, seja 
totalmente limpo e reformado. 
“Após isso, teremos ainda um 
trabalho conjunto, com a con-
tribuição dos órgãos da Prefei-
tura e do próprio proprietário 
daquele imóvel, para limpar 
toda aquele espaço físico e im-
pedir, através de fiscalização, 
que essas pessoas retornem ou 
ocupem o local e se crie no-
vamente esse tipo de rotina”, 
reforça o capitão Marcelo Paes. 

dentemente, as estatísticas de 
roubo permaneceram iguais 
de um ano para o outro, com 
exatamente 34 ocorrências. A 
queda, ligeiramente menor, 
permanece em roubos e furtos 
de veículos, com 49 casos em 
2019 e 42 neste ano, represen-
tando diminuição de 14%.

“Tendo em vista nossa área 

de atuação, a análise qualita-
tiva é positiva. Isso significa 
que conseguimos reduzir es-
tatísticas que já não eram tão 
expressivas”, revela o capitão 
Marcelo Paes, que confronta a 
queda nos índices com o efeito 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). “As medidas de iso-
lamento social levaram, natu-

ralmente, a uma menor circula-
ção de pessoas nos municípios. 
O fechamento e até mesmo o 
novo formato de atendimen-
to do comércio diminuíram o 
número de eventuais alvos de 
roubos e furtos e dificultaram 
os crimes”, acrescenta.

HOMICÍDIO
Na contramão da redução 

da criminalidade, houve um 
leve aumento nas ocorrências 
de homicídio em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado. Neste semestre, foram 
registradas cinco mortes na 
área de circulação da 5ª Cia da 
Polícia Militar, três apenas em 
Lençóis Paulista, uma em Agu-
dos e uma em Cabrália Paulis-
ta, o que representa aumento 
de 20% na comparação com 
2019, quando foram registradas 
quatro ocorrências do tipo nos 
primeiros seis meses.

“Nosso grande desafio 
agora é manter os índices 
reduzidos”, diz capitão

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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A3



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 25 DE JULHO DE 2020 •

SEM PREVISÃO
Apesar de o governador João Doria (PSDB) já ter dado uma data de retorno 
às aulas presenciais, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas 
(PSDB), ao explicar que o retorno dos alunos às salas de aula aumentaria 
a possibilidade de transmissão do novo coronavírus em toda população, 
afirmou que não há previsão de que o mesmo aconteça na capital paulista.
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Educação

PRESENÇA DOS PAIS - Lucas Lopes, de 12 anos, é acompanhado 
de perto pelos pais, que cobram, mas também ajudam

EDITAL DE INTIMAÇÃO

INFRATEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, com 
sede em Franca, São Paulo, na Av. Adhemar Pereira de Barros, 2340, Sala 
01, Jardim Centenário, CEP 14403-510, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
04.997.287/0001-27, por seu administrador abaixo assinado, com as exigên-
cias e preceitos da lei n° 6.766 de 19/12/79, parágrafo 2°, artigo 49, intima 
os compromissários compradores, do loteamento denominado “Residencial 
Planalto, localizado no município de Lençóis Paulista/SP, abaixo relaciona-
dos, a comparecem no setor administrativo de nossa empresa para tratar de 
assuntos dos contratos particulares de Compromisso de Venda e Compra que 
firmaram com a requerente.

Compromissários Compradores que ficam intimados pelo presente edital:
Nome RG Contrato Bairro Quadra Lote
Ana Paula Gonçalves Marcelino 41.653.482-X 073JP Planalto K 05
Tiago Alexandre de Paula Souza 45.048.221-2 354JP Planalto J 09

Lençóis Paulista/SP, 25 de julho de 2020
Infratec Empreendimentos Imobiliários Eireli

Eduardo Cortez Bortoletto

EDUCAÇÃO NA PANDEMIA

Professores, gestores escolares, 
pais e alunos não veem ano perdido
Ensino à distância tem agradado e, mesmo com o retorno 
das aulas presenciais, expectativa é de que as atividades 
remotas continuem a fazer parte da grade curricular

Angelo Franchini Neto

Diferentemente de países 
desenvolvidos, o Brasil 
explorou - e ainda explora 

- pouco os benefícios do Ensi-
no à Distância (EAD). O baixo 
interesse nessa ferramenta teve 
reflexos na quarentena adotada 
em decorrência do novo corona-
vírus (Covid-19), já que poucos 
estavam prontos para lidar com 
ausência do professor dentro da 
sala de aula. Diante desse cená-
rio, uma pergunta é feita quase 
que diariamente: será que o ano 
foi totalmente perdido?

Em Lençóis Paulista, a Rede 
Municipal de Ensino trabalha 
com atividades remotas e a 
impressão de material para os 
alunos residentes na zona rural 
e que não têm acesso à internet, 
mas a secretária de Educação, 
Meiri Montanhero, revela que 
existe muita dificuldade por 
parte dos pais e responsáveis, 
no sentido de acompanhar e 
estabelecer uma rotina de estu-
dos aos filhos, pois muitos tra-
balham e, às vezes, não conse-
guem se colocar na função que 
naturalmente seria do professor. 

“Todos os esforços devem 
ser considerados, pois as respos-
tas ao momento atual podem dar 
impulso a mudanças positivas e 
duradouras nos sistemas educa-
cionais, como por exemplo, o 

fortalecimento da relação famí-
lia-escola, assim como também 
a necessidade de se introduzir, 
de vez, a tecnologia como ins-
trumento pedagógico contínuo. 
Ou seja, acreditamos que não 
perdemos, estamos ganhando, 
pois a vida é a prioridade nesse 
momento”, completa.

Professor de História, Alan 
Marcos de Morais Narcizo 
considera extremo dizer que o 
ano está perdido. “Ao meu ver, 
apesar das dificuldades e limita-
ções, a aprendizagem está acon-
tecendo na medida do possível. 
No entanto, não é a mesma coi-
sa que a sala de aula”, pontua 
o professor, que lembra que 
cada família tem suas particu-
laridades, algumas conseguem 
acompanhar seus filhos mais 
de perto, outras, por conta do 
trabalho, têm mais dificuldades. 

Ainda de acordo com Nar-
cizo, prender a atenção dos 
jovens é algo que tem se mos-
trado como um grande desa-
fio. Dificuldade que ele tenta 
enfrentar com uma linguagem 
que se aproxime da realidade 
dos alunos. “Busco referências 
em séries que eles se interes-
sam, uso memes e indico apli-
cativos educativos.  Além dis-
so, uma boa dose de humor no 
processo nunca faz mal. Tem 
sido bom e traz leveza para o 
momento”, afirma.

REDE ESTADUAL
No caso da Rede Estadual 

de Ensino, a maior dificuldade 
é o acesso à transmissão das au-
las pelo aplicativo do Centro de 
Mídias SP, pela TV e pelo You-
tube. É o que garante Henrique 
Pimentel Filho, subsecretário de 
Articulação Regional da Secreta-
ria de Educação, que lembra que 
a internet utilizada durante o uso 
do aplicativo é custeada pelo pró-
prio Governo do Estado e não é 
descontada dos usuários.

“Há aqueles alunos que não 
têm celular ou usam o do pai, 
que na maior parte do dia está 
trabalhando. Já os professores ti-
veram mais dificuldade na adap-
tação ao novo modelo de apren-
dizagem, por isso, fornecemos a 
eles uma formação profissional 
nesse sentido”, revela.

Ainda segundo Pimentel, o 
fechamento do último bimes-
tre aponta que 75% dos alunos 
conseguiram acompanhar as 
atividades de alguma forma. 
Para os demais, o Governo do 
Estado planeja executar um 
programa de reforço e recupe-
ração assim que as aulas pre-
senciais forem retomadas.

“Faremos uma avaliação 
diagnóstica para entender como 
está a aprendizagem do aluno 
e também a sua saúde mental, 
para que possamos recuperar 
aquela aprendizagem que talvez 

REFORÇO - Subsecretário 
de Articulação Regional da 

Secretaria de Educação, 
Henrique Pimentel Filho revela 

que São Paulo terá programa de 
reforço e recuperação assim que 
as aulas presenciais retornarem

tenha ficado perdida. O impor-
tante é que nenhum aluno fique 
para trás e consiga seguir a sua 
jornada de aprendizagem no pró-
ximo ano”, complementa.

REDE PRIVADA
Na Rede Privada, o pano-

rama é outro. Patricia Guillen 
Guedes Garaveli, coordenadora 
pedagógica do Colégio São José, 
garante que há presença de 100% 
dos alunos nas aulas à distância. 
O retorno de professores tem 
sido positivo, bem como o dos 

pais, que participam do dia a dia 
dos filhos. Para ela, a maior difi-
culdade é a oscilação do sinal da 
internet, que atrapalha a aprendi-
zagem em algumas ocasiões.

