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Um lugar para
chamar de seu

Arnaldo Jardim: 
RenovaBio já em 2020

EDITORIAL ARTIGOA2 A2TEMPO

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.
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Fechamento
desta edição: 

20h17

Na noite da última quinta-feira  (5), em uma cerimônia realizada no salão de festas do Rotary Club de Lençóis Paulista, aconteceu a Formatura da Turma 2019 do Projeto 
Formação de Líderes, mantido pelo Instituto Lidera Jovem. Na ocasião estiveram presentes membros do Instituto, coordenadores de escolas locais, voluntários, parceiros 
e os jovens formandos que, ao � nal da cerimônia, pousaram para a foto com o certi� cado em mãos que mostra o reconhecimento e empenho de cada um durante o ano. 

NOVOS
líderes

Na tarde dessa sexta-feira (6), por volta das 16h30, um veículo, GM/Corsa 
e uma motocicleta Honda/Twister, se envolveram em um acidente de 

trânsito no cruzamento entre a Rua Anita Garibaldi e a Rua Cel. Joaquim 
Gabriel, no Centro. Com o impacto, o motociclista e a passageira que 
estava na garupa foram arremessadas ao chão. O condutor da moto 

ficou ferido e foi socorrido por uma equipe de resgate do Corpo de 
Bombeiros e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Seu 
estado de saúde não foi informado. A passageira não sofreu ferimentos, 

assim como as condutoras do veículo que saíram ilesas. 

BATIDA

Regularização de meio-lote bene� cia 
centenas de proprietários de imóveis
Reivindicação antiga da população, projeto foi aprovado nesta semana pela Câmara Municipal; lei contempla imóveis desmembrados até 2006

REVIRAVOLTA

Amparado por liminar, Altair 
reassume Prefeitura de Agudos 
e anuncia reforma administrativa

Uma semana. Foi esse o tempo 
que durou a destituição de Altair 
Francisco da Silva (REP) do cargo 
de prefeito de Agudos. Cassado 
pela Câmara Municipal no dia 27 
de novembro, ele foi reconduzido 
ao posto na última quarta-feira 
(4), após liminar concedida pelo 
juiz Saulo Mega Soares e Silva, 
da 1ª Vara Judicial da Comarca 
local, que suspendeu os efeitos 
do decreto expedido após a vota-
ção da Comissão Processante (CP) 
que apurou denúncia de irregu-
laridade na contratação de uma 
empresa, com a qual a Adminis-
tração � rmou um contrato de R$ 2 

milhões sem licitação.
Na decisão que garantiu a volta 

de Altair à Prefeitura Municipal, o 
magistrado considerou não haver 
elemento mínimo para a acusação. 
“No presente feito, constato que 
o motivo apresentado pelo relató-
rio da Comissão Processante nº 
03/2019 não é minimamente apto 
a demonstrar negligência na defesa 
de interesses do município e nem 
revelar falta de decoro no cargo. 
Conforme a teoria dos motivos de-
terminantes, uma vez insubsistente 
a situação fática que fundamentou 
o ato administrativo, este deve ser 
declarado nulo”, disse o juiz. A3

A5

COPA IMPRENSA

Com três times locais na disputa, 
semi� nais acontecem amanhã (8)

A manhã deste domingo (8) 
é decisiva para as equipes que 
seguem na briga pelo título da 
edição 2019 da Copa Imprensa 
de Futebol Amador. A competi-
ção promovida pela Secretaria de 
Esportes e Recreação de Lençóis 
Paulista define os finalistas em 

dois confrontos no Estádio Distri-
tal Eugênio Paccola (Cecap). Na 
disputa pelas vagas estão os lenço-
enses Atleticano, Grêmio Cecap e 
Santa Luzia, além do macatuben-
se Deportivo, que eliminaram 
seus respectivos adversários nas 
quartas de final. A6

ZÉLIA DUNCAN

Artista sobe amanhã
ao palco do Teatro A7

SAÚDE

Expectativa de vida
do brasileiro sobe A8

FURTO

Indivíduo invade casa 
no Jardim Europa A4

SUPER SALDÃO

Prazo termina na 
próxima sexta (13) A5

A Prefeitura de Macatuba informa que por conta das 
chuvas a estrada que liga a cidade ao bairro rural da 

Aguinha está sendo interditada. A situação é delicada e a 
Defesa Civil está no local avaliando as condições do solo. 
É importante que os moradores não se dirijam ao local até 
que outras orientações sejam passadas pela Defesa Civil.

Estrada
INTERDITADA
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PARA PENSAR
 “Em si, a vida é neutra. Nós a 

fazemos bela, nós a fazemos feia; a 
vida é a energia que trazemos a ela”,

Osho.

FRASE
 “Sinceramente, eu preferia que não existisse este serviço, porque, 

infelizmente, ele revela uma triste realidade”,
Maria Cristina Lorenzetti, presidente da Casa Abrigo Amorada, sobre a questão 

do acolhimento de crianças vítimas de violência doméstica e abuso sexual.
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l Um lugar para chamar de seu

A edição deste sábado (7) traz uma 
matéria que fala da aprovação do proje-
to que autoriza a regularização da situa-
ção de centenas de imóveis localizados 
em Lençóis Paulista, construídos a partir 
da divisão de terrenos (meio-lote). Esta 
era uma reivindicação bem antiga de 
parte da população, especificamente de 

pessoas que haviam construído suas 
residências em propriedades adqui-
ridas juntamente com parentes ou 
amigos, na maioria das vezes, por 
conta da impossibilidade de arcar in-
dividualmente com as despesas da 

compra de um terreno.
De acordo com estimativas da 

Prefeitura Municipal, centenas de 
imóveis da cidade estão nesta situ-

ação e agora poderão pleitear a expe-
dição de suas próprias escrituras, que 
no momento são compartilhadas com 
terceiros. A abertura para a regulari-
zação acaba com diversos problemas 
ocasionados pela ausência dos regis-

tros individuais. Muitos já perderam a 
oportunidade de vender seus imóveis 
para investir em outros melhores; al-
guns enfrentaram transtornos na Justi-
ça em situações como divórcio, divisão 
de herança, negociação de dívidas, en-
tre outros casos.

O projeto é mais um avanço rela-
cionado à questão habitacional, assim 
como foi a aprovação do novo Plano Di-
retor Participativo, que, apesar de críti-
cas infundadas de uma pequena parcela, 
abriu caminho para que, a médio e longo 
prazos, haja uma verdadeira revolução 
no aspecto habitacional, pois facilitou a 
viabilização de empreendimentos mais 
acessíveis à população de baixa renda, o 
que deve contribuir de uma forma sem 
precedentes para a redução do déficit de 
moradias na cidade. Todo mundo quer, 
precisa e merece ter um lugar para cha-
mar de seu. Por isso, tudo que for feito 
para ajudar a tornar este sonho em rea-
lidade deve ser comemorado.
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RenovaBio já em 2020

Arnaldo Jardim
é deputado federal pelo Cidadania/SP, 

coordenador da Frente pela Economia Verde 
e vice-presidente da Frente Agropecuária

O Brasil oferece ao mundo mais um 
exemplo de como cuidar do meio am-
biente: o RenovaBio vigorará a partir de 
1 de janeiro de 2020!

No esforço mundial para conter o 
aumento da temperatura média glo-
bal, países se reúnem, desde 1994, nas 
conhecidas Conferências das Partes - 
COP’s, na tentativa de costurar um acor-
do para diminuir as emissões de gases 
de efeito estufa (GEE), por meio da ado-
ção de tecnologias limpas e ampliação 
de infraestrutura de baixo carbono.

Até 2015, estabelecer a contribuição 
de cada país, ou parte, nesse esforço, 
sempre foi o principal ponto de discus-
são, o que dificultava o avanço das nego-
ciações. O Acordo de Paris, aprovado na 
COP - 21, conseguiu finalmente superar 
esse impasse ao impor metas obriga-
tórias para todas as nações signatárias, 
possibilitando a migração da economia 
mundial para uma base mais sustentável.

O Brasil, ao ratificar os termos do 
acordo, comprometeu-se em reduzir, 
até 2025, as emissões de GEE em 37%, 
abaixo dos níveis de 2005; e em 43%, 
até 2030. Para isso, o país se propôs a 
controlar as mudanças no uso da terra 
e a aumentar a participação de energias 
renováveis e de biocombustíveis na 
matriz energética brasileira.

Nesse contexto, o Brasil, que já tem 
um dos mais bem-sucedidos programas 
de biocombustíveis do mundo, substi-
tuindo 36% da gasolina por etanol e 8% 
do diesel fóssil por biodiesel, instituiu, 
por meio da Lei 13.576/2017, a Política 
Nacional de Biocombustíveis, também 
conhecido como RenovaBio - programa 
de incentivo ao aumento da participa-
ção dos biocombustíveis na matriz bra-
sileira de transportes.

O programa prevê a redução, ao lon-
go de 10 anos, do percentual de carbono 
no combustível comercializado no país, 
por meio da substituição gradual de com-
bustível fóssil por biocombustíveis. Essa 
‘descarbonização’ terá papel fundamen-
tal no atendimento dos compromissos 
assumidos na COP - 21. Compromissos 
reforçados na COP de Madri, na Espanha.

O RenovaBio possui ainda outro as-
pecto muito importante: reconhecer 
as externalidades positivas dos bio-
combustíveis. Entre as 10 cidades mais 
poluídas do mundo encontramos Cairo, 
Nova Délhi, Pequim, Moscou, Istambul, 
Guangzhou, Xangai, Buenos Aires, Pa-
ris e Los Angeles - São Paulo ocupando 
apenas 74ª posição. E por incrível que 
pareça, a capital paulista possui a qua-

lidade do ar melhor do que há 30 anos.
A maior oferta de etanol, por exemplo, 

contribui decisivamente para uma redu-
ção dos gastos com saúde pública decor-
rentes de problemas respiratórios. Esti-
ma-se que o consumo do biocombustível 
nas oito principais regiões metropolitanas 
do Brasil, onde vivem 50% da população 
brasileira, é responsável pela redução de 
11,66% nas internações hospitalares e 
6,77 % na taxa de mortalidade.

Pela primeira vez, uma política de 
âmbito nacional consegue internaliza os 
impactos positivos do uso de combustí-
veis renováveis com benefícios diretos 
para o setor de biocombustíveis, para o 
meio ambiente e toda sociedade.

Outro ponto relevante é que a política 
foi instituída sem a criação de qualquer 
tributo ou a utilização de subsídios gover-
namentais, isso porque o programa criou 
os Créditos de Descarbonização (Cbio) 
- títulos que representam a quantidade 
de gás carbônico que deixa de chegar à 
atmosfera quando combustíveis fósseis 
são substituídos por biocombustíveis.

No modelo adotado, a sustentabi-
lidade do programa é assegurada pela 
transação dos Créditos, em ambiente 
de bolsa, entre os produtores de bio-
combustíveis, que emitem os Cbio’s, e 
as distribuidoras de combustíveis, que 
estão submetidos a metas crescente de 
descarbonização. Até 2029, a previsão 
é que o RenovaBio reduza as emissões 
de GEE em 10,1%, ou seja quase 1/3 do 
compromisso assumido em Paris.

O RenovaBio, assim como a Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos e de 
Pagamento por Serviços Ambientais, 
das quais fui relator, são instrumentos 
fundamentais para a transição do Bra-
sil para essa nova economia, de baixo 
carbono. Um modelo que deve ser repli-
cado por outros setores de nossa eco-
nomia e por outros países pelo mundo 
que, em função da poluição do ar, pre-
cisam urgentemente descarbonizar sua 
matriz de combustível.

O programa está praticamente pron-
to para ser implementado, faltando 
apenas estabelecer os procedimentos 
para geração de lastro necessário para 
emissão primária de Cbio’s e regula-
mentar os últimos aspectos financeiros 
da política.  A partir de 1º de janeiro de 
2020, o mercado de Créditos de Descar-
bonização começa a funcionar!

A Política Nacional de Combustíveis - 
RenovaBio, no médio e no longo prazo, 
promoverá o aumento da produção de 
biocombustíveis, gerando emprego e 
renda, a redução dos preços do produ-
to para o consumidor e o combate dos 
efeitos nefastos do aquecimento global, 
com benefícios ambientais expressivos 
para o país e para o clima mundial.

T
er

ce
ir

a
 C

o
lu

n
a ENCONTRO

Na segunda-feira (2), a sessão da 
Câmara Municipal de Lençóis Paulista 
começou atrasada por conta de uma 
reunião entre os vereadores e o pro-
vedor do Hospital Piedade, João José 
Dutra. Na pauta dois assuntos: um pe-
dido de recursos para ajudar no fecha-
mento das contas da entidade e uma 
solicitação de intervenção dos parla-
mentares para a manutenção das ati-
vidades do Centro de Quimioterapia.

REFORÇO NO CAIXA
A primeira demanda é relativa-

mente simples, visto que o Legislativo 
deve fechar 2019 com uma economia 
significativa no orçamento. Os recur-
sos devem ser devolvidos ao Execu-
tivo, que é o responsável por dar um 
novo destino ao dinheiro, no entanto, 
como ao longo deste mandato o pre-
feito Anderson Prado de Lima (PSB) 
tem atendido as indicações, parte das 
economias da Câmara devem refor-
çar o caixa do hospital.

AJUDA IMPORTANTE
Entre 2017 e 2018, na gestão do ex-

-presidente Manoel dos Santos Silva, 
o Manezinho (PSDB), os recursos des-
tinados pela Câmara - cerca de R$ 900 
mil - ajudaram no pagamento do 13º 
salário dos funcionários e nas obras do 
Centro de Hemodiálise. Neste ano, o 
montante economizado ainda não foi 
revelado, mas a entidade deve rece-
ber mais de R$ 250 mil, segundo infor-
mações obtidas pela Terceira Coluna.

QUESTÃO COMPLICADA
A outra demanda é mais complica-

da, pois envolve as tratativas para ma-
nutenção do Centro de Quimioterapia. 
O contrato com o Hospital Amaral Car-
valho vence no final do ano e a entida-
de de Jaú estaria exigindo exclusividade 
para a renovação. Como o espaço tam-
bém está sendo utilizado pela Unimed, 
os parlamentares têm um grande pro-
blema para resolver. Alguns até já pedi-
ram ajuda a deputados mais próximos.

MUDANDO DE ASSUNTO...
Ao comentar sobre o alagamento de 

duas casas da Vila Baccili após a forte 
chuva do último sábado (30), o vere-
ador Leonardo Henrique de Oliveira, o 
Dudu do Basquete (CIDA) voltou a criti-
car o Plano Diretor. Lembrando que vo-
tou contra o projeto que abriu caminho 
para a viabilização de novos empre-
endimentos habitacionais, disse que o 
problema vai ser agravado com a cons-
trução de casas na região do aeroporto.

ANÁLISE RASA
Para Dudu, o local que pode contri-

buir para a diminuição do déficit habi-
tacional da cidade não deveria receber 
novas casas. A justificativa é que isso 
acarretaria na impermeabilização do 
solo, na diminuição do escoamento de 
águas pluviais e no aumento do volu-
me do Córrego Corvo Branco, que pas-
sa pela região que sofre há décadas 
com enchentes e alagamentos, prin-
cipalmente as vilas Baccili e Contente.