“Os pais têm nos apoiado 
com equipamentos de rotina, o 
que favorece o aprendizado do 
aluno. É óbvio que nada substitui 
a presença do professor na sala 
de aula e isso fica cada vez mais 
claro, mas todos fomos nos adap-
tando. No futuro, com o fim da 
pandemia, acredito que o ensino 
remoto continuará existindo, até 

como uma nova forma de auxiliar 
a escola e as famílias”, analisa.

Vale lembrar que o Gover-
no de São Paulo anunciou que 
a retomada de aulas presenciais 
em todos os níveis de ensino das 
redes pública e privada está pre-
visto para o dia 8 de setembro. Na 
primeira de três etapas, as salas 
terão ocupação máxima de 35%, 
com revezamento de estudantes e 
sob rígidos protocolos de seguran-
ça. Enquanto isso, o EAD se man-
tém como a única maneira de dar 
continuidade no ano letivo.

Pai de Felipe, de 17 anos, 
estudante do Ensino Técnico 
Integrado em Química da 
Etec Cidade do Livro, e de 
Bianca, de 14 anos, estudan-
te da Escola Municipal Lina 
Bosi Canova, Nivaldo Apare-
cido Barbosa concorda com 
professores e gestores esco-
lares e acredita que há muito 
o que se absorver deste ano 
tão atípico, principalmente 
quando o assunto é se rein-
ventar tecnologicamente, mas 
faz algumas ressalvas.

“Os meus filhos acham 
que as aulas são cansativas, 
preferem estar em sala de aula, 
onde a presença dos colegas e 
professores faz com que o con-
teúdo das matérias seja mais 
debatido. Outra coisa que me 
preocupa é o fato de eles esta-
rem em um ano de transição. 
O Felipe se preparando para 
prestar vestibulares no final do 
ano e, a Bianca, em busca de 
uma escola de referência para 
o Ensino Médio”, destaca.

Bianca, lembra que, no 
começo, estranhou o fato de 
não ter os professores por 
perto para explicar e tirar 
as dúvidas. “Sempre tento 
manter o foco nas atividades, 
mas, querendo ou não, por 
estar em casa, às vezes me 
distraio, principalmente com 
o celular”, diz a jovem, que faz 
questão de elogiar o trabalho 
e empenho dos professores. 
“Assim como nós, alunos, te-

nho certeza que os professores 
estão dando o melhor de si. Estão 
sempre preocupados em saber 
a nossa opinião sobre as aulas e 

dade e a iniciativa”, frisa.
Alunos e pais da Rede Priva-

da também têm colhido bons fru-
tos. Marcela Campanholi Smith 

dos Santos, mãe de Júlia, de 12 
anos, aluna do Colégio São José, 
precisou mudar algumas coisas 
dentro de casa para que a filha 

pudesse dar conta do recado. 
“Tivemos que providenciar para 
a Júlia equipamentos (celular e 
computador) e também um local 

reservado, com uma cadeira 
confortável e um bom fone de 
ouvido, para que ela pudesse 
assistir às aulas”, explica.

Caroline Boso Prando, 
mãe de Gabriel, também de 
12 anos, e de Daniel, de 7 
anos, ambos alunos do Colé-
gio São José, é professora e, 
por isso, entende como fun-
ciona a sala de aula. “Criei 
um cronograma com os ho-
rários de estudo, entregas de 
trabalhos e avaliações dos 
meus filhos e também a roti-
na diária de aulas dos meus 
alunos da pré-escola. Fico dis-
ponível o tempo todo para dú-
vidas, conselhos e até mesmo 
uma palavrinha que conforte 
alguns pais desesperados nes-
te momento de aprendizagem 
à distância, afinal, coube 
muito mais a eles auxiliarem 
os estudos dos filhos. É um 
tempo de aprendizagem para 
todos”, completa a mãe.

plataformas utilizadas e ficam 
disponíveis para tirar nossas 
dúvidas”, conclui.

O sentimento é o mesmo 
de Lucas de Oliveira Lopes, 
de 12 anos, outro estudante 
da escola Lina Bosi. “Acho 
que neste ano as aulas não 
vão voltar, mas isso não sig-
nifica que o ano está perdi-
do. Meus pais, por exemplo, 
cobram muito de mim, parti-
cipam e ajudam no que po-
dem, mas querem também 
que eu tenha a responsabili-

O outro lado da moeda

APLICADA - Bianca Barbosa, de 14 anos, tenta manter a 
rotina de estudos à distância, mesmo em tempos de pandemia

FOTO: DIVULGAÇÃO
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TOMBO
Ainda com impacto da crise econômica causada pelo novo coronavírus (Covid-19), a 
arrecadação federal caiu 29,59% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano 
passado. A informação foi divulgada na quinta-feira (23) pelo Ministério da Economia. O 
resultado do mês, que fi cou em R$ 86,25 bilhões, o pior para os últimos 16 anos, segue a 
tendência de baixa registrada em maio (-32,92%) e abril (-28,95%), na comparação com 2019.
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ELEIÇÕES 2020

ECONOMIA

Lençóis pode ter seis candidatos a prefeito

Região se mantém na Fase 
Laranja do Plano São Paulo

Além de Prado e Marise, Manezinho é apontado como terceira via; Neno, Dé Mazzini e Juruna completam lista de postulantes ao cargo

Serviços não essenciais podem abrir as suas portas, desde que 
pautem o trabalho em regras de higiene, limite de pessoas no 
estabelecimento e horários limitados de funcionamento

Elton Laud

Por conta do novo co-
ronavírus (Covid-19), 
2020 tem sido um ano 

bem atípico em diversas áre-
as. Com as eleições munici-
pais não tem sido diferente. 
Além do adiamento do pleito, 
que após aprovação de uma 
PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) pelo Congresso 
Nacional acontece nos dias 
15 e 29 de novembro e não 
mais em 4 de 25 de outubro, 
a pandemia tem trazido outras 
implicações, a começar pela 
demora na definição dos no-
mes dos concorrentes, que em 
anos anteriores já se apresen-
tavam como pré-candidatos, 
mas estão cautelosos quanto a 
isso neste ano.

A oficialização das can-
didaturas passaria a ser feita 
na última segunda-feira (20), 
quando teria início do perío-
do de convenções partidárias. 
Porém, com a mudança no 
calendário, os partidos se re-
únem para definir seus repre-
sentantes e articular coliga-
ções apenas entre 31 de agosto 
e 16 de setembro. Enquanto 
isso, quase tudo o que envol-
ve a composição das chapas 
segue no campo das especu-
lações, mas a reportagem de 
O ECO tem acompanhado de 
perto as movimentações de 
bastidores, que revelam que a 
corrida eleitoral pode ser bem 
mais movimentada do que nos 

Angelo Franchini Neto

Apesar de haver uma 
grande expectativa de 
comerciantes e gover-

nantes em torno de um possí-
vel avanço no Plano São Paulo, 
o Governo do Estado de São 
Paulo anunciou ontem  (24) 
que a Região Administrativa 
de Bauru segue na Fase 2 (La-
ranja) do Plano São Paulo, que 
prevê a retomada gradativa 
das atividades econômicas no 
estado durante a pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
Assim, Lençóis Paulista e Ma-
catuba continuam com maior 
controle, pautado em regras 
de higiene, limite de pessoas 

no estabelecimento e horários 
limitados de funcionamento.

A mudança de fase se ba-
seia em cinco indicadores de 
saúde que são baseados na ca-
pacidade hospitalar e na evolu-
ção da pandemia. Segundo da-
dos mais recentes divulgados 
pelo Governo de São Paulo, a 
Região Administrativa de Bau-
ru conta com 66,1% dos leitos 
de Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) Covid ocupados (são 
11,2 leitos da doença para cada 
100 mil habitantes). A variação 
de casos está em 1,45% ao dia, 
enquanto a variação de inter-
nações chegou a 1,15%. Já a 
variação diária de óbitos é de 
1%. Os números subiram um 

pouco em relação à penúltima 
atualização, principalmente na 
variação de casos (antes eram 
0,81%), o que pode ter reflexos 
na semana que vem, quando o 
Governo do Estado deve anun-
ciar outros avanços de fase em 
São Paulo.

Anderson Prado de Lima 
(DEM), prefeito de Lençóis 
Paulista, acredita que a Região 
Administrativa de Bauru está 
pronta para avançar de fase, 
principalmente por conta da 
boa capacidade hospitalar. 
Ele também discorda da ma-
nutenção da região na Fase 
Laranja do Plano São Paulo. 
“Acredito que, se o Ministério 
da Saúde tivesse habilitado os 

À reportagem, o prefei-
to Anderson Prado de Lima 
revela que é natural que ele 
concorra à reeleição, mas diz 
que no momento seu foco 
está todo no enfrentamento à 
pandemia. Sobre as expecta-
tivas em torno da escolha de 
um novo vice, visto que Cín-
tia Duarte renunciou ao cargo 
recentemente e dificilmente 
deve voltar a compor uma 
chapa majoritária tão rápido, 
o chefe do Executivo mantém 
o suspense. O que se sabe, de 
acordo com algumas fontes, é 
que alguns nomes fortes são 
apontados como possibilida-
de, inclusive dois vindos da 
Câmara Municipal.

“O momento ainda não é 
de se falar em eleições, o mo-
mento é de combater a Co-
vid-19 e discutir alternativas 
para minimizar os impactos 
dessas duas crises que esta-
mos enfrentando, a sanitária 
e a econômica, que tanto 
afetam nossa população. Na 
hora certa, falaremos sobre 
política publicamente, não 
agora. O que posso dizer é 
que tenho conversado, sim, 
com muitos aliados e outras 
lideranças. Tenho bons no-
mes em mente para ocupar o 
lugar de vice se, de fato, mi-
nha candidatura a prefeito for 

anos anteriores.
Além do prefeito Ander-

son Prado de Lima (DEM), 
que deve fazer uso do direito 
de concorrer à reeleição, e de 
José Antonio Marise (PSDB), 
apontado como o mais cogi-
tado para encabeçar a chapa 
de sua legenda, outro forte 
nome desponta como possível 
candidato a prefeito, como 
antecipado na quinta-feira 
(23) pelo podcast Politicando 
(www.youtube.com/OECO-
TV). Manoel dos Santos Silva, 
o Manezinho (PSL), teria em 
seu entorno uma forte movi-
mentação para a viabilização 
de uma terceira via com chan-
ces de fazer frente aos adver-
sários, naturalmente conside-
rados mais fortes.

Pelo menos outros três 
nomes ainda podem surgir 
na disputa. Um deles é José 
Antonio Silva, o Neno (PSD), 
presidente da Acilpa (Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista), que, 
inclusive, já manifestou pu-
blicamente seu interesse. O 
outro é o ex-vereador Celso 
Angelo Mazzini, o Dé Mazzi-
ni (PTB), que pode ter como 
vice outra ex-vereadora, 
Cleuza Spirandelli. Por últi-
mo aparece Ailton Rodrigues 
de Oliveira, o Juruna (PMN), 
também ex-vereador. A lis-
ta ainda pode ganhar outro 
nome, visto que o PT tem 
apresentado candidatura pró-
pria nas últimas eleições.

Veja o que dizem os possíveis candidatos
oficializada. Na hora certa todos 
saberão”, revela Prado de Lima.

José Antonio Marise, também 
questionado sobre o assunto, se-
gue a mesma linha do oponente. 
“Nosso partido tem um histórico 
de serviço prestado à população 
durante anos. Então, é natural 
que nós tenhamos um candi-
dato à sucessão municipal. Isso 
vai ser decidido na convenção 
e meu nome está à disposição”, 
afirma o ex-prefeito, que diz que 
também não há definição sobre 
um possível vice. “Sinceramente, 
ainda não conversamos especifi-
camente sobre isso. Entendo que 
o partido tem muitos bons no-
mes, mas preferimos decidir na 
época da convenção”, completa.

Já Manezinho, que pode 
ser a grande surpresa, se apre-
sentando como a terceira via, 
confirma que o PSL, que aca-
bou ganhando bastante projeção 
em 2018 com a eleição de mui-
tos parlamentares para o Con-
gresso Nacional e Assembleias 
Legislativas Estaduais, deseja 
lançar candidaturas próprias 
na maioria dos municípios em 
que tem representatividade. No 
entanto, ao ser indagado sobre a 
possibilidade de ser o escolhido 
para liderar a chapa majoritária 
da sigla, não dá muitas pistas, 
apenas se coloca à disposição 
do partido e do povo.

“Não é novidade que sem-
pre sonhei ser prefeito e, depois 
de 20 anos de serviços presta-
dos no Legislativo, posso dizer 
que me sinto preparado para 
isso, com experiência e conhe-
cimento para assumir essa res-
ponsabilidade quando chegar a 
hora. Se a hora vai ser agora ou 
se vai ser daqui a quatro anos, 
ainda não sei. O PSL tem bons 
nomes para formar uma chapa, 
como o próprio Coronel Car-
los Alberto Fantini, o vereador 
João Miguel Diegoli e outros. 
Se for da vontade de Deus, meu 
nome, com certeza, estará à dis-
posição do partido e da popula-
ção lençoense”, pontua.

Neno, relata que o PSD tem 
sido muito assediado para a for-
mação de coligações, mas diz 
que a direção estadual do par-
tido insiste que haja uma chapa 
majoritária na cidade. Segundo 
ele, o futuro deve ser definido 
nas próximas semanas. “A co-
ordenação quer que lancemos 
uma candidatura própria, in-
dependentemente do resultado, 
até para marcar território para 
a próxima eleição. Até no final 
de semana, devo ter uma reu-
nião como Gilberto Kassab, que 
é o presidente estadual, para 
definir essa questão”, destaca o 
presidente da Acilpa.

Já o ex-vereador Dé Mazzini, 

vai no sentido oposto dos de-
mais possíveis concorrentes. 
Ao ser questionado pela re-
portagem sobre sua possível 
candidatura ao cargo máximo 
do Executivo lençoense pelo 
PTB, ele responde de imedia-
to. “Sim, isso já está decidido. 
Vamos para a convenção, que 
ainda não tem data marcada, 
para lançar nossa chapa, eu 
como prefeito e a Cleuza Spi-
randelli como vice. Também 
queremos lançar nossa chapa 
completa para a Câmara, com 
18 vereadores, seis mulheres 
e 12 homens”, afirma.

Com o mesmo tom con-
fiante está Juruna, que ga-
rante estar apto a concorrer, 
mesmo tendo o nome envol-
vido em diversos processos 
por improbidade adminis-
trativa, peculato, e dano ao 
erário, contraídos no man-
dato 2009/2012 da Câmara 
Municipal. “Estamos espe-
rando liberar a convenção, 
mas isso está bem encami-
nhado, vamos com a chapa 
completa no PMN”, ressalta 
o ex-vereador, que assegura 
que até já tem conversas 
adiantadas com um conhe-
cido médico da cidade para 
ocupar o posto de vice, mas 
diz que ainda não pode re-
velar o nome.

leitos montados para atender 
pacientes de Covid-19, já po-
deríamos ter avançado, assim 
como outras regiões. Além 
disso, não somam na conta a 
retaguarda municipal de cada 
cidade. Só aqui em Lençóis 
Paulista criamos 12 leitos de 
UTI, que não são computados 
pelo Governo de São Paulo”, 
comenta Prado de Lima.

O prefeito de Macatuba, 
Marcos Olivatto (PL), segue 
o companheiro de Executivo. 
“Toda população, especial-
mente os comerciantes, tem 
colaborado para que possamos 
avançar de fase no Plano São 
Paulo. E essa é a expectativa 
nossa para a próxima semana. 

Sem contar que, no municí-
pio de Macatuba, temos per-
cebido uma estabilidade no 
número de casos, bem como 
uma taxa de 95% de curados. 
E isso se deve ao ótimo aten-
dimento prestado por todos da 
equipe de saúde do municí-
pio”, finaliza Olivatto.

CARNAVAL ADIADO
Outro anúncio feito durante 

a coletiva de imprensa realizada 
nessa sexta-feira, no Palácio dos 
Bandeirantes, foi o adiamento 
do Carnaval de rua e dos des-
files das escolas de samba de 
2021 devido à pandemia de Co-
vid-19. A nova data ainda não 
foi definida, mas, no caso dos 

desfiles, a Liga das Escolas de 
Samba de São Paulo propõe que 
a festa seja realizada a partir do 
final de maio ou começo de ju-
lho, em data ainda a definir.

O prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas (PSDB), também 
anunciou o cancelamento da 
realização presencial de dois 
grandes eventos na cidade: a 
Parada LGBTQI+ e a Marcha 
para Jesus. Ambos os even-
tos haviam sido adiados para 
novembro, mas agora foram 
cancelados oficialmente para 
2020. Por conta da pandemia, 
a Parada foi realizada em junho 
apenas de forma virtual. Já a 
Marcha para Jesus contou com 
uma carreata.