SEM BASE
Para dar crédito à afirmação o verea-

dor citou que um engenheiro - não disse 
quem - garantiu que, com a implantação 
de um novo bairro na referida área, o ní-
vel do curso d’água poderia dobrar em 
caso de enchente. É difícil de acreditar 
que alguém que entenda do assunto se 
comprometeria dando uma informação 
tão ‘rasa’ sem o mínimo embasamento 
técnico que só se consegue por meio de 
estudos bem criteriosos.

E OS CRITÉRIOS?
Critério é o que Dudu ignora ao rei-

terar sua posição contrária à constru-
ção de casas no local. Não só ele, como 
Paulo Henrique Victaliano, o Paulinho 
(PSDB), que reforçou o discurso. Ambos 
se esquecem - por conveniência - que a 
liberação de qualquer empreendimento 
depende de rigoroso processo de análi-
se pelos órgãos competentes, que ava-
liam todos os riscos e impactos possí-
veis antes da aprovação de um projeto.

É SÉRIO?
Em outra tentativa questionável de 

justificar sua posição, Dudu exibiu uma 
matéria sobre um acidente ocorrido em 
Guararapes, no qual uma mulher que 
tentava cruzar a pista do aeroporto em 
uma bicicleta, carregando a filha na ga-
rupa, acabou ‘atropelada’ por um avião 
que pousava no local. Para ele, com a 
construção de casas na região do aero-
porto de Lençóis, casos como este tam-
bém podem ser registrados por aqui.

SIMPLES ASSIM
De fato. Isso poderá acontecer, 

mas se alguém repetir o ato de im-
prudência da vítima, que ignorou as 
placas de proibição e se aproveitou 
da depredação dos alambrados para 
invadir a área restrita. Não é preciso 
muito bom senso para avaliar qual foi 
o erro naquela situação. Não se pode 
transferir a culpa a terceiros, pois 
cada um é responsável por seus atos. 
No caso dos pais, também pelos atos 
de seus filhos menores de idade.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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DOAÇÃO
No dia 17 de novembro, em reunião ordinária especial, o Rotary Cidade do 
Livro efetuou a entrega de projeto de subsídio distrital aos Vicentinos. Foram 
entregues um computador e um projetor que serão utilizados pelos voluntários 
nos trabalhos que realizam junto à comunidade de Lençóis Paulista. Na foto, 
membros dos Vicentinos junto com presidente do Rotary, Amarildo Ventura.
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Regional

REVIRAVOLTA

Amparado por liminar, 
Altair reassume 
Prefeitura de Agudos
Juiz considerou que cassação foi baseada em relatório sem 
elementos sufi cientes para acusação de irregularidade na 
contratação de empresa sem licitação

Elton Laud

Uma semana. Foi esse o 
tempo que durou a desti-
tuição de Altair Francisco 

da Silva (REP) do cargo de pre-
feito de Agudos. Cassado pela 
Câmara Municipal no dia 27 de 
novembro, ele foi reconduzido 
ao posto na última quarta-feira 
(4), após liminar concedida pelo 
juiz Saulo Mega Soares e Silva, 
da 1ª Vara Judicial da Comarca 
local, que suspendeu os efeitos 
do decreto expedido após a vo-
tação da Comissão Processante 
(CP) que apurou denúncia de ir-

DE VOLTA - Uma semana após ser 
cassado pela Câmara Municipal de 
Agudos, Altair Francisco da Silva reassumiu 
cargo de prefeito na quarta-feira (4)

MACATUBA JUSTIÇA ELEITORAL

24ª Festa do Peão segue até amanhã 
no Centro de Lazer do Trabalhador

Cidades da região têm novo plantão 
de biometria neste � nal de semana

Com rodeio em 
touros e shows 
todas as noites, 
evento tem 
entrada gratuita

Prazo termina no 
próximo dia 19; quem 
não regularizar a 
situação fi ca sujeito 
a diversas sansões

Elton Laud

Segue até este domingo (8), 
em Macatuba, a 24ª Festa 
do Peão. O evento, que 

tem entrada gratuita todos os 
dias, é realizado pela Prefeitu-
ra Municipal da cidade vizinha 
com organização da empresa 
Chacra Du Tadeu. O início se 
deu na quinta-feira (5), com ro-
deio em touros e show do can-
tor sertanejo Loubet. Na noite 
de ontem (6) subiria ao palco o 
cantor Bruno Rosa.

Realizada na estrutura mon-
tada no Centro de Lazer do Tra-
balhador, a 24ª Festa do Peão 
de Macatuba conta com praça 
de alimentação com barracas 

Elton Laud

Os Cartórios Eleitorais da 
região realizam neste fi-
nal de semana um novo 

plantão de atendimento para o 
cadastramento biométrico. O 
processo se encerra no próximo 
dia 19 em mais de 300 cidades 
do estado de São Paulo e não 
deve ser prorrogado. Vale dizer 
que quem não fizer a biometria 
estará sujeito a diversas sanções 
administrativas, além de multa.

Conforme publicado na 
edição do último sábado pelo 
Jornal O ECO, milhares de 
eleitores da região ainda não 
regularizaram a situação junto 
à Justiça Eleitoral. Mesmo com 

ANIMAÇÃO - Festa do Peão agita a vizinha 
cidade de Macatuba desde a quinta-feira (5)

RETA FINAL - Eleitores que ainda não fizeram a biometria tem 
apenas duas semanas para ficar em dia com a Justiça Eleitoral

de comidas, bebidas e diver-
sões. Além do rodeio em tou-
ros, que acontece todos os dias 
a partir das 20h, neste sábado 
(7), às 9h30, também acontece 
a prova dos três tambores, que 
deve reunir competidores de 
toda a região.

A atração principal da noite 
é a dupla sertaneja Léo & Ra-

fael, que sobe ao palco a partir 
das 23h. Amanhã (8), último 
dia de evento, o Centro de Lazer 
do Trabalhador abre durante o 
dia para quem quiser aproveitar 
com a família. À noite, após a 
grande final do rodeio, quem 
anima o público é a dupla ser-
taneja Dérik & Luciano, que en-
cerra a festa com chave de ouro.

o plantão do último final de se-
mana, mais de 20 mil pessoas 
de Lençóis Paulista, Pedernei-
ras, Agudos, Macatuba e Bore-
bi ainda não compareceram aos 
cartórios de suas respectivas 
zonas Eleitorais.

Os eleitores que ainda estão 
com a situação pendente não 
precisam fazer agendamento 

prévio. Na próxima semana, 
entre o sábado (14) e o domingo 
(15) também haverá plantão das 
8h às 14h. Em Lençóis Paulista, 
o cartório da 161ª Zona Eleito-
ral, que também atende Borebi, 
fica na Rua Jalisco, 117, no Jar-
dim Village. Outras informa-
ções pelos telefones (14) 3263-
4020 e (14) 3264-7879.

regularidade na contratação de 
uma empresa, com a qual a Ad-
ministração firmou um contrato 
de R$ 2 milhões sem licitação.

Na decisão que garantiu 
a volta de Altair à Prefeitura 
Municipal, o magistrado con-
siderou não haver elemento 
mínimo para a acusação. “No 
presente feito, constatou que o 
motivo apresentado pelo rela-
tório da Comissão Processante 
nº 03/2019 não é minimamen-
te apto a demonstrar negligên-
cia na defesa de interesses do 
município e nem revelar falta 
de decoro no cargo. Conforme 

Altair Francisco da Silva foi 
alvo de uma Comissão Proces-
sante instaurada pelo Legisla-
tivo para apurar denúncia de 
irregularidade na contratação 
de serviço de consultoria pela 
Prefeitura Municipal. O alvo 
foi um contrato de R$ 2 mi-
lhões firmado sem licitação 
com a Fundação de Apoio a 
Educação, Pesquisa e Extensão 
da Unisul-Faepsul, de Tubarão, 
em Santa Catarina.

No relatório da CP, que 
obteve na votação realiza-
da no dia 27 de novembro 
apoio de 10 dos 13 vereado-
res agudenses, resultando 

na cassação do mandato do 
prefeito, o argumento para a 
acusação foi a violação, por 
parte da Administração, dos 
princípios estabelecidos pela 
legislação vigente para justi-
ficar uma contratação com 
dispensa de licitação.

A defesa recorreu na Jus-
tiça alegando que a empresa 
contratada, por não ter fins 
lucrativos e dispor de notória 
especialização, justificaria a 
dispensa de licitação, além 
do que, como o objetivo da 
contratação foi a capacitação 
profissional, com o desenvol-
vimento institucional para 

análise de contingências pas-
síveis de redução e diagnós-
tico de contribuição, o traba-
lho resultaria em economia 
ao município.

Com a liminar concedi-
da nesta semana na primeira 
instância, pelo entendimento 
de que não houve elementos 
suficientes para a cassação do 
mandato, o prefeito permane-
ce no cargo, pelo menos até 
que o processo tenha uma de-
cisão final a respeito do méri-
to da acusação, ou caso haja 
um posicionamento diferente 
dos magistrados das instân-
cias superiores.

Entenda os desdobramentos do caso
“Vamos fazer um governo novo”, 
disse prefeito ao reassumir

a teoria dos motivos determi-
nantes, uma vez insubsistente 
a situação fática que funda-
mentou o ato administrativo, 
este deve ser declarado nulo”, 
disse o juiz.

Mesmo deferindo o pedido 
de tutela provisória, devolven-
do ao prefeito plenos poderes 
até a decisão final do mérito da 
acusação, o juiz enfatizou que a 
ausência de elementos que em-
basem a acusação no relatório 
da CP não atesta ausência de 
irregularidade. “Evidentemen-
te, tal constatação não afasta a 
eventual possibilidade de que 

Em entrevista coletiva con-
cedida ainda na tarde da quar-
ta-feira (4), pouco depois de 
reassumir o cargo, Altair Fran-
cisco da Silva falou à imprensa 
que a decisão não foi diferente 
do que ele esperava, reiteran-
do o que havia dito na semana 
passada, quando afirmou que 
a cassação consistia em uma 
decisão totalmente política, 
decorrente da perseguição que 
vem sofrendo desde o primei-
ro dia de seu mandato.

“Eu não tinha dúvida ne-
nhuma de que nossa atitude 
estava pautada na legalidade, 
tanto que uma das afirmações 

do juiz é de que não houve 
elemento mínimo que apon-
tasse que, enquanto prefeito, 
eu negligenciei na defesa de 
bens do município, ao con-
trário, os elementos aponta-
ram que tomamos atitudes 
defendendo o interesse de 
Agudos”, comentou Altair.

Aparentando tranquilida-
de na volta ao posto, o prefei-
to disse ainda que pretende 
promover uma reforma admi-
nistrativa após retomar a ges-
tão do município e que não 
deve adotar uma postura de 
retaliação por conta do ocor-
rido. Afirmou que quer man-

ter o mesmo relacionamento 
com a Câmara e com o vice-
-prefeito e que espera que as 
partes passem a trabalhar em 
conjunto em prol da cidade. 

“A cassação será uma li-
nha divisória e vamos fazer 
um governo novo. Tenho 
ouvido muito a população e, 
associado à percepção que 
tenho, vou usar critérios para 
escolher novos secretários e 
formar uma nova equipe, para 
atender os anseios da popula-
ção e, de alguma forma, tirar 
algum proveito desse momen-
to triste, que abalou muito os 
agudenses”, comentou.

órgãos de controle entendam 
que tenha ocorrido ilegalidade 
na dispensa de licitação. É pos-
sível que, futuramente, o Tribu-
nal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCE/SP) ou mesmo o 
Ministério Público (MP) apon-
tem vícios”, explicou.

Vale destacar que a suspen-

são do decreto do Legislativo 
tem efeito liminar e pode ser 
revogada de acordo com o an-
damento do processo. A repor-
tagem do Jornal O ECO apu-
rou, inclusive, que tanto Jaime 
Caputti (PR), vice-prefeito que 
havia assumido o cargo máximo 
do Executivo depois da cassação 

de Altair, quanto Omar Omero 
Cunha (PTN), presidente da 
Câmara Municipal de Agudos, 
iriam recorrer da decisão no 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. Até o fechamento 
desta matéria, não havia infor-
mação sobre nenhum pedido 
protocolado neste sentido.
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DETENÇÃO
Na quinta-feira (5), por volta das 19h30, a Polícia Militar de Lençóis Paulista prendeu um 
homem foragido da Justiça. J.S., de 38 anos, que foi encontrado no Núcleo Habitacional 
Luiz Zillo, responde pelos crimes de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) no município 
de Taquarituba, e pelo não pagamento de pensão alimentícia. Diante disso, o mesmo foi 
conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.
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Polícia

DATA: 29/11/2019 a 6/12/2019

Obituário
Otávio Miguel da Silva faleceu na sexta-feira (6) aos 70 anos em Lençóis Paulista
Celso Donizete Diniz faleceu na quinta-feira (5) aos 57 anos em Macatuba
Ercilio Santana faleceu na quinta-feira (5) aos 77 anos em Lençóis Paulista
Helena Dias Barbosa Tonello faleceu na quinta-feira (5) aos 101 anos em Lençóis Paulista
Lourival Zacharias faleceu na quinta-feira (5) aos 76 anos em Lençóis Paulista
Maria Ana de Jesus Santana faleceu na quinta-feira (5) aos 86 anos em Lençóis Paulista
Wagner Gonçalves faleceu na quarta-feira (4) aos 29 anos em Lençóis Paulista
Aedio Pereira Sander faleceu na terça-feira (3) aos 58 anos em Macatuba
Olinda Augusto da Silva faleceu na terça-feira (3) aos 75 anos em Borebi
Maria Helena Panico faleceu na segunda-feira (2) aos 66 anos em Lençóis Paulista
Sylvio Reginatto faleceu na segunda-feira (2) aos 81 anos em Lençóis Paulista
José Rosa faleceu no domingo (1) aos 92 anos em Lençóis Paulista
Apparecido Prado Varasquin faleceu no sábado (30) aos 89 anos em Lençóis Paulista
Arildo José Daré faleceu no sábado (30) aos 71 anos em Macatuba
Francisco Assis Pereira faleceu no sábado (30) aos 41 anos em Macatuba
Valeriana Crotti Albertini faleceu no sábado (30) aos 77 anos em Macatuba
Ana Rosa Ghirotti Grandi faleceu na sexta-feira (29) aos 85 anos em Lençóis Paulista
Denildo Guilhen faleceu na sexta-feira (29) aos 56 anos em Lençóis Paulista
Fabio Honoratto Silva faleceu na sexta-feira (29) aos 42 anos em Lençóis Paulista

Câmara Municipal
de Areiópolis

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Areiópolis, no uso de suas atribui-
ções legais, e de conformidade com o Parágrafo único, do Artigo 48 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, faz saber a quem interessar 
possa, especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) ano de idade, 
que fará realizar Audiência Pública para 2ª discussão e aprovação da Lei 
Orçamentaria Anual para o exercício financeiro de 2020 no seguinte local, 
data e horário.

Local: Câmara Municipal de Areiópolis
 Rua Maria Conceição Castilho Bernardes, 400 - Vila Cremer.

Data: 10 de dezembro de 2019

Horário: 20:00 horas

Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participa-
rem desta audiência.

Areiópolis, 25 de novembro de 2019.

MICHEL HENRIQUE AUGUSTO
Presidente

Câmara Municipal
de Macatuba

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n° 01-2019
Processo Administrativo n° 13-2019

Objeto: Aquisição, de 01 (um) veículo automóvel novo, zero quilôme-
tro, ano e modelo não inferior a 2019, que será destinado a Câmara Munici-
pal de Macatuba. Conforme edital de licitação pregão presencial n° 01-2019 
e seus anexos.