MANTIDA
Durante coletiva de 
imprensa realizada 
ontem, governador 

João Doria anunciou 
que a Região 

Administrativa de 
Bauru segue na 
Fase Laranja do 
Plano São Paulo
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POUPATEMPO
As unidades do Poupatempo estão fechadas há mais de 120 dias e, segundo a 
assessoria de imprensa do programa, não há data defi nida para retorno. Os cidadãos 
podem ter acesso a mais de 70 serviços via site ou aplicativo. Entre os serviços 
disponíveis estão emissão de Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, 
Licenciamento Anual de Veículo e Atestado de Antecedentes Criminais de São Paulo.
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Cidade

SERVIÇO

COOPERATIVISMO

LUTO

Repartições públicas 
começam a retomar 
atendimento presencial

Com R$ 2,4 milhões, 
Sicoob Cooperserv bate 
recorde operacional

Aos 72 anos, 
morre jornalista 
Benedicto Blanco

Em Lençóis Paulista, Prefeitura Municipal já retomou expediente 
integral; Judiciário começa a reabrir na semana que vem

Números confi rmam crescimento e solidez 
da cooperativa que completa 18 anos

Colaborador de O ECO por duas décadas, 
jornalista e historiador foi vítima de um AVC

Priscila Pegatin

Desde o início da pan-
demia, como forma de 
evitar o contágio pelo 

novo coronavírus (Covid-19), 
serviços públicos munici-
pais, estaduais e federais 
foram suspensos, tiveram o 
horário reduzido ou passa-
ram a ser realizados de forma 
remota. Porém, após quatro 
meses, diversas repartições 
estão voltando gradativamen-
te com o atendimento pre-
sencial e os horários normais 
de funcionamento, mas com 
novas regras. 

Em Lençóis Paulista a 
Prefeitura Municipal reto-
mou o expediente habitual na 
última segunda-feira (20). O 
atendimento no Paço Muni-
cipal e demais repartições é 
das 7h30 às 17h. As exceções 
são os prédios culturais, edu-
cacionais e esportivos, que 
continuam fechados. Na lista 
estão as creches, escolas, bi-
bliotecas, museu, teatro, cen-
tros de convivência social, 
campos, quadras e ginásios 
poliesportivos.  

No entanto, mesmo nas 
repartições que voltaram a 
atender o público é preciso 
cautela. A Prefeitura Muni-
cipal pede para que a popu-
lação evite aglomerações e 
priorize o atendimento remo-
to. O telefone Central é o (14) 
3269-7000. Se a ida a qual-
quer local for indispensável, 
é importante lembrar que é 
obrigatório o uso de másca-
ra e álcool gel, sempre com 
atenção ao distanciamento 
social em filas.

SAÚDE
Quem precisar de atendi-

mento na área da saúde deve 
passar por uma triagem pré-
via na Central de Saúde, pelo 
telefone (14) 3269-7140. Por 
conta da pandemia, as ESF 
(Estratégias de Saúde da Fa-
mília) do Núcleo Luiz Zillo, 
e jardins Monte Azul e Ubi-
rama são exclusivas para pa-
cientes com sintomas gripais.

Quanto aos acompanha-
mentos de gestantes, recém-
-nascidos, diabéticos e hiper-
tensos e do NASF (Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família), o 
retorno será gradual confor-
me contato das unidades.

Os atendimentos do Am-
bulatório de Especialidades, 
Espaço Vem Ser, Central de 
Regulação e Transporte e 
CAPS (Centro de Atenção Psi-
cossocial) também voltam de 
forma gradativa e com horá-
rios de atendimento espaça-
dos, para evitar aglomerações.

O Centro Veterinário tam-
bém retomou na segunda-
-feira (20) o atendimento das 
7h30 às 17h. As consultas, 
que devem ser agendadas, 
acontecem no período da ma-
nhã, entre 7h30 e 11h30.

Da Redação

O Sicoob Cooperserv atin-
giu recorde operacional 
em 2019, contabilizando 

quase R$ 2,4 milhões no exer-
cício. Em virtude da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19), 
a assembleia para apresentação 
dos números e prestação de 
contas, realizada no último dia 
8, aconteceu em formato virtu-
al.  Em 2017, a cooperativa de 
crédito somou R$ 1,7 milhões. 
Já em 2018, ano da inauguração 
das agências de Lençóis Paulis-
ta e Macatuba, o resultado foi 
de pouco mais de R$ 2 milhões.

A metodologia de distri-
buição das sobras beneficiou 
os cooperados que possuem 
empréstimo, que receberam 
67% do valor previsto. Para 
os cooperados que efetuaram 
aplicações no RDC foram des-
tinados 30% do total. Já os 
cooperados que possuem con-
ta corrente na cooperativa re-
ceberam mais 3% das sobras. 
Durante a assembleia, com a 
participação de 723 coopera-
dos, também ocorreu a eleição 
da nova diretoria para o man-
dato 2020/2023, que recondu-
ziu Altair Aparecido Toniolo, 
à presidência.

Elton Laud

Faleceu nessa quinta-feira 
(23), em Lençóis Paulista, 
aos 72 anos, o jornalista e 

historiador Benedicto Antonio 
Carlos Blanco. Colaborador de 
O ECO e diversos outros veí-
culos de comunicação, além de 
idealizador e administrador do 
site Lençóis Notícias, ele foi víti-
ma de um AVC (Acidente Vascu-
lar Cerebral) no último domingo 
(19) e estava internado desde a 
segunda-feira (20) em Bauru.

Nascido e criado em Lençóis 
Paulista, Dito Blanco, como era 
carinhosamente chamado pelos 
amigos, iniciou sua trajetória 
no Jornal O ECO em 1962, com 
apenas 13 anos, quando teve 
uma passagem de dois meses 
pela oficina tipográfica, mas foi 
dispensado por conta da pouca 
idade. Persistente, retornou um 
ano mais tarde para pedir em-
prego, foi contratado e ali ficou 
por mais de duas décadas.

Sob a batuta de Alexandre 
Chitto, fundador do jornal, que 
ele considerava como seu gran-
de mentor, desenvolveu o apreço 
pelo jornalismo e pela história 
de Lençóis Paulista, que acabou 
tornando uma das marcas regis-
tradas de seu site (www.lencois-
noticias.com), ao qual passou 
a se dedicar integralmente em 
2004, depois de colaborar com 

inúmeros periódicos de Lençóis 
Paulista e região.

Em entrevista recente a O 
ECO, classificou o que fazia como 
viciante e revelou que só pararia 
quando a saúde não mais lhe per-
mitisse, promessa que cumpriu 
até o último dia. “Isso aqui é tra-
balho de uma vida toda. Eu gos-
to muito de tudo o que faço. Às 
vezes, passo os dias escaneando 
fotos, pegando informações em 
livros e jornais antigos. Não me 
imagino vivendo sem isso”, disse.

Entre um texto e outro, 
Blanco também ocupava o tem-
po com outra de suas grandes 
paixões, a música, fato que fica-
va claro para quem observava os 
diversos instrumentos de corda 
(principalmente violões) espa-
lhados pelos cantos de sua casa, 
no Jardim Ubirama, a maioria 
já castigada pela ação do tempo, 
mas cada um com uma história 
diferente para contar.

Casado com dona Piedade 
Perantoni Blanco, Dito Blanco 
deixa quatro filhos, Raphael, 
César, Cristiano e Alessandra, 
além de cinco netos. O veló-
rio aconteceu na manhã dessa 
sexta-feira (24), no Memorial 
Paraíso da Colina, de onde saiu 
o cortejo para o sepultamento 
no Cemitério Municipal Alci-
des Francisco. Aos familiares, 
os sinceros sentimentos de pe-
sar de toda a equipe de O ECO.

INTEGRAL - Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista reiniciou o atendimento das 7h30 às 17h

APAIXONADO PELA PROFISSÃO - Jornalista começou a trabalhar 
em O ECO aos 13 anos e dedicou a vida toda à comunicação

Cada cidade da região 
adotou horários diferentes de 
atendimento de acordo com 
suas demandas e condições 
sanitárias. As repartições pú-
blicas de Borebi, segundo a 
assessoria de imprensa, man-
tém o atendimento em horá-
rio habitual, das 8h às 17h, 
adotando todos os cuidados 
para evitar o contágio pelo 
novo coronavírus.

Já a Prefeitura Municipal 

A reabertura gradual 
das agências do INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social) está agendada para 
a segunda-feira (3), com 
atendimento exclusivo aos 
segurados e beneficiários 
com agendamento prévio 
pelos canais remotos (site 
Meu INSS e Central telefô-

A partir da próxima 
segunda-feira (27), o Fórum 
de Lençóis Paulista também 
inicia sua reabertura gra-
dual. Na primeira semana, 
somente servidores terão 
acesso ao prédio. Juízes e 
promotores devem adotar 
escalas para o trabalho pre-
sencial. Segundo Clodoaldo 
Monteiro da Silva Júnior, 
chefe da administração geral 
do Fórum, o novo horário de 
expediente será reduzido, 
das 13h às 17h. Para a entra-
da é obrigatório a medição 

Prefeituras adotam diferentes 
horários na região

Agências do INSS retornam em agosto

Fórum de Lençóis Paulista 
reabre a partir da segunda

de Areiópolis informou que se-
gue com atendimento adminis-
trativo de segunda a sexta-feira 
das 8h às 16h, com fechamento 
para o almoço das 12h às 13h. 
O mesmo horário é seguido pe-
los setores externos, como os 
ligados às áreas de assistência 
social e transporte.

A Prefeitura Municipal de 
Macatuba, por sua vez, disse que 
segue as orientações do Pacto 
Regional, com atendimento ad-

ministrativo de quatro horas 
consecutivas, com algumas 
repartições atendendo na par-
te da manhã e outras a tarde.

Quanto à saúde, as uni-
dades mantêm a rotina de 
atendimento das 7h às 17h, 
diferencial para o Posto de 
Saúde Central. A Unidade 
de Atendimento à Covid-19 
funciona de segunda a sexta-
-feira, das 16h às 18h, e aos 
sábados, das 7h às 13h.

nica 135). Também devem ser 
reiniciadas as perícias médi-
cas, avaliações sociais e reabi-
litações profissionais.

Segundo a assessoria de 
imprensa, o tempo de funcio-
namento será parcial (o horá-
rio não foi informado) e cada 
unidade deve avaliar para a 
retomada o perfil do quadro 

de servidores, volume de 
atendimentos, organização 
do espaço físico, medidas 
de limpeza, entre outros 
pontos. As unidades que 
não reunirem as condições 
necessárias para atender o 
cidadão de forma segura, 
continuarão em regime de 
plantão reduzido.

de temperatura, uso de másca-
ra e álcool em gel. 

A partir da segunda-feira 
(3) começa o atendimento ao 
público, porém, também com 
novas regras. Com expediente 
das 13h às 17h, os advogados 
só terão acesso ao Fórum me-
diante agendamento e triagem.

A unidade interna do Banco 
do Brasil continua sem atendi-
mento ao público. A partir do 
dia 3, somente funcionários e 
advogados que estiverem den-
tro do Fórum por outros moti-
vos, podem usar a agência.

Sobre o Cejusc (Centro 
Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania), o ex-
pediente continua suspenso 
até o dia 31 de agosto. As 
audiências virtuais foram 
autorizadas, mas aguardam 
decisão judicial.

O chefe da administra-
ção geral do Fórum explica 
que essas medidas serão se-
guidas até o dia 31 de agosto, 
mas, caso haja avanço do 
contágio pelo novo coronaví-
rus no município ou região, 
haverá alterações até a data.
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Cultura QUINTA IN LIVE
A Orquestra Municipal de Sopros Maestro Agostinho Duarte Martins iniciou 
nesta semana uma série de três concertos pela internet. As transmissões 
começaram na quinta-feira (23) e se repetem nos dias 30 de julho e 6 de 
agosto, sempre a partir das 20h, pelas páginas da Secretaria de Cultura e da 
própria orquestra no Facebook e também pelos respectivos canais no Youtube.
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LEI ALDIR BLANC

CIRCUITO DIGITAL

VIRTUAL

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Lençóis deve receber R$ 500 mil 
para auxílio ao setor cultural

Projeto encerra 
atividades neste 
final de semana

Oficinas Culturais abrem 
inscrições para agosto

Pontos MIS realiza curso de fotografia 

Profissionais da área devem efetuar cadastramento para ter direito a benefício de R$ 600

Programação traz tributo a Pearl Jam e 
bate-papo com Thalita Rebouças

Projeto disponibiliza vagas em cursos on-line

Atividades acontecem de forma remota; 
interessados devem se inscrever pelo site

Flávia Placideli

Com a criação da Lei Aldir 
Blanc pelo Governo Fede-
ral, a necessidade de ma-

pear os agentes culturais e toda 
a cadeia produtiva das mais 
variadas atividades artísticas e 
culturais se tornou urgente, vis-
to que, para ter acesso ao bene-
fício concedido pela legislação 
é necessário estar cadastrado 
nos formulários disponibili-
zados pelo poder público dos 

Flávia Placideli

O Circuito Digital de Artes 
termina neste final de se-
mana com muita música 

e bate-papo. Com transmissão 
ao vivo, sempre a partir das 
18h, pelas páginas do Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti 
no Facebook (@teatrolencois), 
Instagram (@teatrolencois) e 
Youtube (Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti), o projeto é 

uma realização da Alic (Asso-
ciação Lençoense de Incentivo 
à Cultura), com apoio da Pre-
feitura Municipal e patrocínio 
da empresa Bracell.

Neste sábado (25), sobem 
ao palco os músicos do Pearl 
Jam Cover. Formada em 1993, 
a banda, composta por Rodrigo 
Beraldo (vocal), Gabriel Olivei-
ra (guitarra e vocal), Guilherme 
Tercioti (baixo e vocal) e Beto 
Stanley (bateria), mistura o 

Flávia Placideli

Estão abertas as inscrições 
para as turmas de agosto 
do projeto Oficinas Cul-

turais On-line, promovido pela 
Secretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa do Governo do Es-
tado de São Paulo. As oficinas 
contemplam a elaboração de 
projetos, produção de másca-
ras, leitura, produção cultural, 
fotografia e percepção am-
biental, contação de histórias 
e recursos com voz e texto. As 
vagas são limitadas e abertas a 

todas as regiões do estado.
As inscrições podem ser fei-

tas pelos links descritos abaixo 
até as datas informadas. Quem 
quiser participar de mais de 
uma oficina deve preencher um 
formulário para cada. Caso o 
número de candidatos ultrapas-
se a quantidade de vagas dispo-
níveis, os excedentes aguardam 
em uma lista de espera. A con-
firmação da participação deve 
ser feita pelo e-mail cadastrado. 
Outras informações podem ser 
obtidas pelo site www.poiesis.
org.br/maiscultura.

Flávia Placideli

Devido à pandemia do 
novo coronavírus (Co-
vid-19), o projeto Pontos 

MIS, do Museu da Imagem 
e do Som, tem realizado suas 
atividades de forma on-line. 
Os interessados em aprender 
ou aprimorar seus conheci-
mentos em fotografia podem se 
inscrever na oficina Fotografia: 
Referências para o processo 
criativo, realizada por meio de 
vídeos enviados aos inscritos. 
A atividade é gratuita, mas para 

PARA TODOS - Benefício pode ser solicitado por todos os profissionais que atuam em diversos segmentos artísticos e culturais

ENCERRAMENTO - Circuito Digital de Artes apresenta 
escritora e jornalista Thalita Rebouças neste domingo

ON-LINE - Oficina gratuita aborda diversas técnicas de fotografia

O Plenário do Sena-
do aprovou na quarta-feira 
(22), com três alterações, a 
Medida Provisória que regu-
lamenta o repasse de recur-
sos da Lei Aldir Blanc, que 
concede auxílio emergencial 
ao setor cultural devido à 
pandemia de Covid-19 (MP 
986/2020). Com isso, o texto 
retorna para análise da Câ-
mara dos Deputados. 

O texto estabelece o pra-
zo de 120 dias para estados, 
municípios e Distrito Federal 
reverterem à classe os recur-
sos não utilizados do auxílio a 
fundos de cultura. A primeira 
mudança estipula a destina-
ção do montante aos fundos 
estaduais, órgãos ou entida-
des estaduais responsáveis 

pela gestão dessas verbas.
A segunda garante a esta-

dos, municípios e Distrito Fe-
deral o mesmo prazo de qua-
tro meses para a aplicação 
dos recursos. Anteriormente, 
municípios tinham metade 
deste prazo, ou seja, dois 
meses para aplicar o dinhei-
ro em ações emergenciais de 
apoio ao setor cultural.

Já a terceira alteração visa 
aprimorar a transparência 
dos recursos destinados ao 
segmento, ou seja, estados, 
municípios e Distrito Fede-
ral devem disponibilizar em 
seus sites oficiais a relação 
de pessoas físicas e jurídicas 
beneficiárias das transferên-
cias, bem como eventuais 
prestações de contas.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS: PROAC
Coordenação: Junior Cecon
Inscrições até 27 de julho
Link para inscrição: forms.gle/vW9tK38WFj1T23ea6
50 vagas

MÁSCARAS EM UPCYCLING
Coordenação: Daniel Normal
Inscrições até 27 de julho
Link para inscrição: forms.gle/2hyc75yi11mrEDjd8
20 vagas

POSSO TE INDICAR UM POEMA? - CLUBE DE LEITURA
Coordenação: Tadeu Renato
Inscrições até 27 de julho
Link para inscrição: forms.gle/DnkCPF6JKBNTBxSLA 
50 vagas

PRODUÇÃO CULTURAL
Coordenação: Júnior Guimarães
Inscrições até 7 de agosto
Link para inscrição: forms.gle/HkRuY9q5MZBAT9aU7
30 vagas

FOTOGRAFIA E PERCEPÇÃO AMBIENTAL
Coordenação: Natália Vieira
Inscrições até 9 de agosto
Link para inscrição: forms.gle/xwwZjhhmveF5ytsPA
70 vagas

CONTANDO O CONTADO
Coordenação: Vanderléia Barboza
Inscrições até 9 de agosto
Link para inscrição: forms.gle/wYfmMjorpVxiY5u17
30 vagas 

VOZ: EXERCÍCIOS PRÁTICOS E TRABALHO COM TEXTO
Coordenação: Paula Carrara
Inscrições até 14 de agosto
Link para inscrição: forms.gle/KMP8Cu4MknRVhXPYA
30 vagas

DETALHES DE CADA OFICINA

participar é necessário se ins-
crever pelo site www.mis-sp.
org.br/pontos_mis.