Entrega e abertura dos envelopes: dia 18/12/2019 às 10h00min.

O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido na Secretaria da Câma-
ra Municipal de Macatuba, Rua Mato Grosso, 3-30, Jardim Panorama, 
Macatuba/SP, das 08h às 16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.
cmmacatuba.sp.gov.br

Quaisquer informações poderão ser obtidas através do e-mail: licita-
cao@cmmacatuba.sp.gov.br ou pelo telefone (14) 3268-1181.

FURTO

DROGA

SEM SOCORRO

Indivíduo invade casa 
no Jardim Europa

Jovem de 18 anos é preso 
por tráfico no Jardim do Caju

Carro bate em motocicleta e foge no Centro

Homem estava com celular da família e confessou que voltaria para buscar outros objetos

Ocorrência foi registrada na quinta-feira (5); na terça outros três foram detidos no mesmo bairro

Com o impacto, motociclista sofreu 
escoriações e precisou ser socorrido à UPA

Flávia Placideli

Na terça-feira (3), a Polí-
cia Militar de Lençóis 
Paulista prendeu um 

homem de 38 anos acusado de 
furtar uma residência localiza-
da no Jardim Europa. A ocor-
rência foi registrada após um 
patrulhamento de rotina pelo 
Jardim do Caju. O indivíduo, 
que foi encontrado com um ce-
lular e uma quantia em dinhei-
ro, foi levado à Delegacia da 
Polícia Civil, onde ficou preso 
à disposição da Justiça.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência registrado na 5ª 

Cia. da Polícia Militar, por vol-
ta das 12h30 da terça-feira (3), 
durante um patrulhamento de 
rotina pelo bairro, uma equipe 
se deparou com dois homens 
em atitude suspeita em uma bi-
cicleta. Ao notar a presença da 
viatura, um deles fugiu do lo-
cal, porém, D.J.F., de 38 anos, 
foi abordado pela equipe.

Em revista pessoal, a PM 
encontrou R$ 231 em espé-
cie e mais um celular com a 
foto de tela de uma família. A 
equipe, de imediato, entrou 
em contato com um número 
identificado como ‘Pai’ na 
agenda do aparelho e consta-

tou que o celular havia sido 
roubado pelo indivíduo.

O homem que atendeu a 
ligação declarou ser pai da pro-
prietária de uma residência lo-
calizada na Rua Américo Boso, 
no Jardim Europa. Relatou que 
a mesma estava viajando e que 
ele havia ficado com uma cópia 
da chave para alimentar os ani-
mais. Em diligência à residên-
cia, na companhia dos policiais, 
foi constatado a falta do celular 
e mais a quantia de R$ 1.650.

Indagado a respeito do 
furto, D.J.F. confessou o cri-
me e ainda declarou que ha-
via deixado alguns objetos 

separados, pois voltaria para 
buscá-los no período da tarde. 
O homem, que já é conhecido 
dos meios policiais pela prá-
tica de furto, também revelou 
aos policiais que já havia pra-
ticado outros furtos em casas 
próximas do bairro.

Diante dos fatos, ele foi 
conduzido à Delegacia da Po-
lícia Civil, onde a autoridade 
de plantão ratificou o flagrante 
por furto, mantendo o indi-
víduo preso à disposição da 
Justiça. O mesmo, que apre-
sentava algumas lesões no ros-
to, informou ainda que havia 
apanhado de populares.

Flávia Placideli

Na quinta-feira (5), a Po-
lícia Militar de Lençóis 
Paulista deteve dois jo-

vens, de 18 e 15 anos, na posse 
de entorpecentes. Abordados 
por atitude suspeita, eles foram 
flagrados com 25 pedras de cra-
ck e dois invólucros contendo 
maconha. A ocorrência foi re-
gistrada no Jardim do Caju.

De acordo com a Polícia 
Militar, por volta das 8h, du-

rante um patrulhamento de 
rotina pelo bairro, uma equipe 
decidiu abordar dois jovens 
que seguia em uma motocicle-
ta e passaram a agir de forma 
suspeita ao notarem a presen-
ça da viatura. Durante a re-
vista, foram encontrados dois 
sacos plásticos transparentes 
contendo 25 pedras de crack, 
que estavam no escapamento 
da motocicleta, além de dois 
invólucros de maconha que 
um dos rapazes havia jogado 

próximo ao local.
L.H.D.S., de 18 anos, mora-

dor do Conjunto Habitacional 
Maestro Júlio Ferrari, confes-
sou que as pedras de crack es-
tavam sendo levadas para a sua 
residência e que, há dois me-
ses, estaria vendendo a droga a 
R$ 10. Já o menor de idade, de 
15 anos, morador da Vila Re-
pke, alegou que a maconha en-
contrada era para uso próprio.

Diante dos fatos, os jovens 
foram encaminhados à Dele-

gacia da Polícia Civil, onde 
o delegado de plantão ratifi-
cou o flagrante pelo crime de 
tráfico de drogas, mantendo 
L.H.D.S. à disposição da jus-
tiça. O menor foi liberado à 
responsável, após o registro 
do ato infracional de porte de 
drogas. Como o maior de ida-
de não possuía Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) e 
os documentos da motocicle-
ta, ela foi apreendida ao pátio 
da Delegacia de Bauru.

Flávia Placideli

No início da madrugada 
de quinta-feira (5), a 
Polícia Militar registrou 

um acidente de trânsito com 
vítima envolvendo um carro 
e uma motocicleta. A colisão 
aconteceu no Centro de Len-
çóis Paulista e, segundo rela-
to da vítima, o motorista do 
carro invadiu a preferencial, 
atingiu sua moto e fugiu sem 

Na tarde da terça-feira 
(3), a Polícia Militar dete-
ve mais três jovens com 
drogas no Jardim do Caju. 
A abordagem aconteceu 
durante patrulhamento 
pelo bairro. Com eles fo-
ram apreendidos R$ 550 
em espécie e maconha.

Por volta das 14h30, 

três indivíduos em ati-
tude suspeita foram sub-
metidos à revista pessoal. 
Com W.F.S., de 21 anos, 
foi localizado R$ 400 em 
espécie e uma porção de 
maconha, que alegou ser 
para consumo próprio.

Com um menor de ida-
de, de 17 anos, foi encon-

trado R$ 10. Outro menor, 
de 16 anos, já conhecido 
dos meios policiais por 
tráfico de drogas, foi pego 
com um cigarro de ma-
conha, mas em sua resi-
dência foi localizada mais 
uma quantia da droga es-
condida atrás de um espe-
lho e R$ 150.

Os três indivíduos 
foram conduzidos à De-
legacia de Polícia, onde 
o delegado, após tomar 
conhecimento do ocorri-
do, elaborou o Boletim de 
Ocorrência por porte de 
drogas, apreendeu a droga 
e o dinheiro, liberando os 
jovens aos responsáveis.

prestar socorro. O motociclis-
ta ficou ferido e precisou ser 
socorrido à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento).

De acordo com as informa-
ções contidas no Boletim de 
Ocorrência, o acidente aconte-
ceu por volta da 00h15, na Rua 
Ignácio Anselmo, no Centro. O 

motociclista relatou que seguia 
em uma Honda/CBX Twister 
no sentido Centro-bairro, quan-
do, no cruzamento com a Rua 
José do Patrocínio, um Renault 
(o modelo não foi informado) 
de cor branca invadiu a prefe-
rencial e chocou-se contra sua 
moto, derrubando-o ao solo. 

O motorista do carro fugiu do 
local tomando rumo ignorado.

Com o impacto, o moto-
ciclista sofreu várias lesões e 
precisou ser socorrido por uma 
equipe de resgate do SAMU 
(Serviço Móvel de Urgência e 
Emergência) para ser encami-
nhado à UPA. Diante do fato, 
o condutor foi qualificado e 
orientado sobre as providências 
a serem tomadas na Delegacia 
da Polícia Civil.

Outros três jovens foram detidos no mesmo bairro

Publicado no jornal O Eco, no dia 7 de Dezembro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 54,74.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Aditivo Contratual 01/2019 - Tomada de Preços nº 03/2018 - Contrato 
Administrativo nº 40/2018. Contratante:- Prefeitura Municipal de Borebi. 
Contratada:- Promedsp Home Care Soluções em Saúde Eireli - ME. Objeto:- 
Prestação de serviços médicos. Valor:- R$ 29.200,00. Vigência:- 04/01/2020. 
Data Assinatura:- 05/11/2019.

Borebi, 05 de novembro de 2.019.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 7 de Dezembro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 47,04.

Prefeitura Municipal
de Borebi

PREGÃO Nº 20/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2019 
- ADITIVO Nº 05/2019 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bore-
bi; CONTRATADA: POSTO AGUDOS LTDA. OBJETO: Realinhamento 
de Preço: item 01 do edital - Diesel S-10 - Valor Aditado R$3,519, item 03 
do edital - Etanol - Valor Aditado R$2,763, item 04 do edital - Diesel Comum 
- Valor Aditado R$3,481; - DATA ASSINATURA: 29/11/2019.
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DEZEMBRO VERMELHO
Neste sábado (7), em Lençóis Paulista, as Estratégias de Saúde da Família 
da Vila Maria Cristina, Núcleo Luiz Zillo, Jardim Monte Azul e Jardim do 
Caju, além da Unidade Básica do Ubirama funcionam das 8h às 13h para a 
realização de testes rápidos de HIV/Aids. A ação faz parte do “Dezembro 
Vermelho”, que visa conscientizar a população sobre o combate à doença.
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Cidade

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA 
APROVAÇÃO DO NOVO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO 

COMUNITÁRIA LENÇOENSE - ASCOL

A Associação Comunitária Lençoense - ASCOL, CONVIDA, convida 
todos os membros, para a realização da Assembleia, no dia 15 de dezembro 
de 2019, às 19h30 em primeira convocação, e às 20h em segunda ou com 
qualquer número de presentes. A Assembleia ocorrerá na Rua Venezuela, nº 
298, Jardim das Nações, Lençóis Paulista - SP, com o proposito de discuti-
rem a seguinte ordem do dia: 

1 - Aprovação do Novo Estatuto Social da entidade.

Lençóis Paulista - SP, 07 de dezembro de 2019.

André Filiol Bellin Filho
PresidentePublicado no jornal O Eco, no dia 7 de Dezembro de 2019. Na página A5.

Valor da publicação R$ 105,89.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão 
nº 51/2019 - Objeto: Registro de preços para aquisição mobiliário perma-
nente, que classificou a(s) empresas(s): FILIPE MOISES GARCIA ME, 
totalizando R$ 13.890,00; GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP, totalizan-
do R$ 4.510,00; ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME, totalizando R$ 
6.790,00; com todas as demais condições conforme Edital, fica aberto o pra-
zo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da data de publicação deste ato para 
que o vencedor assine o contrato, sob pena de decair do direito ao registro 
de preço, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital. 

BOREBI, 05/12/2019.

ANTONIO CARLOS VACA

Extrato de Ata nº 101/2019: Pregão nº 51/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: FILIPE MOISES GARCIA ME; Objeto: Registro 
de preços para aquisição mobiliário permanente; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/1 vr R$ 395,00; 1/2 vr R$ 379,00; 1/5 vr R$ 220,00; totalizando R$ 
13.890,00. Data: 05/12/2019.

Extrato de Ata nº 103/2019: Pregão nº 51/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP; Objeto: Re-
gistro de preços para aquisição mobiliário permanente; Vigência: 12 meses. 
Lote/Item: 1/3 vr R$ 174,00; 1/6 vr R$ 179,00; 1/7 vr R$ 185,00; totalizando 
R$ 4.510,00. Data: 05/12/2019.

Extrato de Ata nº 102/2019: Pregão nº 51/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME; Objeto: 
Registro de preços para aquisição mobiliário permanente; Vigência: 12 me-
ses. Lote/Item: 1/4 vr R$ 55,00; 1/8 vr R$ 175,00; totalizando R$ 6.790,00. 
Data: 05/12/2019.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
DO AÇÚCAR E DA ALIMENTAÇÃO DE MACATUBA
Alameda Tiradentes, 1-34 - Vila Azevedo - Macatuba - SP

CNPJ: 02.694.806/0001-52

RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020
APROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DO DIA 05/12/2019

RECEITA R$
Renda Social 250.000,00
Renda Patrimonial 5.000,00
Renda Financeira 5.000,00
Renda Extraordinária 25.000,00
TOTAL DAS RECEITAS 285.000,00

DESPESAS R$
Administração Geral 125.000,00
Assistência Técnica 4.000,00
Serviços Sociais 80.000,00
Outras Despesas Sociais 20.000,00
Contribuições Regulamentares 50.000,00
Aplicação de Capitais 6.000,00
TOTAL GERAL 285.000,00

Dijair Martins Pereira - Presidente
Valdecir Candido - Tesoureiro

Laércio Pafetti - CT - CRC 1SP115200/O-4

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

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br

Faço saber pretendem converter união estável em casamento e apresen-
taram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

ALCIDES BATISTA e LETICIA DOMINGOS DA SILVA, sen-
do o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convive em união 
estável,supervisor de manutenção, nascido em São Pedro - SP, aos 
16/03/1973, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de BE-
NEDITO BATISTA e de MARGARIDA ANTONIA BATISTA; e a preten-
dente: nacionalidade brasileira, solteira, convive em união estável, agente 
comunitário de saúde, nascida em Macatuba - SP, aos 11/01/1985, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de ANTONIO DOMINGOS DA 
SILVA FILHO e de IRACEMA RANGEL DA SILVA. 

MÁRCIO ROBERTO PICCOLI e LUCIANA APARECIDA DE OLI-
VEIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convive em união 
estável,trainer de gerente, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 10/02/1980, resi-
dente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de ANGELIM APARECIDO 
PICCOLI e de MARIA NEIDE GUISINI PICCOLI; e a pretendente: nacionali-
dade brasileira, solteira, convive em união estável, operadora de caixa, nascida em 
Lençóis Paulista - SP, aos 27/02/1976, residente e domiciliada em Lençóis Pau-
lista - SP, filha de JOÃO DE OLIVEIRA e de MARIA ISABEL DAMASCENO.

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, 6 de dezembro de 2019.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA

FORO DE LENÇÓIS PAULISTA
2ª VARA

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Jardim Ubirama
CEP 18683-471, Fone: (14) 3264-4002, Lençóis Paulista-SP

E-mail: lencois2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001460-96.2015.8.26.0319
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução
Requerente: Maria Luiza Construções e Empreendimentos Imobi-

liários Ltda
Requerido: Jair Pas Landim e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1001460-96.2015.8.26.0319

O MM JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA CO-
MARCA DE LENÇOIS PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FOR-
MA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou 
dele tomar conhecimento tiver e interessar possa, e notadamente APARECI-
DA FÁTIMA DA SILVA VIANA, brasileira, viúva, pensionista, portadora 
do RG 20.304.707-2 /SP e do CPF/MF n.o 139.164.128-09, anteriormente 
residentes e domiciliados na Avenida Procópio Ferreira, n.o 139, Núcleo 
Habitacional João Zillo, CEP 18681-670, Lençóis Paulista/SP, que perante 
este Juízo e Cartório Cível foi proposta contra si a RESCISÃO DE PRO-
POSTA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CUMULADA COM REINTE-
GRAÇÃO DE POSSE, movida por MARIA LUIZA CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., empresa estabelecida na 
Rua Angelo Molan, n.o 65, CEP 17.203-061, na cidade de Jaú, Estado de 
São Paulo, inscrita no CNPJ sob n.o 03.101.127/0001-95, cujo teor da peti-
ção inicial, em resumo, diz o seguinte: Em 12 de abril de 2006 os requeridos 
firmaram proposta para aquisição de um lote. Infelizmente os Requeridos 
encontram-se inadimplentes. Apesar de insistentemente cobrado, via telefo-
ne e por notificação via correio, os requeridos não quitaram os débitos em 
atraso não restando alternativa senão propor esta rescisão de proposta para 
aquisição de imóvel cumulada com reintegração de posse. Isto posto requer 
a condenação dos Requeridos para o pagamento da dívida até a desocupa-
ção do imóvel. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguém possa alegar ignorância foi expedido o presente edital ficando a 
requerida APARECIDA FATIMA DA SILVA VIANA devidamente citados 
dos termos da presente, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o de-
curso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada 
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. O presente edital será publicado e afixado na forma da lei e em 
lugar de costume. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Lençóis 
Paulista, aos 21 de novembro de 2019.