Ministrada pelos professores 
Melissa Szymanski, Natália Ton-
da, Beto Salgado e Leandro Me-
nezes, a oficina aborda questões 
sobre a fotografia e suas técnicas, 
o trabalho de fotógrafos reno-
mados e algumas curiosidades. 
Cada módulo conta com quatro 
vídeos de aproximadamente 10 
minutos e um bate-papo on-line 
realizado ao vivo com os profes-
sores no canal do museu (MIS 
São Paulo) no Youtube.

grunge dos anos 90 com o me-
lhor do rock clássico. O show 
tem participações de Lu Berto-
li (teclado e vocal), Fernanda 
Mourão (vocal) e Ana Clara 
Ranzani (vocal), misturando o 
talento doce da voz feminina 
com a agressividade melódica 
do grunge.

Já no domingo (26), en-
cerrando a programação, a 
apresentadora, escritora e jor-
nalista Thalita Rebouças fala 

um pouco sobre sua trajetória 
de mais de 19 anos. Com 23 li-
vros lançados e 2,3 milhões de 
cópias vendidas em mais de 20 
países, ela teve diversas obras 
adaptadas para o teatro, como 
“Fala sério, Mãe” e “Fala sé-
rio, gente”. Em 2013, começou 
a investir na literatura infantil 
com o provocador “Por que só 
as princesas se dão bem?”. Nos 
dois dias, a classificação indica-
tiva é de 12 anos.

estados e municípios.
Segundo, Marcelo Maga-

nha, secretário de Cultura de 
Lençóis Paulista, a cidade deve 
receber quase R$ 500 mil para 
custear por três meses um be-
nefício de R$ 600. “É impor-
tante que todos os profissionais 
ligados à cultura, façam o ca-
dastramento disponibilizado 
pela Prefeitura Municipal. 
Caso alguém tenha alguma 
dúvida pode entrar em conta-
to pelo número de WhatsApp: 

(14) 3263-6525”, completa.
Procurado pela reportagem 

de O ECO, o artista plástico 
Antônio Marcos da Silva, que 
desde a criação da lei têm 
acompanhado os desdobra-
mentos e participado de reu-
niões com representantes da 
pasta, reforça que a priorida-
de da classe é acompanhar de 
perto o cumprimento dos pra-
zos para a execução das verbas 
e explica que o benefício é 
direito de todos que atuam em 

alguma área da cultura.
“A Lei Aldir Blanc não abar-

ca apenas os artistas e comu-
nidades tradicionais, mas toda 
pessoa que participa da cadeia 
produtiva dos diversos segmen-
tos artísticos e culturais. A lei 
beneficia desde a costureira 
das fantasias até o profissional 
que cuida da iluminação de um 
show, por exemplo. Mas, para 
isso, é preciso que nós, artistas, 
façamos o cadastramento corre-
to pelo formulário”, frisa.

Após alterações no Senado, texto 
volta para a Câmara dos Deputados

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Saúde CREDENCIADA
A Unidade de Atendimento à Covid, em Macatuba, recebeu o 
credenciamento junto ao Governo Federal e vai receber incentivos 
fi nanceiros para manutenção do local para enfrentamento da pandemia. 
O montante será dividido em quatro parcelas de R$ 60 mil, destinados a 
compra de insumo, medicamentos e pagamento de profi ssionais de saúde.

A UNIMED AGRADECE
SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO NO

ENFRENTAMENTO À COVID-19.

PROFISSIONAL
     DA SAÚDE,Obrigado! GRATIDÃO.

ESSE É O PLANO.

CORONAVÍRUS

Censo Covid 
aponta que 18,9% 
dos lençoenses 
estão infectados
Na terceira etapa, 1.001 exames 
foram realizados, 189 pessoas 
receberam o diagnóstico positivo

Priscila Pegatin

A Secretaria de Saúde de 
Lençóis Paulista reali-
zou no último domingo 

(19) a terceira etapa do Censo 
Covid. A ação de testagem em 
massa de assintomáticos tinha 
como objetivo detectar a infec-
ção pelo novo coronavírus (Co-
vid-19) no município. Na data 
foram aplicados 1.001 testes 
rápidos distribuídos em cinco 
unidades de saúde. O resultado, 
divulgado na quinta-feira (23) 
pela Secretaria de Saúde, apon-
ta 189 casos positivos, o que 
representa 18,9% do total, índi-
ce menor do que o anunciado 
inicialmente, que apontava 200 
pacientes com Covid-19 (20%).

Desde o início da testagem, 
em maio, o percentual de in-
fecções cresceu consideravel-
mente, passando de 3,06%, na 
primeira etapa, para 8,7%, na 
segunda, e agora para 18,9%. 

CENTRAL DE TESTAGEM - Secretaria de Saúde deve concentrar testagem de assintomáticos na ESF da Vila Maria Cristina

No entanto, o secretário de Saú-
de, Ricardo Conti Barbeiro, ex-
plica que o aumento já era espe-
rado e que o acompanhamento 
do avanço tem permitido que 
as estratégias de enfrentamento 
sejam eficientes.

“A doença vem evoluindo, 
com uma contaminação pro-
gressiva dentro do município, 
mas dimensionamos nossos 
equipamentos de saúde e nos-
sa estratégia vem dando certo. 
Não houve nenhum óbito por 
falta de equipamento ou leito, 
como aconteceu em outros 
locais”, explica Barbeiro, que 
diz que a cidade segue com 
taxa de ocupação de leitos en-
tre 30% e 40%.

Nesta etapa do Censo Covid 
foram realizados testes em pes-
soas de todas as faixas etárias, 
desde recém-nascidos a idosos, 
sendo que 14% dos que com-
pareceram tinham mais de 65 
anos. Dos 189 casos positivos, 

58 pessoas já haviam saído do 
período de incubação, ou seja, 
não transmitiam mais o vírus, 
mas 131 ainda estavam na fase 
ativa da infecção.

Além da identificação dos 
anticorpos dos tipos IgM e 
IgG, que apontam se há trans-
missão ativa do vírus ou se a 
pessoa já teve a doença, respec-
tivamente, foi possível identifi-
car pacientes com IgM/IgG, 
considerados na fase final de 
contaminação. Dos 131 casos 
ativos, 84 podiam transmitir, 
mas o corpo estava reagindo 
à doença. Todos colocados em 
isolamento social.

O total de positivos se di-
vide entre 57,6% de mulheres 
e 42,4% de homens. A faixa 
etária com maior incidência 

de pessoas infectadas e em fase 
ativa de transmissão é a de 40 a 
49 anos. Segundo Barbeiro, 89 
pacientes passaram por consul-
ta médica na data do exame e 
para alguns deles foram pres-
critos medicamentos do proto-
colo de atendimento adotado 
no município.

O Censo Covid teve início 
em 29 de maio e aplicou 2.871 
testes, identificando 325 casos 
positivos de infecção pelo novo 
coronavírus. Terminada as três 
etapas, o secretário de Saúde 
não descarta uma continuação, 
mas revela que a questão deve 
ser tratada junto aos demais 
membros do comitê local de 
enfrentamento à Covid-19.

Até que a decisão seja to-
mada, a pasta trabalha com a 

criação da Central de Testa-
gem. “Estamos criando uma 
unidade sentinela para testa-
gem de pessoas que tiveram 
contato com casos positivos. 
Iniciamos um piloto e vamos 
criar critérios para o atendi-
mento”, explica Barbeiro. 

A Central de Testagem deve 
ser implantada na ESF (Es-
tratégia de Saúde da Família) 
Vereador Carlos Alberto Bap-
tistella, na Vila Maria Cristina. 
Os exames serão realizados so-
mente quando houver pedido 
de um profissional de saúde e 
mediante agendamento.

As demais unidades desti-

nadas ao atendimento de pa-
cientes com síndromes gripais, 
que são as ESF do Núcleo Luiz 
Zillo e dos jardins Monte Azul e 
Ubirama, continuam com aten-
dimento de sintomáticos, inclu-
sive para a realização de testes, 
quando necessário.

Sobre o número de testes 
que o município ainda pode 
oferecer, o secretário de Saúde 
afirma que a quantidade dispo-
nível é adequada, mas que, se 
houver demanda, novos testes 
podem ser adquiridos. Recen-
temente a Prefeitura Municipal 
fez uma licitação para a compra 
de 15 mil testes rápidos.
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Caderno B
Aos 22 anos, Larissa 
Placca comemora 
lançamento de seu 
segundo livro de 
poesias e fala sobre 
sua inspiração

Priscila Pegatin

Falar de amor é o que mo-
tiva Larissa Chaves Placca 
a escrever. Aos 22 anos, a 

carioca, que mora em Lençóis 
Paulista há 12 anos, acaba de 
lançar seu segundo livro, “Co-
leção de Amores”, pela Editora 
Viseu. O lançamento aconteceu 
no último dia 14, durante uma 
das transmissões do projeto 
Lençóis in Live pelas redes so-
ciais da Secretaria de Cultura 
do município.

Em decorrência da pande-
mia, ela conta que não espe-
rava que o livro tivesse uma 
apresentação oficial e apro-
va totalmente a experiência. 
“Nunca imaginei que chegaria 
a fazer um lançamento on-line, 
mas foi tudo bem organizado 
pela Secretaria de Cultura. 
Não me senti sozinha. Apesar 
de estar apenas com a produ-
ção e meus pais na plateia, 
pude ler todos os comentários 
das redes sociais e realmente 

COLEÇÃO DE AMORES
Larissa Placca lançou seu 
segundo livro neste mês, em 
transmissão ao vivo da Secretaria 
de Cultura de Lençóis Paulista

Palavras de amor
fiquei muito feliz”, destaca.

O livro é composto por po-
emas sobre diferentes amores 
vividos pela jovem, que expli-
ca que a decisão de publicá-lo 
surgiu em um domingo à tarde, 
enquanto relia alguns poemas e 
revivia sentimentos passados. 
“Coleção de Amores” é o se-

gundo capítulo de sua história 
como escritora. Tudo começou 
com “Sinceridades do Cora-
ção”, lançado em 2011, quando 
ela tinha 13 anos.

“A poesia começou quando 
decidi escrever uma carta para 
meus pais, na época do divór-
cio deles. Percebi que tinha 

algo a mais e que o sentimento 
foi ganhando ritmo. Ao escre-
ver, eu me aliviava e eles saíam 
de mim. Depois disso, nunca 
mais parei”, relembra Placca, 
que diz que ao longo dos anos 
foi aprendendo a organizar me-
lhor as frases, o que, para ela, é 
como organizar os sentimentos.

Para escrever, ela revela 
que busca inspiração nas pró-
prias histórias, como as que 
deram origem aos poemas do 
segundo livro, escritos nos úl-
timos cinco anos. “Eu sempre 
tive essa proximidade para fa-
lar de amor, sei como a escrita 
me ajuda a traduzir tantos sen-

timentos e, em específico, esse 
sentimento tão grande”, pon-
tua a escritora, que além das 
próprias experiências se espe-
lha em outros autores, como 
João Doederlein, Rupi Kaur e 
Antonio Carreño. 

Estudante do terceiro ano 
da faculdade de jornalismo, a 
jovem trabalha com marketing 
e comunicação corporativa, 
área pela qual se diz verdadei-
ramente apaixonada. Apesar 
da correria entre os estudos 
e o trabalho, ela garante que 
sempre procura tempo para ex-
ternar seus sentimentos através 
da poesia, arte que acredita que 
sempre estará dentro de si.

“Cansei de deixar meus 
sentimentos guardados ape-
nas nos meus blocos de notas, 
pois a melhor parte da arte, 
seja literatura, música ou po-
esia, é quando a gente se iden-
tifica. Assim, espero que mais 
pessoas se identifiquem com 
a minha poesia”, finaliza a 
escritora, que lembra que seu 
novo livro pode ser adquirido 
pela Editora Viseu, livrarias e 
sites parceiros.

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

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

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

AND TRANSPORTE Fretes 
e Mudanças - Cobrimos qual-
quer oferta. Tratar com Ander-
son Silva (14) 99664-4648 

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

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

FISIOTERAPEUTA - Victor 
Lopes Quadrado - 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). 

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

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

VENDO AREIA grossa valor 
R$ 50,00 o metro. Tratar: (14) 
99817-3280, (14) 99262-9876 
ou (14) 99694-6060. 

RL CAÇAMBA - Faz serviços 
de limpeza com caçamba 
para entulho (para empresas 
e particulares). Tratar (14) 
99789-2210 / 99777-2218. 

VEÍCULOS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

PAJERO FULL 2007 3.2 diesel, 
automática, 4x4, completa, 7 lu-
gares, couro, DVD, R$ 60.000,00 
- Tel whats 99614-3191. 

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

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

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

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

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

JS SANTOS Automatizadores 
e Segurança Eletrônica - 
Instalação de automatizadores 
de portão, cercas elétricas, 
interfones, alarmes, manu-
tenção em todas as marcas. 
Tratar com Admilson - Técnico 
Autorizado. (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

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

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

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

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

MOTOCICLETAS
VENDA

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

EMPREGOS

SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2020

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Período de Ref.: 01/01/2020 a 30/06/2020 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
Em Reais

CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
1 RECEITAS
2     Previsão Inicial 33.978.372,78
3     Previsão Atualizada 33.978.372,78
4     Receitas Realizadas 16.448.763,72
5     Déficit Orçamentário 0,00

6     Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para 
Créditos Adicionais) 95.000,00

7 DESPESAS
8     Dotação Inicial 33.978.372,78
10     Dotação Atualizada 34.384.242,95
11     Despesas Empenhadas 18.432.258,38
12     Despesas Liquidadas 15.131.108,02
13     Despesas Pagas 11.699.637,73
14     Superávit Orçamentário 1.317.655,70

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
1 Despesas Empenhadas 18.432.258,38
2 Despesas Liquidadas 15.131.108,02

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
1 Receita Corrente Líquida 32.128.279,35

2 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo 
dos Limites de Endividamento 32.128.279,35

3 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo 
dos Limites da Despesa com Pessoal 32.128.279,35

CAMPO RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES 
DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

1 Regime Próprio de Previdência dos 
Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

2     Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
3     Despesas Previdenciárias Empenhada 0,00
4     Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
5     Resultado Previdenciário 0,00

6 Regime Próprio de Previdência dos 
Servidores - PLANO FINANCEIRO

7     Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
8     Despesas Previdenciárias Empenhada 0,00
9     Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
10     Resultado Previdenciário 0,00

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no AMF da LDO (a) Resultado Apurado Até o 
Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)

1 Resultado Primário - Acima da Linha 618.774,73 2.191.471,57 354,16
2 Resultado Nominal - Acima da Linha -614.966,61 3.608.950,62 -586,85

CAMPO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Limite Constitucional Anual
Valor Apurado Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre

1
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de 
Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino

2.333.040,57 25,00 24,65

2
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na 
Remuneração do Magistério com Ensino 
Fundamental e Médio

0,00 60,00 0,00

3
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na 
Remuneração do Magistério com Educação Infantil 
e Ensino Fundamental

2.424.278,73 60,00 58,16

4 Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00

CAMPO
RECEITAS DE OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO E DESPESAS 
DE CAPITAL

Valor 
Apurado Até 

o Bimestre
Saldo Não 
Realizado

1 Receitas de Operações de 
Crédito 0,00 0,00

2 Despesa de Capital Líquida 0,00 0,00

CAMPO DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO 
DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado 
no Exercício 

Corrente

1 Total das Despesa Consideradas para o Limite / 
RCL (%) 0,00

CAMPO RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizado

1 Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
2 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

CAMPO DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Limite Constitucional Anual

Valor Apurado Até o 
Bimestre

% Mínimo a Aplicar no 
Exercício

% Aplicado Até o 
Bimestre

1 Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com 
Recursos de Impostos 1.881.110,05 15,00 19,88

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E 
MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até o 

Bimestre
Pagamento Até o 

Bimestre Saldo a Pagar

1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.579.962,00 18.000,00 2.252.186,10 1.309.775,90
2     Poder Executivo 3.579.962,00 18.000,00 2.252.186,10 1.309.775,90
3     Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
4 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1.976.549,47 176.373,08 540.962,33 1.259.214,06
5     Poder Executivo 1.976.549,47 176.373,08 540.962,33 1.259.214,06
6     Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício ¹ 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
1 Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
2     Receitas Previdênciarias 0,00 0,00 0,00 0,00
3     Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
4     Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
6     Receitas Previdênciarias 0,00 0,00 0,00 0,00
7     Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
8     Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Prefeitura Municipal de Areiópolis

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

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

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

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

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

LAVA SECO Cavazzotti - Em-
presa especializada em limpeza 
e higienização de estofados 
em geral, também com lava 
Car na Rua vinte e Cinco de 
Janeiro 780, agora com o 
serviço de sanitização. Tratar 
(14)99701-3523.