ADMINISTRAÇÃO

Regularização de meio-lote beneficia 
proprietários de centenas de imóveis
Reivindicação antiga da população, projeto foi aprovado nesta semana pela Câmara Municipal

Elton Laud

A Câmara Municipal de Len-
çóis Paulista aprovou nesta 
semana, por unanimidade, 

o projeto que autoriza a regulari-
zação de desmembramentos de 
lotes urbanos, que atende rei-
vindicação antiga de centenas de 
proprietários de imóveis constru-
ídos a partir da divisão de terre-
nos (meio-lote). A proposta de au-
toria do prefeito Anderson Prado 
de Lima (PSB) contempla imóveis 
desmembrados até 2006, antes 
da aprovação do texto original do 
Plano Diretor Participativo.

O Projeto de Lei Complemen-
tar 8/2019, que foi protocolado na 
Casa de Leis no dia 25 de outu-
bro, após passar pela análise das 
comissões de Constituição, Justi-
ça e Redação e de Finanças, Orça-
mento e Contabilidade, que emiti-
ram pareceres favoráveis, recebeu 
duas emendas modificativas de 
autoria do presidente Nardeli da 
Silva (MDB) e dos vereadores Da-
mião Augusto Xavier de Oliveira, 
o Professor Guto (MDB), e Mirna 
Adriana Justo (PSC).

ESTIMATIVA - Projeto que autoriza regularização dos 
desmembramentos pode beneficiar centenas de proprietários

FINANÇAS

Contribuinte tem até a próxima sexta 
para pagar dívidas com desconto
Em 90 dias, Prefeitura renegociou R$ 2,7 milhões; dívida ativa passa dos R$ 135 milhões

Flávia Placideli

Em cerca de 90 dias, o pro-
grama de recuperação fiscal 
batizado pela Prefeitura Mu-

nicipal de Lençóis Paulista como 
Novo Super Saldão negociou pou-
co mais de R$ 2,7 milhões. Na pró-
xima semana, o refinanciamento, 
que concede descontos de até 90% 
para o pagamento de dívidas em 
atraso com o município, entra na 
reta final. Os contribuintes podem 
procurar o Setor de Recuperação 
Fiscal até a sexta-feira (13). 

Iniciado no dia 2 de setembro, 
após aprovação do Legislativo, o 
Super Saldão beneficia quem está 
em situação de inadimplência por 
conta de dívidas contraídas até 31 
de dezembro de 2016. Quem de-
sejar negociar recebe descontos 
de 90% nos juros e multas no pa-
gamento à vista, 70% de desconto 
no pagamento em até em 12 me-
ses, 60% para pagamento em até 
24 parcelas e 50% para pagamen-
to em até 36 vezes.

Considerando apenas dívida 
contemplada pelo projeto, que, se-
gundo Rodrigo Fávaro, secretário 
de Negócios Jurídicos da Prefeitu-
ra Municipal, chega a R$ 135 mi-

AINDA DÁ TEMPO - Prazo para refinanciamento de dívidas pelo Novo 
Super Saldão se encerra no dia 13; interessados devem procurar o Serfis

O Super Saldão também contempla dívidas dos contribuin-
tes com o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) até 31 
de dezembro de 2017. Os pagamentos podem ser feitos à vista, 
com desconto de 90% nas multas e juros, ou parcelados em 12 
e 24 vezes, com descontos de 70% e 60%, respectivamente. No 
caso de parcelamento, o valor mínimo da parcela é de R$ 25.

Vale destacar que, no caso do SAAE, a lei aprovada não se 
aplica aos créditos tributários e não tributários que já foram ob-
jetos de parcelamento realizados em programas de recuperação 
fiscal anteriores. As pessoas interessadas devem procurar dire-
tamente o balcão do SAAE (Rua Quinze de Novembro, 1111, na 
Vila Santa Cecília), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

lhões, a inadimplência representa 
em torno de 70% da previsão or-
çamentária para o exercício 2019, 
que é de R$ 192 milhões. Não por 
acaso, a medida é vista como es-
tratégica pela Administração.

Porém, em mais de 90 dias, 
o Setor de Recuperação Fiscal re-
negociou apenas R$ 2,7 milhões 
com 2.528 pessoas que aderiram 
ao Saldão. Ao todo 2.331 opta-
ram pelo pagamento à vista, re-
forçando os cofres da Prefeitura 
em R$ 1,2 milhão. O restante, 
R$ 1,5 milhão, deve entrar no 
caixa gradativamente, de acordo 
com a quitação das parcelas dos 

197 contratos firmados.
O número de pessoas que 

decidiram renegociar as dívidas 
neste ano é menor do que em 
2017, quando foram arrecadados 
cerca de R$ 7,5 milhões. Naque-
la ocasião, foram renegociadas 
2.908 dívidas, com 1.479 paga-
mentos à vista (R$ 2,4 milhões) 
e 1.429 parcelados (R$ 5,1 mi-

lhões). Fávaro, que também coor-
dena o Setor de Recuperação Fis-
cal, reforça que ainda dá tempo.

“O Saldão é uma nova chance 
para as pessoas que desejam ficar 
em dia com a fazenda municipal 
quitarem suas dívidas. Lembran-
do que esta é uma oportunidade 
única, com descontos bem atrati-
vos em juros e multas. Vale ressal-
tar que no próximo ano, por conta 
das eleições, não poderão ser con-
cedidos descontos em pagamen-
tos de impostos”, explica Fávaro.

Para os interessados em reali-
zar uma simulação dos débitos e 
renegociar o pagamento com des-
contos, basta comparecer ao Setor 
de Recuperação Fiscal da Prefeitu-
ra Municipal, que fica ao lado do 
Fórum (Rua Nove de Julho, 1326, 
no Jardim Humaitá), de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 
13h30 às 17h. Outras informações 
podem ser obtidas pelos telefones 
(14) 3264-5081 e (14) 3264-2758.

a medida vá beneficiar cente-
nas de proprietários de imóveis.

Para se enquadrar na lei, o 
lote desmembrado, mesmo que 
tenha mais de 100 metros qua-
drados, não pode ter menos do 
que cinco metros de testada. É 
permitido apenas um desmem-
bramento por proprietário, com 
a divisão de um lote apenas 
em duas partes que resultem 
em dois proprietários distintos. 
Para solicitar a regularização, os 
proprietários devem comprovar, 
por meio de documentos, que o 
imóvel se enquadra em todas as 
exigências da legislação.

Antes de fazer a solicitação 
da regularização, os proprietários 
devem se certificar que a constru-
ção esteja regularizada e com toda 
as documentações necessárias em 
dia. Outra exigência é que o imó-
vel não tenha impostos atrasados, 
sendo obrigatória a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos 
Municipais, inclusive com qui-
tação do exercício em vigor. Os 
interessados devem protocolar os 
pedidos no setor de cadastro de 
imóveis da Prefeitura Municipal.

A primeira emenda redu-
ziu de 125 para 100 metros 
quadrados a área mínima dos 
desmembramentos passíveis 
de regularização, o que possi-
bilitou que o projeto passasse 
a beneficiar proprietários de 
imóveis criados a partir de divi-
sões de terrenos de 200 metros 
quadrados e não de 250, como 
propunha o projeto original. Já 
a segunda emenda extinguiu o 
prazo de 12 meses de vigência 
da lei, dando tempo maior para 
que os proprietários consigam 

regularizar suas situações.
“Tal medida demonstra um 

avanço importante no ordena-
mento urbano municipal e é 
coerente com as políticas pú-
blicas que vem sendo adotadas 
em nosso país, no âmbito da re-
gularização fundiária. Além da 
proposta atender aos anseios da 
população, cabe destacar que 
outros municípios estão ado-
tando posicionamento idêntico, 
o que legitima mais esta ação”, 
destaca o prefeito Anderson 
Prado de Lima, que estima que 

Saldão também contempla 
dívidas com o SAAE
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A5



COPA AMÉRICA
Em sorteio realizado na última terça-feira (3), em Cartagena, na Colômbia, 
a Conmebol definiu os grupos da Copa América 2020, que será realizada na 
Colômbia e Argentina entre junho e julho do próximo ano. O Grupo A conta 
com Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Uruguai e a convidada Austrália. O 
Grupo B tem Colômbia, Brasil, Venezuela, Equador, Peru e o convidado Catar.
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Esporte

COPA IMPRENSA

Com três times locais na disputa, 
semifinais acontecem neste domingo (8)
Grêmio Cecap enfrenta o Atleticano Lençoense; Santa Luzia encara o macatubense Deportivo

Elton Laud

A manhã deste domingo 
(8) é decisiva para as 
equipes que seguem 

na briga pelo título da edição 
2019 da Copa Imprensa de Fu-
tebol Amador. A competição 
promovida pela Secretaria de 
Esportes e Recreação de Len-
çóis Paulista define os fina-
listas em dois confrontos no 
Estádio Distrital Eugênio Pac-
cola (Cecap). Na disputa pelas 
vagas estão os lençoenses Atle-
ticano, Grêmio Cecap e Santa 
Luzia, além do macatubense 
Deportivo, que eliminaram 
seus respectivos adversários 
nas quartas de final.

Jogando no Estádio Munici-
pal Zeferino Ribeiro Sobrinho 
(Alfredo Guedes), o Atleticano 
Lençoense passou pelo Santa 
Cruz (Areiópolis) com uma 
goleada de 8 a 0, com gols de 
Luiz Felipe Rodrigues (3), Vini-
cius Lecciolle (2), Igor do Pra-
do, Guilherme Placca e Diego 
Salvador. No mesmo local, o 
Deportivo superou o Unidos do 
Júlio Ferrari (Lençóis Paulista) 
vencendo por 3 a 1, com gols de 
Ulisses Fernandes, Anderson 
da Silva e João Paulo dos Santos 
- Thiago Malafatti descontou.

No campo da Cecap, em 
partidas que colocaram frente 

FUTEBOL JÚNIOR

COPA CIDADE DO LIVRO

Federação Paulista divulga 
tabela da Copa São Paulo

Em campo, equipes definem finalistas

Principal competição de base do país 
começa no dia 2 de janeiro com 128 times

Unidos da Vila 
enfrenta União 
Primavera; Chape 
encara São Cristovão

Elton Laud

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) divulgou 
na última terça-feira (3) a 

tabela da 51ª Copa São Paulo de 
Futebol Júnior. A maior compe-
tição da base do futebol nacio-
nal novamente contará com a 
participação de 128 equipes de 
todos os estados brasileiros, que 
estão divididas em 32 grupos 
distribuídos em 30 cidades do 
estado. Neste ano, a região Cen-
tro-Oeste será representada por 
quatro times: Noroeste (Bauru), 
XV de Jaú (Jaú), MAC (Marília) 
e Assisense (Assis), todos com 
sede em suas cidades.

O Noroeste integra o Gru-
po 4 ao lado de Novorizontino 
(SP), Botafogo (RJ) e Visão Ce-
leste (RN). O XV de Jaú está no 
Grupo 5 com Guarani (SP), Vi-

tória (BA) e Serra (ES). O MAC 
compõe o Grupo 2 juntamente 
com Olímpico (CE), Santos (SP) 
e Timon (MA). Já a Assisense 
aparece no Grupo 3 com Bota-
fogo (SP), Atlético Goianiense 
(GO) e Dimensão Saúde (AL).

A primeira partida da Copa 
São Paulo será entre União 
Mogi (SP) e Juventus (SP) no 
dia 2 de janeiro, às 14h45, 
em Mogi das Cruzes, sede do 
Grupo 21. O São Paulo, atual 
campeão, que na final deste 
ano derrotou o Vasco por 3 a 
1, nos pênaltis, após empate 
de 2 a 2 no tempo regulamen-
tar, estreia no dia 4, contra o 
Operário (PR), às 16h, em São 
Bernardo do Campo, sede do 
Grupo 29. A final do campeo-
nato, como em todos os anos, 
em 25 de janeiro, aniversário 
de São Paulo, no Pacaembu.

SÃO PAULO - Atual Campeão estreia no dia 4 de janeiro contra o Operário

BIKE

Amanhã tem o 18º Passeio 
Ciclístico Natal Família
Considerado leve, percurso tem 20 
quilômetros pelas ruas de Lençóis Paulista

Elton Laud

Os apaixonados por ciclismo 
têm compromisso marca-
do para este domingo (8), 

quando acontece o 18º Passeio 
Ciclístico Natal Família. O even-
to, que encerra a programação 
de aventuras deste ano, é promo-
vido pelo projeto Bike Saúde em 
parceria com a Prefeitura Muni-
cipal de Lençóis Paulista, com 
patrocínio da Zilor e da Lwart 
Lubrificantes e apoio de diversas 
outras empresas do município.

Com percurso considerado 
leve, com 20 quilômetros por al-
gumas das principais ruas e ave-
nidas da cidade, o 18º Passeio Ci-
clístico Natal Família, como diz 
o próprio nome, é indicado para 
toda a família, inclusive para 
crianças e idosos que apreciam 
uma boa pedalada. A organiza-
ção recomenda aos participantes 
o uso de capacete e demais equi-

pamentos de proteção individual.
Durante o trajeto, em uma 

parada programada para lanche e 
hidratação, a organização realiza 
o sorteio de diversos brindes en-
tre os participantes. Ao longo de 
todo o percurso, equipes de apoio 
acompanham o grupo para qual-
quer eventualidade ou emergên-
cia. O evento tem vagas limitadas 
e a disponibilidade de lugares 
deve ser consultada previamente.

Caso haja disponibilidade, 
as inscrições podem ser fei-
tas mediante a doação de dois 
litros de leite longa vida na 
Secretaria de Esportes e Recre-
ação, que funciona no Ginásio 
Municipal de Esportes Antonio 
Lorenzetti Filho (Tonicão), na 
padaria Pão & Opção, na Cross 
Bike e na Sportix Bike Shop. 
Quem quiser a camiseta alusiva 
ao passeio deve doar mais três 
litros de leite. Informações pelo 
telefone (14) 3264-1444.

PARA TODOS - Passeio é indicado para toda a família, inclusive 
para crianças e idosos que apreciam uma boa pedalada

Elton Laud

Duas partidas marcadas para 
a manhã deste domingo (8) 
definem os finalistas da 

Copa Cidade do Livro de Futebol 
Amador. Os classificados foram 
conhecidos na semana passada, 
em confrontos disputados no 
Estádio Municipal João Rober-
to Vagula (Vagulão) e no campo 
do Centro Esportivo Zéfiro Orsi 
(Jardim Ubirama). Unidos da 
Vila, Chape, União Primavera e 
São Cristovão seguem no páreo.