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

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

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 

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

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

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

AUTO ELÉTRICA Zamboni 
está trabalhando com serviços 
em bombas injetoras, bicos 
injetores e injeção eletrônica 
diesel, para maiores informa-
ções entrar em contato conos-
co: (14) 3263-4713, estamos à 
disposição. 

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

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

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

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

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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

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

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

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

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

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

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 

PARQUE RONDON, vende-se 
uma casa excelente acaba-
mento, 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 
elétrica, 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. Tra-
tar (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/Gi-
gantão) e tenho interesse em 
troca por chácara (São Judas 
Tadeu, Virgílio Rocha, Corvo 
Branco e Agudos) a negociar. 
Tratar: (14) 99665-5755 ou (14) 
99648-6977.

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

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.

EXCURSÕES

FESTAS

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

GALERIA MARIA “Mistura 
do Brasil”. A loja que faltava 
em Lençóis Paulista, conta 
espaço natura, moda indiana, 
decorações de várias regiões 
do brasil, acessórios com 
muito requinte e bom gosto, 
além de vinhos, doces finos 
em cachepôs de madeira e a 
famosa bagaceira, a cachaça. 
Localiza na Rua Raul Gonçal-
ves de Oliveira, 113, descendo 
o Banco do Brasil, @galeria-
marialp. Tratar: (14) 3264-2645 
ou (14) 99689-3939. 

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

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

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

TERRENOS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO LOTE com 18 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 PARTICULARES. Ma-
temática (Ensino Fundamental) 
Tratar Valério cel: 99715 2968

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

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

VENHA REALIZAR o sonho 
da casa própria! Financiamos 
seu imóvel pela Caixa Econô-
mica 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 FURADEIRA a 
bateria. Tratar (14) 3263-2793

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

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

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

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

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

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

BELA VISTA - Casa/Comércio 
- 3 dormitórios, 1 sala, 1 cozi-
nha, 1 lavanderia, 1 deposito, 
1 banheiro, garagem; sala 
comercial com 1 sala e 1 ba-
nheiro. R$ 250.000,00. Código 
02738. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

AVARÉ - Casa - 2 dormitórios, 
2 suítes, 1 sala de visita, 1 
sala de jantar,1 cozinha co-
mum, 5 banheiros, 4 garagens 
cobertas. R$ 300.000,00. 
Código 02510. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

MAMEDINA - Casa – 2 
dormitórios, 1 suíte, 1 sala, 1 
cozinha, 1 lavanderia, garagem 
coberta para 2 carros. R$ 
380.000,00. Código 02825. 
Ligue (14) 99728-1313 / 3263-
0021 www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - Casa/Sala Comer-
cial - 2 dormitórios, 1 sala, 
2 cozinhas, 1 lavanderia, 1 
banheiro, 2 garagens cobertas. 
R$ 402.800,00. Código 02398. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

VENDE-SE OU troca casa 
no Júlio Ferrari, com cinco 
quartos, sala, cozinha, dois 
banheiros, área de serviço, 
garagem para dois carros, 
salão para comércio. Troca por 
casa na Cecap, Itapuã, João 
Paccola, Maria Luiza, Grajau, 
Açai, Caju. Troca-se por casa 
de quatro cômodos de menor 
valor ou casa com edícula, 
valor R$ 180.000,00. Tratar (14) 
99839-5507 / (14) 99630-3099.

JD UBIRAMA vende-se casa 
na Rua Borba Gato, 390, com 
03 quartos, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, lavanderia, 
quarto de empregada com 
banheiro, edícula com 
churrasqueira e cozinha, ga-
ragem 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, dis-
pensa e banheiro. R$ 950.000 
Adriano Cian - Consultor de 
Imóvel Tel. (14) 99126-5928.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

ALUGA-SE APARTAMENTO 
com um quarto, cozinha, 
banheiro, com garagem, com 
água e condomínio incluso, 
próximo ao centro, valor R$ 
950,00. Tratar com proprietá-
rio (14) 99614-3191.

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

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

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

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

VILA SÃO Judas Tadeu - Casa 
+ terreno - 2 dormitórios, 1 
suíte, 1 sala de visita, 1 sala 
de jantar, 1 cozinha comum, 
1 banheiro, 1 lavanderia, 
Edícula com 1 quarto,1 ba-
nheiro. Terreno ao lado 15M X 
25M. R$ 525.000,00. Código 
02829. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CHÁCARAS
VENDA

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

ANIMAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS
VENDA

ALUGA-SE/VENDA SALA 
no Ed. Luiz Paccola com 40 m², 
dois banheiros e divisórias. 
Tratar (14) 99116-1977 com 
Paulo.

ALUGA-SE BARRACÃO com 
140 m² com laje, pé direito 
de 4.50, cozinha e banheiro 
acessível. Jardim Monte Azul, 
valor a combinar. Magno 
Ferreira (14) 99752-2449 
Cresci 194142F.

VENDO PRÉDIO comercial 
especial para clínica ou 
escritório, situado na Rua 
Anita Garibaldi, no 1.515 e 
1.519. Tratar (14) 3264-3165/ 
99701-6335.

ALUGO SALA para estética. 
Tratar (14) 99789-3425 / 
99787-0743.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHÁCARA VIRGÍLIO Rocha 
- 2400 metros, excelente loca-
lização, (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 loca-
lização, (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 
- 3360 metros, excelente 
localização, (600 metros da 
Rod. Marechal Rondon. Km. 
307) Casa 03 Quartos, Sala, 
Cozinha Banheiro, Bar, Piscina, 
Salão de Festa, Sauna, canil, 
casa caseiro, topografia plana, 
toda cercada, arborizada 
R$ 480.000 Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

JD. VILLAGE - Terreno – 
Área: 250 m². R$ 160.000,00. 
Código 02704. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br.

BAURU - Terreno – Área: 
330,75 m². 265.000,00. Código 
02571. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

VILA CRUZEIRO - Terreno – 2 
terrenos planos e lotes próximos, 
275 m² cada. R$ 100.000,00. 
Código 02846. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br.

ÓTIMO TERRENO à venda na 
Cidade de Macatuba com 200 
m², de frente ao Nascer do Sol, 
Residencial Bem Viver sob nº 29, 
quadra 1, aceita financiamento. 
Tratar (14) 99703-1919 com 
Adilson.

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

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

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.

ITAMARATY: TERRENO 
topografia plana, excelente loca-
lização 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 RESIDENCIAL: 
Terreno topografia plana, exce-
lente localização 1056 m2 R$ 
650.000 Adriano Cian Consultor 
de Imóvel Tel. (14) 99126-5928.

OPORTUNIDADE. MARIA 
LUIZA IV: 04 Terrenos Juntos, 
total de 1115 m2 excelente 
localização topografia plana 
(próximo ao Senai) R$ 528.000 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

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.

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

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

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

VENDE-SE UM terreno na 
Rua 28 de Abril, Centro, medin-
do 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. Topo-
grafia plana 80% murado, R$ 
100.000,00. Tratar: (14) 99782-
7113 ou (14) 99709-5288.

VENDE-SE UM terreno no 
Jardim Planalto por R$ 40.000 
mais prestações, sendo ne-
gociável 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 LOCALIZADO no 
Jardim Village, na Avenida dos 
Estudantes. Interessados tratar 
(14) 99725-2619.

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

VENDE-SE 2 terrenos no 
Itamaraty com 517 m² cada. 
Tratar (14) 3263-1280 / (14) 
99734-1280.
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André Crotti de Souza, quarta-feira (29) Fernando Boccardo, terça-feira (28)Ana Lívia da Silva, sexta-feira (24)
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Illen Rafael Nelli, quinta-feira (23) Júlia Placideli, quinta-feira (30)Gilmara Foganholi, terça-feira (21)
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Lucas Lima, quinta-feira (30) Marcel Andrade, quinta-feira (23)Laura Ferreira Soares, terça-feira (21)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Sabrina Amoedo, sexta-feira (24) Silvia Adriana Silva Rossi, quinta-feira (23)Raphael Blanco, sexta-feira (24)

Mais um mês vai chegando ao fim, mas o clima de festa 
continua em alta. Parabéns aos aniversariantes da semana!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO

FORMATURA MILITAR - Na foto, de 30 de abril de 1976, 
Mauro Antonio de Souza, o Maurão (quem não foi amigo do 
Maurão?), recebendo o diploma por ocasião da sua formatura no 
16º Batalhão da Polícia Militar, em São Paulo, pelas mãos de seu 
padrinho, o 2º Sargento Tomé. O saudosíssimo amigão Maurão 
foi casado com Ter     ezinha Aparecida Melon de Souza. Vítimas 
da Covid-19, ambos partiram neste mês, deixando dois filhos, 
Simone e Felipe, e um casal de netos, Mariane e Henrique.

Por Nelson Faillace
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