No Vagulão, o Unidos da Vila 
conquistou sua vaga com vitória 
de 3 a 1 sobre o Nova Lençóis, 
com gols de Gabriel Américo (2) 
e Jolsifer Soares - Márcio Farias 

DECISÃO - Após garantir vaga com goleada, União Primavera (calção claro) enfrenta o Unidos da Vila na semifinal

XADREZ - A jovem enxadrista Liara Blanco Silva, de 15 anos, garantiu 
mais um troféu para sua vasta coleção. No último domingo (1), no Clube 
de Campo Empyreo, em Leme, a lençoense superou oponentes de ambos 
os sexos e garantiu uma pontuação que, mais uma vez, a colocou no 
primeiro lugar do sub-16 feminino. Neste domingo (8), Liara disputa a final 
da Superliga de Xadrez, que acontece na cidade de São José do Rio Preto.

CONFRATERNIZAÇÃO - No último sábado (30), a torcida Aranha Negra, 
do Clube Atlético Lençoense (CAL), realizou mais um tradicional churrasco 
de final de ano em comemoração aos seus 15 anos de fundação. Com 
a participação de mais de 50 integrantes, o encontro feito na sede da 
empresa Support Informática, claro, começou com uma partida de futebol. 
Após a ‘pelada’, os amigos encerraram o dia com um delicioso churrasco.
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descontou. Já a equipe da Cha-
pe garantiu sua permanência na 
competição ao derrotar o Grê-
mio da Vila por 3 a 2, com gols 
de Fábio da Silva (2) e Osvaldo 
Ambrósio Júnior - David da Sil-
va e Jailson Santos descontaram.

No campo do Jardim Ubira-
ma, o União Primavera avançou 
para a próxima fase com goleada 
de 4 a 1 sobre o Paulista, com 

gols de Alan Peterson Pereira (2), 
Wellington de Jesus e Magno Nu-
nes - Telson Mendonça descon-
tou. Já o São Cristovão se man-
teve no campeonato ao superar 
o Reduto, vencendo pelo placar 
de 2 a 0, com gols marcados por 
Ezequias Duete e Flávio da Silva.

Nas semifinais, que acon-
tecem no Vagulão, o Unidos 
da Vila briga pela vaga na de-

cisão com o União Primavera. 
A representação da Chape tem 
pela frente o São Cristovão. 
Os jogos acontecem às 8h e às 
10h, respectivamente. Como 
na Copa Imprensa, a final está 
prevista para o próximo do-
mingo (15), em local e horário 
ainda não divulgados pela Se-
cretaria de Esportes e Recrea-
ção de Lençóis Paulista.

a frente equipes da cidade, o 
Grêmio Cecap repetiu o feito 
da final do Campeonato Ama-
dor deste ano e levou a melhor 
sobre o rival Expressinho, fe-
chando o placar em 2 a 1, com 
gols de Henrique Cavalheiro 
e Mailon Moreira - Josimar 
Gonçalves descontou. No outro 
duelo, o Santa Luzia eliminou o 

Açaí com uma vitória de 1 a 0, 
balançando as redes com Felipe 
Braz. Os jogos foram disputa-
dos no último domingo (1).

Com as vagas garantidas, as 
equipes voltam a campo ama-
nhã (8), na Cecap. Abrindo as 
semifinais, às 8h, o Santa Luzia 
mede forças com o Deportivo. 
Em seguida, às 10h, o Grêmio 

Cecap encara o Atleticano Len-
çoense. De acordo com o regu-
lamento, em caso de empate, 
os finalistas serão definidos em 
cobranças de pênaltis. A final 
da competição acontece no pró-
ximo domingo (15), mas o local 
e o horário da partida ainda não 
foram divulgados pela Secreta-
ria de Esportes e Recreação.

RETA FINAL - Com três lençoenses na disputa, Copa Imprensa define finalistas neste domingo 
(8); Grêmio Cecap (meias claras) eliminou rival Expressinho e encara Atleticano Lençoense

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO
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EXPOSIÇÃO
A Biblioteca Municipal Orígenes Lessa (BMOL), em Lençóis Paulista, 
realiza durante todo o mês de dezembro a exposição “Viver com HIV/Aids 
é possível. Com o preconceito não. Dezembro Vermelho”, que apresenta 
diversos livros relacionados ao tema. A mostra pode ser visitada de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 17h.
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Cultura

Agenda cultural
DONA BRANCA

Neste domingo (8), a partir das 16h30, o Dona Branca, em Lençóis 
Paulista, recebe a “Sunset de Férias”, com animação do cantor Fabrício 
Flores (Amigos S/A) e do DJ Wesley Freire. Os convites antecipados po-
dem ser adquiridos a R$ 15. Reservas pelo telefone (14) 9 9765-1269. O 
Dona Branca fica na Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 1264, 
no Jardim Ubirama.

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

BAR DO PORTUGUÊS SANTO PÉ BOTEQUIM

Neste sábado (7), a partir das 17h, o Bar do Português, em Lençóis 
Paulista, recebe os DJs Homer e Jorginho, que animam o público com 
os maiores hits do momento das pistas. A entrada é gratuita. Para 
outras informações sobre promoções e reservas de mesas o telefone 
do bar é o (14) 3264-1219. O Bar do Português fica na Rua México, 197, 
no Jardim Bela Vista.

Neste sábado (7), a partir das 21h, no Santo Pé Botequim, em Lençóis 
Paulista, tem música ao vivo com o Sambatrio, que traz no repertório 
os sucessos do samba e do pagode. A entrada é gratuita. Para informa-
ções sobre promoções e reservas de mesas o telefone é o (14) 9 9650-
7890. O Santo Pé fica na Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 
1129, no Jardim Ubirama.

PROGRAMAÇÃO

TABLADO

MÚSICA

TROCA DE LIVROS

Agenda do final 
de ano traz muita 
dança e música

Aulão solidário arrecada brinquedos

Zélia Duncan sobe ao 
palco do Teatro amanhã

Secretaria de Cultura 
realiza última feira do ano

Apresentações acontecem no Teatro 
Municipal, Espaço Cultural e Casa da Cultura

Participantes 
que fizerem uma 
doação concorrem 
a um mês grátis de 
aula de dança

Show da turnê “O lado bom da solidão” 
apresenta os sucessos da carreira da cantora

Encontro acontece na próxima sexta-feira 
(13), na Biblioteca Ramal da Cecap

Flávia Placideli

O mês de dezembro está 
com a agenda cultural re-
pleta de eventos em Len-

çóis Paulista, com diversas atra-
ções gratuitas ou com ingressos 
a preços populares para todos os 
públicos. Além do Teatro Muni-
cipal Adélia Lorenzetti, as atra-
ções da programação também se 
estendem ao Espaço Cultural Ci-
dade do Livro e à Casa da Cultu-
ra Prof.ª Maria Bove Coneglian.

No Teatro Municipal o des-
taque é da dança. Neste sábado 
(7), às 20h, sobem ao palco os 
alunos do Studio in Pulsus, que 
apresentam coreografias do es-
petáculo “O Lago dos Cisnes”, 
uma releitura de Camila Pires, 
Clayton Pires e Victória Pires. Os 

ingressos custam R$ 10 e podem 
ser adquiridos com os alunos ou 
diretamente na academia, locali-
zada na Avenida Orígenes Lessa, 
430 (1º andar), na Cecap, 

Na próxima quinta-feira 
(12), a partir das 20h, o local re-
cebe os alunos do grupo Ballet 
e Cia, da Casa da Cultura, que 
apresentam ao público danças 
que resumem um pouco do que 
foi aprendido durante o ano. A 
entrada é gratuita, mas os in-
gressos precisam ser retirados 
com antecedência na Casa da 
Cultura (Rua Sete de Setembro, 
934, no Centro).

Na sexta-feira (13), no mes-

mo horário, é a vez da Acade-
mia Passo a Passo, que leva ao 
local o espetáculo “Uma noite 
na Broadway”, que contempla 
várias modalidades, desde o 
ballet clássico, o jazz, a acro-
bacia, até o street dance. Os in-
gressos custam R$ 15 e podem 
ser adquiridos com os alunos 
ou na academia, que fica na 
Rua Machado de Assis, 599, na 
Vila Antonieta I.

Encerrando as apresentações 
de dança no Teatro, no domingo 
(15), a partir das 19h, os bailari-
nos da Companhia Corpus Dan-
ce chegam com o espetáculo 
“Aladdin” com a participação de 

convidados. Os ingressos cus-
tam R$ 15 e podem ser adquiri-
dos com os próprios dançarinos 
ou na academia, que fica na Rua 
Humberto Alves Tocci, 1076, no 
Jardim Humaitá.

MÚSICA
Durante a semana também 

acontecem diversas apresenta-
ções de alunos da Casa da Cultu-
ra. O Espaço Cultural recebe na 
sexta-feira (13), às 19h, o recital 
de cordas friccionadas. Em duas 
sessões nos dias 14 e 15, às 20h, 
na Casa da Cultura, acontece o 
recital dos alunos dos cursos de 
teclado e piano. Na terça-feira 
(17), às 19h, o Espaço Cultural 
também recebe audição de vio-
lão. Todas as apresentações têm 
entrada gratuita.

Flávia Placideli

Um aulão solidário marcado 
para este domingo (8), a 
partir das 9h, movimenta a 

Academia Tablado Espaço e Dan-
ça, em Lençóis Paulista. A ideia 
da ação, organizada pelo professor 
e coreógrafo Wesler Tiburtino, é 
arrecadar brinquedos para garan-
tir a alegria de crianças carentes 
neste Natal.

O evento é aberto à popu-
lação que, além de participar 
de uma animada aula de dança 
gratuita, pode contribuir com a 
campanha fazendo a doação de 

Flávia Placideli

Neste domingo (8), às 20h, 
o Teatro Municipal Adé-
lia Lorenzetti, em Len-

çóis Paulista, recebe a cantora 
e compositora Zélia Duncan, 
que relembra os grandes suces-
sos de sua carreira no show da 
turnê intitulada “O lado bom 
da solidão”. A apresentação é 
promovida pela Alic (Associa-
ção Lençoense de Incentivo à 
Cultura) com patrocínio das 
empresas Zilor, Lwart, Bracell, 
Duratex e Frigol.

Em um show bem intimista, 
a cantora carioca Zélia Duncan, 
com quase quatro décadas de 
carreira, sobe ao palco acom-

panhada apenas de seu violão 
para interpretar releituras de 
canções como “Catedral”, “Lá 
vou eu”, “Sentidos”, “Enquanto 
durmo”, “Alma”, entre outras 
que marcaram sua trajetória, re-
velando durante a apresentação 
agradáveis surpresas ao público. 

O show tem duração de 70 
minutos e classificação indi-
cativa de 12 anos. A entrada é 
gratuita, mas os ingressos estão 
esgotados. Caso haja devolução, 
a nova distribuição ocorre mi-
nutos antes da apresentação no 
próprio Teatro Municipal, que 
fica na Rua Cel. Álvaro Martins, 
790, na Vila Nova Irerê. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3263-0044.

Flávia Placideli

F inalizando a programa-
ção da Feira de Troca 
de Livros, a Biblioteca 

Municipal Orígenes Lessa 
(BMOL), em Lençóis Paulis-
ta, realiza o último encontro 
do ano na próxima sexta-fei-
ra (13). O evento acontece 
na Biblioteca Ramal 2, que 
fica na Rua Jorge Amado, 
273, na Cecap.

As trocas podem ser 
realizadas da seguinte 
maneira: um livro de li-

teratura por outro livro 
de literatura, um gibi por 
um gibi, um livro infan-
tojuvenil por outro livro 
infantojuvenil e um livro 
infantil por outro infantil. 
A organização ressalta que 
não são aceitos livros didá-
ticos, material fotocopiado 
e revistas.

A Feira de Troca de 
Livros acontece das 9h às 
12h e das 13h às 15h. Para 
outras informações sobre o 
evento, o telefone da BMOL 
é o (14) 3263-6522.

ESPÍRITO DE NATAL - Brinquedos arrecadados no aulão solidário serão entregues às crianças carentes de Lençóis

O LADO BOM DA SOLIDÃO - Em novo show, Zélia 
Duncan apresenta os grandes sucessos da carreira

FOTO: DIVULGAÇÃO

um brinquedo no dia do encontro 
ou antecipadamente na Acade-
mia Tablado. Todos que doarem 
participam do sorteio de um mês 
grátis de aula de ritmos e de uma 
caixa de surpresas.

Os brinquedos arrecadados 
serão doados a crianças de famílias 
carentes do município. A entrega 
acontece na próxima quinta-feira 
(12), com direito à participação do 

Papai Noel. Idealizador da ação, o 
professor Wesler Tiburtino faz um 
pedido especial aos participantes.

“Gostaria de pedir a todos 
que escrevam uma carta dese-
jando coisas boas para entregar 
junto com o presente. Isso ajudará 
muitas famílias a terem um Natal 
mais feliz. Peço para que todos 
compartilhem para que o maior 
número de pessoas possível par-

ticipe deste evento solidário”, res-
salta Tiburtino. 

As doações podem ser feitas 
com antecedência ou neste do-
mingo (8), antes do aulão solidá-
rio, na Academia Tablado Espaço 
e Dança, que fica na Rua Pedro 
Natálio Lorenzetti, 175, no Cen-
tro (em frente à Rádio Difusora). 
Outras informações pelo telefone 
(14) 3264-2073.

CORPUS DANCE - Bailarinos 
se apresentam no dia 15, com 

espetáculo “Aladdin”

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: BETO FARIA/DIVULGAÇÃO
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ENVELHECIMENTO
Por conta do aumento da expectativa de vida e da diminuição da taxa de natalidade, a 
população idosa (acima de 60 anos) deve dobrar no Brasil nas próximas duas décadas. 
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2017 o país tinha 28 
milhões de idosos, mas a estimativa é que o número chegue a 57 milhões em 2042, o que 
representará 24,5% da população, que deve ser de 232,5 milhões de habitantes naquele ano.
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Saúde

LEVANTAMENTO

Expectativa de vida do brasileiro 
sobe para 76,3 anos, aponta IBGE
Estudo divulgado semana passada revela que entre 2017 e 2018 índice aumentou em três meses

Da Redação

Um levantamento divulgado 
no último dia 28 de novem-
bro pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca) revela aumento da expectativa 
de vida dos brasileiros. Segundo 
os dados, entre 2017 e 2018 a lon-
gevidade da população aumentou, 
em média, três meses, alcançando 
76,3 anos. As mulheres continu-
am vivendo mais, com média de 
79,9 anos de longevidade frente a 
72,8 anos dos homens, uma dife-
rença de 7,1 anos. As informações 
são fundamentadas na análise da 
mortalidade no país (Tábuas Com-
pletas de Mortalidade), que consi-
dera a média de idade das pessoas 
que morreram no período.

De acordo com o IBGE, na 
comparação com 1940, primei-
ro ano com dados disponíveis, 
a longevidade, que era de 45,5 
anos, teve aumento de 30,8 anos. 
Segundo o pesquisador Márcio 
Minamiguchi, uma série de fa-
tores contribuiu para que esse 
período aumentasse tanto de lá 
para cá. “O Brasil é outro de 1940 
em relação à atualidade. Era um 
país majoritariamente rural, com 
a população ainda, na maior par-
te, analfabeta, com pouco acesso 
tanto a medicamentos quanto aos 
serviços de saúde, de modo geral. 
O maior conhecimento a respeito 
de saúde e doença contribuiu bas-
tante para que os níveis de morta-
lidade diminuíssem”, conta.

Vale destacar que a expectati-
va de vida muda conforme o ano 
de nascimento. Quem está com 
30 anos, por exemplo, terá um 
tempo médio de vida diferente de 
quem acabou de nascer, é a cha-
mada projeção de sobrevida. Com 
base na análise de mortalidade de 

LONGEVIDADE - Em 2018, expectativa de vida do 
brasileiro subiu três meses e atingiu os 76,3 anos

Mortalidade infantil diminui no país
A pesquisa também mos-

trou que as taxas de mortali-
dade infantil mantiveram a 
tendência de queda. O núme-
ro de mortes antes do primei-
ro ano de idade caiu de 12,8 
a cada mil nascidos vivos em 
2017 para 12,4 por mil em 
2018. Já na população até os 
cinco anos de idade, o índice 
declinou 3,4%, de 14,9 por 
mil para 14,4 por mil.

“A mortalidade infantil 
tem causas normalmente evi-
táveis e, principalmente nesses 
primeiros anos de vida, está 
muito relacionada às condi-
ções em que a criança vive. 
Conforme melhoram as condi-
ções de saneamento básico da 
população e o acesso a vacinas 
e atendimentos de saúde, di-
minuem os índices de morte 
infantil. Se conseguirmos re-
duzir a taxa atual pela metade, 
isso significará menos 15 a 20 

mil mortes de crianças por 
ano”, comenta Minamiguchi.

Quanto aos estados, a 
menor taxa de mortalidade 
infantil foi encontrada no 
Espírito Santo: 8,1 óbitos 
de crianças menores de um 
ano para cada mil nascidos 
vivos. Já a maior foi a do 
Amapá, com 22,8 por mil.

A mortalidade das crian-
ças menores de um ano é 
um importante indicador da 
condição de vida socioeconô-
mica de uma região. As taxas 
no Brasil estão melhorando 
gradativamente, mas ainda es-
tão longe das encontradas nos 
países mais desenvolvidos do 
mundo, mesmo nos estados 
do Espírito Santo, Paraná, San-
ta Catarina, Rio Grande do Sul 
e São Paulo, com índices abai-
xo de 10 por mil. Japão e Fin-
lândia, por exemplo, possuem 
taxas abaixo de dois por mil.

2018, uma pessoa que está com 30 
anos tem estimativa de sobrevida 
de 48,7 anos, ou seja, tem expec-
tativa de viver até os 78,7 anos. 
Uma pessoa com 40 anos tem 
estimativa de sobrevida de 39,5 
anos, com expectativa de viver até 
os 79,5 anos. Já uma pessoa com 
20 anos tem estimativa de sobre-
vida de 57,9 anos, com expectati-
va de viver até os 77,9 anos.

Analisando os dados pelo as-
pecto geográfico, Santa Catarina é 
o estado brasileiro com maior ex-
pectativa de vida: 79,7 anos. São 
Paulo aparece na terceira posição, 
com expectativa de vida de 78,6 
anos, um pouco menos que o Es-
pírito Santo (78,8 anos) e o mesmo 
que o Distrito Federal. Rio Grande 
do Sul (78,3 anos), Minas Gerais 
(77,7 anos), Paraná (77,7 anos) e 
Rio de Janeiro (76,8 anos) também 
ficam acima da média nacional 
(76,3 anos). Os outros 19 estados 
surgem abaixo. A menor expecta-
tiva de vida é do Maranhão (71,1 
anos), seguido por Piauí (71,4 
anos) e Rondônia (71,7 anos).

Outro dado interessante diz 
respeito à chamada ‘sobremortali-
dade masculina’, que é mais acen-
tuada conforme a faixa etária. Em 
2018, um homem de 20 a 24 anos, 
por exemplo, tinha 4,5 vezes me-
nos chances de chegar aos 25 
anos do que uma mulher. “Esse 
fenômeno pode ser explicado por 
causas externas, não naturais, que 
atingem com maior intensidade 
a população masculina. A partir 
de meados da década de 80, as 
mortes associadas às causas exter-
nas passaram a desempenhar um 
papel de destaque. É um fenôme-
no proveniente da urbanização e 
inclui homicídios, acidentes de 
trânsito e quedas acidentais, entre 
outros”, explica Minamiguchi.
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Veja quem fez 
aniversário e as 
fotos que estão no
Giro Social

Confira nos 
classificados diversas 
opções para compra, 
venda e troca
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CLASSIFICADOS SOCIEDADE

Elton Laud

Quinta-feira (5) foi o Dia In-
ternacional do Voluntário, 
instituído pela ONU (Or-

ganizações das Nações Unidas) 
para promover a cidadania em 
todas as esferas da sociedade. 
Para marcar a data, O ECO con-
ta um pouco da história de uma 
lençoense que carrega no sangue 
o dom de fazer o bem: Maria 
Cristina Lorenzetti, uma das ide-
alizadoras da Casa Abrigo Amo-
rada, importante entidade local.

Filha do casal Adélia e Toni-
co Lorenzetti, Cristina é a caçula 
de 10 irmãos. Como os pais, que 
dedicaram boa parte da vida às 
ações sociais, principalmente 
em benefício da Apae (Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excep-
cionais) e da Rede do Câncer, a 
lençoense é um exemplo a ser 
seguido, pois acredita que com 
amor ao próximo é possível 
construir um mundo melhor.

Foi isso que motivou a cria-
ção da Casa Abrigo Amorada, 
que acolhe crianças e adolescen-

tes afastadas do convívio fami-
liar por determinação da Justiça, 
muitas vezes, por conta de pro-
blemas como violência domés-
tica e abuso sexual. A entidade 
foi fundada em 16 de janeiro de 
2010, mas começou a ser idea-
lizada dois anos antes, quando 
Cristina conheceu a advogada 
Telma Gutierres de Souza.

Após 20 anos morando fora, 
se dedicando à faculdade de Mú-
sica e outras atividades, a lenço-
ense ensaiava um retorno e dese-
java fazer algo para suprir uma 
grande carência. “Não existia um 
lugar para abrigar as crianças 
afastadas das famílias por algum 
problema. Algumas eram leva-
das para outras cidades. Senti 
que era preciso agir. Foi quando 
conheci a Telma, que estava com 
este mesmo espírito”, revela.

Dos encontros entre as vo-
luntárias surgiu o esboço do 
que viria a ser a Casa Abrigo. 
A ideia ganhou corpo, até que 
veio a oportunidade de viabili-
zá-la através da Ocas (Organiza-
ção Cristã de Ação Social), que 

já era uma entidade estrutura-
da. Quando a Amorada abriu as 
portas, em 2010, Cristina ainda 
não havia voltado para Lençóis, 
o que só ocorreria no ano se-
guinte, mas nunca deixou de 
dar sua contribuição.

“Meus pais sempre esti-
veram envolvidos em alguma 
causa. Acho que isso faz parte 
da minha genética. Me sinto pri-
vilegiada, pois sempre tive tudo 
que precisei. Fazer algo que está 
ao meu alcance é o mínimo. 
Não saberia ser diferente”, res-
salta Cristina, que preside a en-
tidade e encabeça diversas ações 
para ajudar a mantê-la em meio 
a tantas dificuldades, principal-
mente nos últimos três anos.

Até 2016 a Amorada acolhia 
só crianças com até 12 anos, mas 
conseguiu ampliar a estrutura 
para receber adolescentes de 13 
a 17. Em 2017, porém, além de 
perder a ajuda que recebia de 
uma empresa local, a Casa foi 
prejudicada pela revogação do 
Certificado de Entidade Benefi-
cente de Assistência Social (Ce-

bas) da Ocas, o que limitou o re-
cebimento de recursos públicos 
e aumentou os custos mensais.

A solução foi partir para a 
independência. Nascia, assim, 
a Associação Amorada. Passa-
dos quase três anos, com a Casa 
Abrigo prestes a completar uma 
década, a entidade aguarda pela 
aprovação do próprio Cebas, que 
pode abrir muitas portas. Mesmo 
com os obstáculos, o trabalho se-
gue firme e forte, mas ainda com 
o grande desafio de gerar receita 
para suprir as despesas, que che-
gam a R$ 1,5 milhão por ano.

Determinada, Cristina acre-
dita em um futuro muito positi-
vo, vislumbra o dia em que a 
entidade terá sua própria sede e 
planeja desenvolver um traba-
lho especial com os jovens que 
permanecem no acolhimento 
sem passar pela adoção. Como 
muitos, ela sonha com o dia 
em que não será necessário in-
tervir para garantir os direitos 
básicos de uma criança, mas, 
enquanto isso não ocorre, se 
dedica à causa de corpo e alma.

“Sinceramente, eu preferia 
que não existisse este serviço, 
porque, infelizmente, ele revela 
uma triste realidade. Fazemos de 
tudo para que essas crianças e 
adolescentes possam passar pelo 

acolhimento da forma menos 
traumática possível, mas não há 
nada como a sua casa, sua famí-
lia. Gostaria de trabalhar com as 
famílias, focando no lado da pre-
venção”, finaliza a voluntária.

O dom de fazer o bem
Na semana em que comemorou-se o Dia Internacional do Voluntário, O ECO conta a história 
de Maria Cristina Lorenzetti, presidente e uma das idealizadoras da Casa Abrigo Amorada

PARCERIA - Cristina Lorenzetti, à direita, idealizou 
a Casa Abrigo Amorada ao lado de Telma Gutierres

BENEFICENTE
Para arrecadar recursos para ajudar no fechamento das contas do 
ano da Casa Abrigo Amorada, voluntários realizam desde a quinta-
feira (5) o Bazar Beneficente, que conta com diversos artesanatos 
confeccionados pelo grupo Mulheres do Bem. O evento segue até 
hoje (7), das 10h às 14h, na Rua Geraldo Pereira de Barros, 1025, 
no Centro. A partir das 7h30, na Rua São Paulo, 595, no Centro, 
também acontece o 14º Brechó de Garagem, com roupas, calçados, 
enxovais, acessórios, objetos para a casa e outros itens seminovos 
de muito boa qualidade. Tudo a partir de R$ 2.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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VEÍCULOS
VENDA

EMPREGOS

MOTOCICLETAS
VENDA

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

VENDE-SE KOMBI 
ano 93, para 9 lugares, 
valor R$ 8.500, aceito 
troca por carro ou moto 
de menor valor. Tratar 
(14) 99882-5275

VENDE-SE SIENA 
ano 2006, motor 1.8, 
flex, completo, valor 
R$ 15.000, aceito troca 
por carro ou moto de 
menor valor. Tratar (14) 
99882-5275

VENDE-SE CAMI-
NHÃO D 608, ano 78, 
com baú, tudo ok, acei-
to troca por Kombi de 
carroceria ou pick up, 
valor R$ 31.000. Tratar 
(14) 99882-5275

VENDE-SE SAVEIRO 
ano 1990, 1.6 CHT, 
branca, ótimo estado. 
Tratar (14) 99786-4342

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

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

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

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

ZAFIRA ELITE 2.0 
MPFI Flexpower 2006 
em ótimo estado - pro-
cedência -07 lugares 
- documentada - aceito 
troca. Troca só carro ou 
moto de menor valor e 
a diferença em dinhei-
ro, valor R$ 26.000,00. 
Falar c/ (14) 99793-
7010 Vivo whats.

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

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

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

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

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

VENDE-SE PRISMA 
LTZ, ano 2015, cor 
branco, baixa quilo-
metragem. Tratar (14) 
99732-7713

VENDE-SE CELTA 
2014, completo, cor 
prata com apenas 
43.200 km rodados. 
Super conservado. 
Tratar. (14) 99628-8876 
/ 99111-6710

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

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

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

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

PROMOÇÃO PARA 
final do ano na Lava 
Seco Cavazzotti. Lava 
seu sofá e também 
fazemos impermeabi-
lização em estofados. 
Faça um orçamento 
sem compromisso. 
Tratar: (14) 99701-3523, 
(14) 99846-5110 ou (14) 
3436-1419.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESTAMOS 
SERVIÇOS de cortes 
de árvores e limpeza 
de quintais em geral. 
Temos referencias. 
Tratar: (14) 99623-2929 
ou (14) 99864-1088.

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

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

FISIOTERAPIA ATEN-
DIMENTO domiciliar 
e consultório, Rua 
Cap. João Antônio, 
12-70, Bauru. Tratar 
(14) 99665-6449. Email: 
je_quadrado1500@
hotmail.com. Com Jés-
sica Quadrado - Crefito 
56758-LTF

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

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

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

MARCENARIA MO-
RETTI - Irmãos Moretti 
desde 1960 - Espe-
cializada 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

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.

GLÓRIA BERNARDI-
NI Escritório de Enge-
nharia. email: gloria.
esceng@yahoo.com.br. 
(14) 3281-4900

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

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

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

ALONSO CABELEI-
REIRO. 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 renovação? 
Faça já seu cálculo 
com a MC Corretora 
de Seguros. Rua 15 de 
Novembro, 269, Centro 
- Lençóis Paulista, 
(14) 3263 3803 / (14) 
99884-3777

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

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

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

EDÍCULA ALDEIA - 
para confraternizações 
- “ambiente familiar”. 
Lugar amplo com cober-
tura, quarto, banheiro 
interno, sala, copa com 
churrasqueira, quadra, 
piscina, banheiro 
externo masculino, 
mesa de bilhar e, 
acessórios (Freezer, TV). 
Tenho mesas e cadeiras 
para alugar. Tratar 
(14) 99768-0518 Vivo 
whats, no Jd. Itapuã. 
Pode me chamar no 
whats! Aceita paga-
mento no cartão débito 
ou crédito!

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

SOU CUIDADORA, 
tenho experiência, te-
nho 15 anos de hospital 
(enfermeira) possuo 
carta de habilitação, 
tenho vários horários 
disponíveis. Tratar: 
(14) 3263-0509 ou (14) 
99770-0265.

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

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

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

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

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

PROCURO TRABALHO 
na área de atendimento, 
tenho experiência e for-
mação na área. Contato 
(14) 99632-0888

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

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

GRAFITE PARA 
fachada, pinturas ar-
tísticas com desenhos 
para fachadas comer-
ciais e residências. 
Studio Paccola (14) 
99832-3243.

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

PREOCUPADO SE 
as mudanças nas 
regras de aposenta-
doria 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

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

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

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

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

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

CASA TRINCADA? 
Faça um orçamento 
grátis com o Engenhei-
ro. Tratar: 0800.118023 
ou (14) 99650-3279

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

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

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

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

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

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

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

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

EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE para escri-
tórios, vende-se mesas, 
gaveteiros e armários, 
confeccionados em 
mdf e revestimentos 
padronizados. Tratar: 
(14) 99118-0204

VENDO VESTIDO 
de noiva novo, valor a 
combinar. Tratar (14) 
3264-7658 / 99748-
6872

VENDO APARELHO 
de som LG Am e Fm 
toca CD com entrada 
pen drive, R$ 500,00 
reais. Tratar: (14) 
99818-1874

VENDE-SE DUAS 
malas de viagem semi 
novas, médias. Tratar 
(14) 3263-1280

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

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.

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

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

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

SE VOCÊ está bus-
cando 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.

PROCURO PARCERIA 
para trabalhar com 
hortas na área urbana. 
- Rua Carlos Ranzani, nº 
165, Jd. Lago da Prata. 
Tratar: (14) 99761-1693.

ALIMENTAÇÃO

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

BAZAR NA Paró-
quia Sant’Ana e São 
Joaquim de 30/11 à 
08/12/2019. Segunda 
à sexta das 14 às 17h, 
sábado das 8 às 17h e 
domingo das 8 às 12h. 
Na Av. Jácomo Augus-
to Paccola, n° 505. No 
salão Paroquial. 

VENDE-SE CÔMODA, 
valor R$ 150,00. Tratar 
(14) 99686-7382

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

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

PRATELEIRA 6 mó-
dulos sendo R$ 250,00 
cada módulo falar com 
Dani (14)9962-42282

TROCO MOTOR Ya-
maha 25 HP, ano 2005 
por 1 de 15. Tratar (14) 
99894-0309

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

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

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

VENDE-SE 2 TVs de 
tubo, sendo uma já com 
o conversor. Tratar (14) 
3263-1280

ESTUDANTIL 
PRESENTES, Sempre 
Repleta de novidades 
quentíssimas para esse 
verão, sempre com o 
melhor atendimento e o 
melhor pra você...Corre 
pra cá...Rua Alexandre 
Raimundo Paccola, 
186, Rondon, fone (14) 
3263-2125.

VENDE-SE LOTE de 
roupa semi novas e 
calçados semi novos 
n° 36. Tratar (14) 3263-
1280

DIVERSOS

SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE BICICLE-
TA ergométrica, valor 
R$ 200,00. Tratar (14) 
99686-7382
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Classificados

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

JD. EUROPA. Vende-
-se casa, sobrado com 
215 m² de construção, 
3 quartos sendo uma 
suíte, 3 banheiros, 
escritórios, cozinhas 
com armários planeja-
dos, sala, copa, área 
gourmet, sacada com 
visão ampla da cidade, 
garagem coberta para 
2 carros com portão 
automatizado. Valor R$ 
530 mil, aceita finan-
ciamento, aceito como 
parte do pagamento 
carro, terreno e casa. 
Tratar (14) 99795-2449 
Magno Ferreira Cresci 
194142F

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

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

VENDE-SE CASA na 
Cecap. Av. Orígenes 
Lessa em frente ao 
mercado Azulão, com 
4 dormitórios, sala, 
cozinha e banheiro, 
garagem para 2 carros, 
valor R$ 110.000,00. 
Tratar (14) 98206-3296 
ou (14) 99791-3666

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

MAMEDINA - Casa 
- 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, 
lavanderia coberta, 
garagem para 2 
veículos.R$ 583.000,00. 
Código 02230. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CENTRO - Casa - 4 
Dormitórios, 1 suíte, 
1 sala, 1 cozinha, 1 
lavanderia. Edícula: 
1 Quarto, 1 sala, 1 
cozinha e 1 banheiro. 
R$ 530.000,00. Código 
02283. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

UBIRAMA - Casa - 4 
Dormitório, 2 salas, 1 
cozinha, 3 banheiros, 
2 garagem cobertas. 
R$ 636.000,00. Código 
02288. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

NÚCLEO - Casa - 
Fundos 3 dormitórios, 
1 sala, 1 cozinha, 1 
banheiro, 3 garagem-
-Frente: Sala comercial. 
R$ 160.000,00. Código 
02061. Ligue (14) 99728 
-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

UBIRAMA - Casa - 2 
dormitórios, 1 suíte, 
2 salas, 1 cozinha, 1 
lavanderia, 3 banheiros, 
2 garagens cobertas. 
R$ 300.000,00. Código 
02087. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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

EXCURSÕES

UBIRAMA - Casa 
- 2 dormitórios com 
armários embutidos 
e ar, 1 suíte com 
closet e hidro, 3 
salas, 1 escritório, 1 
cozinha com despensa, 
garagem. Edícula: 
Churrasqueira, piscina 
aquecida, aquecedor 
solar. R$ 770.000,00. 
Código 02151. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

N. A. João Zillo - 
Casa - 3 dormitórios, 
1 sala, 1 cozinha, 1 
banheiro e garagem. 
R$ 190.800,00. Código 
02355. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CRUZEIRO - Casa - 3 
quartos, 1 sala grande, 
1 cozinha, 1 copa, 1 
lavanderia, 1 banheiro, 
5 garagens cobertas e 
edícula no fundo com 
1 quarto e 1 banheiro 
aberto.227.900,00. 
Código 02362. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

MARIA LUIZA II- 
Casa- Casa com 3 dor-
mitórios, sala, cozinha 
americana, 1 banheiro 
social com box de 
acrílico, lavanderia co-
berta, garagem coberta 
para 2 veículos, edícula 
com 1 dormitório, 1 
banheiro, churrasquei-
ra, salão amplo, quintal 
cimentado e totalmente 
murado, piso frio, forro 
de laje. R$ 265.000,00. 
Código 02382. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CAJU II - Casa- Casa 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha e copa, 
lavanderia coberta, ga-
ragem descoberta para 
1 veículo, construção 
toda de alvenaria, forro 
de laje, piso todo lami-
nado. R$ 180.000,00. 
Código 02388. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

ITAMARATY, 
VENDE-SE Casa pré-
-moldada de madeira c/ 
excelente acabamentos 
e terreno amplo, 3 
quartos sendo uma suí-
te, banheiro social, sala 
ampla, cozinha, área de 
serviço c/ tanque, área 
de cozinha e banheiro 
c/ porcelanato e reves-
timento, construção 
com 413m². Valor R$ 
390,000.00. Aceita 
casa ou terreno de 
menor valor como parte 
do pagamento. Tratar 
com Magno Ferreira 
cel: 99795-2449

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

FESTAS

VILA CRUZEIRO 
vende-se duas casa 
frente e fundo na 
Rua Amazonas. Não 
aceita financiamento. 
Valor R$120 mil. 
Tratar (14) 99795-2449 
Magno Ferreira Cresci 
194142F

ED JACARANDÁ - 
vende-se apartamento 
com 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro 
social, área social, 
uma vaga de garagem 
e vista panorâmi-
ca para a cidade. 
Tratar com Juliane (14) 
99726-0567

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

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDO CASA na 
Rua 15 de Novembro, 
1.242, com 190.00m², 
R$ 330 mil. Tratar (14) 
99897-6444

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

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

EDIFÍCIO BETHA - 
vendo apartamento. 
Tratar (14) 99772-7716 
com Cláudio.

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

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

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

1 - COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA ANU-
AL DE FUNCIONAMENTO

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE 
AREIÓPOLIS CONCEDE LICENÇA ANUAL DE FUNCIONA-
MENTO DE:

RAZÃO SOCIAL: PM AREIÓPOLIS - CEMITÉRIO MUNICI-
PAL DE AREIÓPOLIS

END: CORONEL FRANCISCO RODRIGUES, SNº
CEVS: 350360401-960-000013-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULADE ALENCAR AUGUSTO
CPF: 4163555806
DATA DE VALIDADE: 20/08/2020

RAZÃO SOCIAL: EGÍDIO E SILVA IND. E COMÉRCIO DE 
GENEROS ALIM. LTDA.

END: AVENIDA MARGINAL, 220
CEVS: 350360401-103-000004-1-8
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SIVALDO DA SILVA CUNHA
CPF: 15906550879
DATA DE VALIDADE: 05/10/2020

RAZÃO SOCIAL: CIBELE CRISTINA GOMES SANCHEZ - ME
END: RUA VER. IGNÁCIO LEITE, 1670
CEVS: 350360401-863-000068-1-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CIBELE CRISTINA GOMES
CPF: 31573778842
DATA DE VALIDADE: 05/10/2020

RAZÃO SOCIAL: CIBELE CRISTINA GOMES SANCHEZ - 
ME (APARELHO RAIO X)

END: RUA VER. IGNÁCIO LEITE, 1670
CEVS: 350360401-863-000069-1-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CIBELE CRISTINA GOMES
CPF: 31573778842
DATA DE VALIDADE: 05/10/2020

SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM 
CUMPRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS 
PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS 
PRESTADOS, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO 
NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLU-
SIVE, SUJEITO AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO. 

2 - COMUNICADO DE CANCELAMENTO DE LICENÇA 
DE FUNCIONAMENTO:

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE 
AREIÓPOLIS CONCEDE O CANCELAMENTO DE LICENÇA 
DE FUNCIONAMENTO ABAIXO CITADO:

RAZÃO SOCIAL: APAE DE AREIÓPOLIS - SERVIÇO DE FI-
SIOTERAPEUTA

END: VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº1200
CEVS: 350360401-865-000006-1-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LETÍCIA PUPO DA SILVEIRA
CPF: 361.147.548-32

RAZÃO SOCIAL: APAE DE AREIÓPOLIS - SERVIÇO DE 
PSICOLOGIA

END: VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº1200
CEVS: 350360401-865-000007-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GABRIELA LOURENÇÃO 

PEDROSO 
CPF: 423.105.038-43

RAZÃO SOCIAL: APAE DE AREIÓPOLIS - SERVIÇO DE 
FONOAUDIOLOGIA

END: VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº1200
CEVS: 350360401-865-000008-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO: TATIANA PRENHACCA CO-

NEGLIAN
CPF: 284.198.678-02

RAZÃO SOCIAL: APAE DE AREIÓPOLIS - CONSULTÓRIO 
MÉDICO

END: VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº1200
CEVS: 350360401-863-000061-1-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDREA SIQUEIRA CAMPOS 

MONTI
CPF: 174.006.958-78

RAZÃO SOCIAL: APAE DE AREIÓPOLIS - SERVIÇO DE 
TERAPIA OCUPACIONAL

END: VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº1200
CEVS: 350360401-865-000010-1-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SUSAN VICTORIA SCARPELLI
CPF: 417.868.938-00

RAZÃO SOCIAL: MARIA JOSÉ DA PAIXÃO
END: RUA JOSÉ GIORGETTO,535
CEVS: 350360401-561-000218-1-4

RAZÃO SOCIAL: MARCIA DOS SANTOS 24917569869
END: RUA LOURIVAL PEDRO DE FARIA, 55
CEVS: 350360401-561-000133-1-5

RAZÃO SOCIAL: MARIA DO CARMO MONTEFERRANTE 
FRANCO 09328470803

END: RUA TRÊS, 255
CEVS: 350360401-472-000038-1-6

3 - O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL 
DE AREIÓPOLIS CONCEDE A ASSUNÇÃO DE RESPONSA-
BILIDADE TÉCNICA ABAIXO CITADO:

RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS - DISPENSÁRIO DE 
MEDICAMENTOS

END: VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº800
CEVS: 350360401-863-000044-1-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HENRIQUE VITAGLIANO PE-

DROSO
CPF: 39907016810

AREIÓPOLIS, 05 DE DEZEMBRO DE 2019

VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE AREIÓPOLIS

Publicado no jornal O Eco, no dia 7 de Dezembro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 86,08.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Aditivo Contratual 01/2019 - Tomada de Preços nº 001/2019 - 
Contrato nº 40/2019, Contratante: - Prefeitura Municipal de Borebi/SP. 
Contratada: GYNO MATER BAURU SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI: 
- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PROFISSIONAL PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ÁREA DE GINECOLO-
GIA/OBSTETRÍCIA (AMBULATÓRIO), REALIZAR EXAMES 
MÉDICOS, EMITIR DIAGNÓSTICO, PRESCREVER MEDICAMEN-
TOS E OUTRAS FORMAS DE TRATAMENTO DAS AFECÇÕES 
DO APARELHO REPRODUTOR FEMININO E ÓRGÃOS ANEXOS, 
ATENDER A MULHER NO CICLO GRAVÍDICO-PUERPERAL, 
PRESTANDO ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECÍFICA, (PRÉ-NATAL, 
PÓS OPERATÓRIO E PUERPÉRIO), SOLICITANDO QUANDO 
NECESSÁRIO AO MUNICÍPIO DE REFERÊNCIA AO TRATA-
MENTO CLÍNICO-CIRÚRGICO, PARA A PRESERVAÇÃO DA 
VIDA DA MÃE E DO FILHO, E REALIZAR O PLANEJAMENTO 
FAMILIAR E TODAS AS ATIVIDADES/SERVIÇOS PREVISTOS 
NA LEI 9.263/1996, QUE POSSAM PROPORCIONAR O RESPEC-
TIVO PLANEJAMENTO NA UBS JOÃO RAPOSO DOS REIS, NA 
CIDADE DE BOREBI/SP, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO 
DE ATENDIMENTO A SER ESTABELECIDA PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, sendo: - Prestação de serviços médicos de 
ginecologia/obstetrícia: - Valor do Aditivo:- R$14.994,00; Valor Global: 
R$74.994,00; Vigência: - 01/07/2020; Data Assinatura:- 02/12/2019.

Borebi, 02 de dezembro de 2.019.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal.

SINSERMMAC
CNPJ: 06.048.570/0001-38

Rua: Vergílio Enei, nº 11-68 - Jd. Veneza
Macatuba-SP // Tel: 3298-2457

E-mail: sinsermmacmacatuba@hotmail.com

SINDICATO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE MACATUBA E BOREBI

Edital de convocação - Assembleia Geral de Prestação de Contas 

A Diretoria do SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
DE MACATUBA E BOREBI - SINSERMMAC, vem convocar todos 
os servidores sindicalizados para participarem da Assembléia Geral 
Ordinária a realizar-se no dia 19 de dezembro as 18:30 horas, sito 
a RUA Vergílio Enei, nº 11-68, Jardim Veneza- Macatuba - SP, em 
primeira convocação com presença mínima de 50% (cinquenta por 
cento) mais um dos associados, e não atingindo o quórum estatutário 
será realizada em segunda e última chamada, as 19:00 horas, com 
qualquer número de associados presentes, para examinar a prestação 
de contas, relativo ao ano de 2018. DEJAIR APARECIDO DA SILVA 
- Presidente

Macatuba-SP, 28 de novembro 2019.

Dejair Aparecido da Silva
Presidente Sinsermmac

EDITAL DE CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTO E DOS EVENTUAIS IN-
TERESSADOS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO No 1000117-
60.2018.8.26.0319 DA 3a VARA CÍVEL DA CO- MARCA DE LENÇÓIS PAULISTA/SP, 
COM PRAZO DE 20 DIAS. O Dr. José Luiz Pereira Andrade, Juiz Titular da 3a Vara Cível 
da Comarca de Len- çóis Paulista/SP, na forma da lei, etc., faz saber a todos quantos o presen-
te ed- ital virem ou dele conhecimento tiverem, bem como todos os confrontantes e demais 
interessados incertos e desconhecidos, inclusive seus respectivos cônjuges, se casados forem, 
e ainda de eventuais sucessores, que tramita por este Juízo uma Ação de Usucapião sob no 
1000117-60.2018.8.26.0319 requerida por Arthur Locadora de Veículos Ltda, referente uma área 
de ter- ras, remanescente de área maior, situada nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, no lugar denominado “FAZENDA CORVO BRANCO”, no Bairro Corvo 
Branco, perímetro urbano com os seguintes limites e confrontações: Tem início no Marco “5B”, 
distante 21,83’ metros do Eixo da Ferrovia ALL - América Latina Logística (anteriormente - 
Fer- rovia Paulista - Fepasa ), daí segue pela cerca do DER com rumo de SE 36° 23’22”, e a 
distância de 155,99 metros até o Marco “5C”, até aí confronta com a Gleba Desapropriada pela 
P. M. de lençóis Paulista; daí segue pela cerca do DER com rumo de SE 36°23’22’’, e a distância 
de 69,213 metros até o Marco “2B”, cravado no alinhamento da atua cerca do DER - Rodovia 
Mal. Rondon SP 300, à 25,00 metros do seu eixo da pista Leste-Oeste no sentido São Paulo - 
Araçatuba com alinhamento da Estrada Municipal Len- çóis Pta. - Lageado atualmente Jardim 
Primavera, confrontando com a outra Gleba Desapropriada pela P. M. de Lençóis Paulista; daí 
deflete a direita e segue com rumo de NW 76°31’48’’, e a distância de 12,054 metros até o Ponto 
“3A”; daí deflete a esquerda e segue com rumo de SW 48°00’30’’, e a distância de 12,33 metros 
até o Ponto “4a”, localizado no alinhamento da antiga cerca do DER - Rodovia Mal. Rondon, SP 
300; à 5,00 metros do seu eixo da pista nova (anteriormente 25,00 metros do eixo), lado direito 
no sen- tido Lençóis Paulista - Bauru, confronta do marco 2B ao ponto 4A com DER - Rodovia 
Mal. Rondon SP 300; daí reflete a direita e segue com rumo de NW 43°23’25’’, e a distância de 
239,83 metros até o Ponto “5A”, até aí confronta com o DER - Rodovia Mal. Rondon - SP 300; 
á 5,00 metros do eixo da pista nova (anteriormente 25,00 metros do eixo), lado direito no sentido 
Lençóis Paulista - Bauru, o ponto 5a esta a 17,79 metros do eixo da Rede Ferroviária Federal 
(anteriormente Ferrovia Paulista - Fepasa); daí deflete a direita e seg- ue com rumo de SE 86° 05’ 
35’’, e a distância de 31,736 metros até o Marco “5B”, que é o marco inicial, até aí confronta com 
a Ferrovia ALL América Latina Logística (anteriormente Ferrovia Paulista - FEPASA). Abrange 
o polígono acima descrito um total de 4.843,17 metros quadrados. Referida propriedade encon-
tra-se cadastrada no INCRA n.° 617.156.006.025-5. O au- tor alega que está na posse mansa e 
pacífica há mais de 10 anos consecutivos. Portanto, ficam todos CITADOS para a presente ação, 
bem como, advertidos de que o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, a contar do decurso 
do prazo do presente edital, que é de 20(vinte) dias. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, consoante o artigo 344 do CPC. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital, que será publicado e afixado na forma da lei. Publicado no jornal O Eco, no dia 7 de Dezembro de 2019. Na página B4.

Valor da publicação R$ 53,76.

Prefeitura Municipal
de Borebi

PREGÃO PRESENCIAL N. 36/2019 - TERMO DE REVO-
GAÇÃO - ANTÔNIO CARLOS VACA, Prefeito do Município de 
Borebi/SP, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE: Fica RE-
VOGADO o inteiro teor o Pregão Nº 36/2019, que tem por objeto a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REA-
LIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO”, em defesa dos interesses 
do MUNICÍPIO DE BOREBI, por CONVENIÊNCIA e OPORTUNI-
DADE ADMINISTRATIVA. Comunique-se. Publique-se.

Prefeitura do Município de Borei, 05 de Dezembro de 2019.

ANTÔNIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

13 A 15/12. Praia 
Grande (SP) - Pensão 
completa. Tratar: com 
Ivani (14) 3264-8436, 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892

02 A 07/01/2020. 
Paraty (RJ). Tratar: com 
Ivani (14) 3264-8436, 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892

24 A 26/01/2020. Praia 
Grande (SP). Tratar: com 
Ivani (14) 3264-8436, 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892.

TODA VIAGENS 
com Ivani ou Isabel 
aceitamos cartões de 
créditos, façam um 
orçamento conosco 
sem compromisso.

EXCURSÕES PRAIAS 
Ubatuba, Praia Grande, 
Santos, Balneário Cam-
boriu. Tratar com Bete 
(14) 99738-0536

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. 

Publicado no jornal O Eco, no dia 7 de Dezembro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 68,16.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pre-
gão nº 50/2019 - Objeto: AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE CLORO, 
que classificou a(s) empresas(s): HIDROLAB SANEAMENTO AM-
BIENTAL LTDA - EPP, totalizando R$ 60.984,00; com todas as de-
mais condições conforme Edital, fica aberto o prazo de 5 (cinco ) dia(s) 
corrido(s) a contar da data de publicação deste ato para que o vencedor 
assine o contrato, sob pena de decair do direito ao registro de preço, 
podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital.

BOREBI, 04/12/2019.

ANTONIO CARLOS VACA

Extrato de Ata nº 100/2019: Pregão nº 135/2019; Contratante: 
Município de BOREBI; Contratada: HIDROLAB SANEAMENTO 
AMBIENTAL LTDA - EPP; Objeto: AQUISIÇÃO DE PASTILHA 
DE CLORO; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 9,68; totali-
zando R$ 60.984,00. Data: 04/12/2019.

ATENÇÃO NOI-
VAS - Para tornar 
seu casamento mais 
especial, conheçam 
o trio “Sonora - vocal 
feminino” que há mais 
de 5 anos se dedica 
para que cada momen-
to de sua cerimônia 
seja inesquecível, com 
repertório eclético, que 
prioriza a harmonia 
vocal e a suavidade 
feminina. Contatos: 
99124-9296 (Cléo), 
99839-0390 (Nanci) e 
99112-3352 (Néia). E 
mail: sonoravf@gmail.
com.

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

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

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

VENDE-SE CASA na 
Rua Santo Antônio, 
nº533 - Jardim Bela 
Vista, 02 dormitórios, 
03 salas (de visita, 
jantar e escritório) cozi-
nha, banheiro, área de 
serviço, garagem para 
02 carros e área de 
lazer com, churrasquei-
ra, quarto e banheiro, 
com 148,36 m² de 
construção. Tratar: (14) 
99616-6780.

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

VILA DA Prata casa 
sendo 01 dorm, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço e vaga de 
garagem para 2 carros. 
Tratar com Cláudio pelo 
telefone 99772-7716

ILHA COMPRIDA 
frente para mar Condo-
mínio fechado, preços 
especiais, alugo para 6 
e 12 pessoas, tratar c/
Edna. Tratar (14) 99632-
3811 ou 3264-8064

RESIDENCIAL 
ATALAIA Jardim Nova 
Lençóis apartamento 
02 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, a.s. e 
garagem. 

ALUGA-SE CHÁ-
CARA, no São Judas 
Tadeu para eventos em 
geral. Pra mais informa-
ção entrar em contato 
Tratar (14) 99653-1140 
ou (14) 3263-4713

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

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

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

REGIONAL ANDRA-
DE Assessoria Rural 
LTDA. Vai comprar seu 
imóvel rural? Consulte 
um Gestor Ambiental, 
assessoria em regula-
rização e avaliação de 
conformidade. Tratar 
(14) 99721-7534. www.
regionaltodaraca.
blogspot.com

SÍTIO 1,09 alqueires 
na Vargem Limpa, com 
sede e benfeitorias. 
Tratar fone: 99685-8181

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

SÃO JUDAS Tadeu- 
Chácara- Área terreno: 
200.00 m2, Área 
construída: 65.00 m2, 
1 Dormitorio, 1 sala, 1 
cozinha e piscina. R$ 
689.000,00. Código 
02323. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

VENDA OU PER-
MUTA, Barracão 
Comercial multiuso 
com 230M2 -terreno 
em avenida de maior 
circulação de Lençóis 
Paulista, em zona es-
tritamente comercial, 
já alugado com con-
trato até 2022, que 
deverá ser respeita-
do. (Documentação - 
ok). Até 50% do valor 
estudo permuta com 
residência, terreno ou 
área rural .Valor R$ 
580.000.00 - Contato 
direto com proprietá-
rio (14)997-217534

ALUGA-SE SALA 
comercial com 80 m² 
no Jardim Príncipe na 
Rua Henrique Losinka 
Alves esquina com 
Luiz Vaz Pinto (próxi-
mo da Comai). Tratar 
(14) 99816-6963

ALUGA-SE SALÃO 
comercial no Jd. 
Santa Terezinha com 
80m² localizado ao 
lado de mais três sa-
las já alugadas. Tratar 
(14) 99816-9663

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

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

NÚCLEO - Casa /
Comércio- Casa: 2 
dormitórios, 1 sala, 1 
cozinha, 1 lavan-
deria, 1 banheiro 
e 3 garagem.Sala 
Comercial: 1 sala, 1 
banheiro (21,90m²). 
R$ 185.500,00. 
Código 02293. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

MAMEDINA - Sala 
Comercial- Sala 
ampla, 2 banheiro, 
excelente para escri-
tório. R$ 58.300,00. 
Código 02182. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

VENDE-SE, CHÁCA-
RA próximo da Usina 
Barra Grande 3500m², 
com poço artesiano, 
força e 02 cômodos. 
Valor R$ 105 mil. Tra-
tar: (14) 99838-6156

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

LENÇÓIS PAULISTA - 
Chácara - Terreno com 
3.2 alqueires, 1 casa 
com 4 dormitórios, 2 
sala, 2 cozinha, 1 la-
vanderia, 2 banheiros. 
Edícula: Churrasqueira, 
piscina com sauna e 
canil. R$ 848.000,00. 
Código 02371. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

VENDE-SE UMA 
chácara em Alfredo 
Guedes, bairro Areia 
Branca 3.000 m² 
incluso água e rancho. 
Valor 130 mil. Tratar 
(14) 99883.2411

ARANDU - Terreno-
-Terreno em Condomínio 
fechado. Lote: 03 
QUADRA AI - 1.073 
mtrs. R$ 68.000,00. 
Código 02310. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

VENDE-SE TERRENO 
com 200 m² no residen-
cial Antônio Lopes (sup. 
Gigantão) em frente a 
caixa d’água. Tratar (14) 
99816-6963

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

JD EUROPA - vendo 
terreno parte alta, ótima 
localização. Tratar (14) 
98137-7021

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 ITAMARA-
TY. Vendo um terreno 
com topografia plana, 
com 517,5 m2 (15m x 
34,5m), na parte alta do 
Jardim Itamaraty. Tratar 
com Eduardo - (14) 
99786-3769

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

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

VENDO TERRENO 
Rua Minas Gerais, Vila 
Cruzeiro, 275 m². Tratar: 
(14) 3263-1511 ou (14) 
99796-6685

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

VENDO TERRENO Jd. 
Itapuã com 200m² na 
Rua José Hiram Garri-
do, nº 594 próximos ao 
novo cemitério Paníco 
topografia plana 80% 
murado, R$ 100.000,00. 
Tratar: (14) 99782-7113 
ou (14) 99709-5288.

VENDO TERRENOS 
comerciais Jd. Planalto 
em frente ao Constrular 
450m² cada. Tratar: (14) 
99712-0847

VENDO TERRENO 
Vila Antonieta II, Rua 
Honório Barbosa lote 
4 quadras 6, 12 x 36,5 
- 459 m² - Tratar: (14) 
99614-3191

VENDE-SE 02 terrenos 
juntos Grajau 250m² 
cada um, murado e 
nivelado. Tratar: (14) 
99117-2055

VENDE-SE TERRENO, 
na rua José Bonifácio nº 
592, Jd. Marimbondo, 
topografia plana. Pronto 
para construção. Tratar 
cel: (14) 99787-4343

SPAZIO VERDE Terre-
no, quitado com 300m², 
localizado na parte alta, 
excelente disposição 
e topografia plana. R$ 
200.000,00. Direto com 
proprietário tratar cel: 
(14) 99788-5669

VENDE-SE UM terre-
no 400 m² no Jardim 
Morumbi, duas frentes, 
Rua Antônio Biral 
(esquina 28 de Julho) 
tratar proprietário 
Fone: (11) 98156-4130 
WhatsApp

PASTO COM 15 mil 
m², 4 divisões, água, 
luz, estábulo, triturador, 
bem próximo a cidade. 
Ótimo preço R$ 150,00 
mensais. Tratar: (14) 
99752-3588 ou (14) 
99652-5834

ALUGA-SE CASA na 
represa Costa Azul 
em Avaré. Para festa 
de fim de ano. Tratar 
(14) 99712-8759

GUARUJÁ 
PARA temporada 
- Praia Pitanguei-
ras - quitinet (4 
pessoas),apartamento 
(8 pessoas),1 quadra 
da praia e 2 quadras 
dos shopping. Ligue 
(14) 99771-7315

CHACARA 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. Conta-
to: (14) 997727315

APARTAMENTO - 
Bauru - 2 quartos,1 
sala conjugada com 
1 copa,1 cozinha 
ampla,1 área de 
serviço,1 banh soc,1 
garag cob,portaria 
24h. R$680,00. Conta-
to: (14) 99728-1313 / 
99772-7315. 

ALUGA-SE BARRA-
CÃO comercial com 
área de 160 m² no 
Jardim Maria Luiza 
I, na Rua Joaquim 
Maria Contente ao 
lado da avenida. 
Tratar pelo telefone 
(14) 99816-6963

VENDE-SE UM terre-
no na Rua 28 de Abril 
centro, medindo 251m². 
Valor R$ 220.000,00, 
tratar (14) 3263-6176.

VENDE-SE VÁRIOS 
terrenos murados no 
Itamaraty. Tratar (14) 
98206-3666 ou (14) 
99791-3666

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

VENDE-SE OU troca 
por outro imóvel, ter-
reno com 2.500 m² de 
frente para a rodovia 
- Macatuba (ao lado do 
supermercado Azulão). 
Tratar (14) 99816-6963
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IDADE NOVA - Fabiana Gimenes completou 
mais um ano de vida no último dia 28 e 
comemorou a data especial ao lado dos amigos 
e familiares, que desejam muitos anos de vida!

ENCONTRO DE AMIGOS - No último 
dia 27, um grupo de amigos lençoenses 
e macatubenses se reuniu para uma 
confraternização no Cantinho do Mocha, 
em Macatuba. A estrela do encontro foi um 
delicioso churrasco de carneiro.

APAGANDO AS VELINHAS - O pequeno Otto 
Corrêa Silva completou um aninho de idade no 
último dia 27 e ficou rodeado de carinho pelos 
pais, Raquel e Eric. Muitas felicidades!

MAIS UMA PRIMAVERA - Joice Basques 
aniversariou na quarta-feira (4) e recebeu os 
parabéns de toda a família, especialmente do 
esposo Rodolfo e da filha Júlia. Tudo de bom!

Gente alegre e divertida marcando presença na noite 
lençoense. Confira nos cliques da Cíntia Fotografias!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Andreia e Bianca, 
na Cia da Esfiha
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RECORDANDO

VOO RASANTE - Nesta semana a coluna mostra um registro feito na 
Rua Quinze de Novembro, provavelmente no final da década de 1970, em 
um ato cívico em Lençóis Paulista. Na foto, em um voo rasante com seu 
imponente T6, aparece o saudoso José Ângelo Simioni. Quem se recorda 
da época diz que, apesar do som ensurdecedor dos motores, apreciar as 
manobras do piloto era encantador. Infelizmente, Simioni faleceu aos 41 
anos, em um acidente aéreo ocorrido em 9 de outubro de 1983, em Limeira.

Por Nelson Faillace

Daniel, Marcela e 
Enzo, na Cia da Esfiha

Higor e Twianna, na 
Cia da Esfiha

João Vitor e Lívia, na 
Cia da Esfiha

Lais e Caio, na Cia 
da Esfiha

Rosimare e Emerson, 
na Cia da Esfiha

??
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