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UM SENHOR JORNAL
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Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.
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Prado quer Área Azul 
com meia hora grátis

SOMOS TODOS NICOLAS
Família realiza 
pedágio solidário 
no próximo sábado (21) A2

TRANSFERÊNCIA
Padre Silvano se despede 
de Lençóis para assumir 
paróquia em Macatuba A4

TEATRO MUNICIPAL
Danielle Winits e Christine 
Fernandes se apresentam 
na próxima sexta-feira (20) B3

Atleticano Lençoense Santa LuziaX
Domingo (15) - 10h - Vagulão

Final da Copa Imprensa

Projeto foi encaminhado ao Legislativo nessa sexta-feira (13), com pedido de 
votação em regime de urgência; se aprovada, mudança vale ainda para este ano

Um projeto de autoria do prefei-
to Anderson Prado de Lima, enca-
minhado à Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista nessa sexta-feira 
(13), pode bene� ciar milhares de 
lençoenses que precisam se dirigir 
ao Centro da cidade para resolver 
suas pendências. A proposta é isen-
tar o pagamento da taxa da Área 
Azul nos primeiros 30 minutos de 
uso. Caso aprovada, a medida passa 

a vigorar ainda neste ano. O projeto 
foi protocolado com pedido de tra-
mitação em regime de urgência, já 
que o Legislativo entra em recesso 
após a sessão da segunda-feira (16).

“Pretendemos ampliar a rotativi-
dade para fomentar o comércio, de 
forma que as pessoas que precisam 
acessar o Centro rapidamente para 
pagamento de contas, saque nos cai-
xas eletrônicos, troca de presentes, 

para ir à farmácia ou à lotérica não 
precisarão pagar para estacionarem 
seus veículos se resolverem suas 
questões em menos de meia hora. 
Isso, aliado à ampliação da oferta de 
vagas que também faz parte do pro-
cesso que está em andamento, vai ter 
um efeito muito positivo. É uma dinâ-
mica que o Centro de Lençóis Paulista 
nunca experimentou”, explica o pre-
feito Anderson Prado de Lima. A5A6

BENEFICENTE

Rotary Club realiza 
Bazar Solidário A2

CIDADANIA

Doações do IR podem 
ser feitas até dia 30 A5

CRISTO RESSUSCITADO

Almoço encerra Festa 
de Santa Luzia A4

MACATUBA

Prefeitura realiza 
mutirão de limpeza A7

COOPERAÇÃO

Governo � rma 
parceria com IBGE A8

VIOLÊNCIA

Menor de idade tenta atacar 
mulher com faca no Centro

Na tarde da quinta-feira (12), a 
Polícia Militar registrou uma ten-
tativa de homicídio no Centro de 
Lençóis Paulista. Segundo infor-
mações obtidas pela reportagem 
do Jornal O ECO, a agressão par-
tiu de uma menor de idade, de 17 
anos, que tentou atacar com uma 
faca outra jovem, de 18 anos, den-
tro do estabelecimento em que ela 
trabalha, na Rua Quinze de No-

vembro, no Centro. As duas mu-
lheres foram encaminhadas à De-
legacia de Polícia Civil e liberadas 
ao � nal da ocorrência. Segundo 
consta no Boletim de Ocorrência 
registrado na 5ª Cia. Da Polícia 
Militar, por volta das 14h, durante 
um patrulhamento de rotina pela 
área central, uma equipe de polici-
ais foi acionada por populares que 
presenciaram o ocorrido. B4

CONCLUÍDO

Terminal Interbairros 
será entregue neste 
sábado (14), às 9h

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista inaugura neste 
sábado (14), a partir das 9h, na 
antiga Estação Ferroviária Soroca-
bana, as instalações do Terminal 
Rodoviário Interbairros, que leva-
rá o nome de Itagiba Mourão. As 
obras também integram o projeto 
de revitalização do centro da ci-
dade. Dos R$ 396 mil investidos, 
R$ 385 mil foram liberados pelo 
Governo do Estado de São Paulo a 
partir da classificação de Lençóis 
Paulista como Município de Inte-
resse Turístico (MIT). A adminis-
tração municipal investiu R$ 11 
mil como contrapartida.

Está prevista para o próximo 
dia 23, segunda-feira, a inaugu-
ração da agência do Poupatempo 
de Lençóis Paulista. A unidade, 
anunciada em julho pelo Governo 
do Estado de São Paulo, vai ofere-
cer diversos serviços no prédio do 

antigo banco HSBC. A cerimônia 
deve contar com a presença do 
vice-governador Rodrigo Garcia, 
que estará exercendo o cargo má-
ximo do Executivo paulista por 
conta de uma viagem do titular, 
João Doria (PSDB).A5

PRESENTE DE
NATAL

Contando com a torcida de 
Lençóis Paulista e região, 
a cantora Marcelle Rebeca 
Maganha, de 26 anos, participa 
neste sábado (14), a partir das 
16h, da segunda temporada do 
Shadow Brasil, do Programa 
Raul Gil, do SBT. A lençoense 
apresenta uma versão de 
“Never tear us apart”.

Cidade na
TORCIDA

B1
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CONCLUÍDO
Na terça-feira (3), a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista entregou os certificados aos 
participantes do Programa “Alimentação fora do lar”, feito em parceria com o Sebrae. No curso foram 
abordadas ferramentas de gestão empresarial, financeira e de pessoas, inovação, atendimento ao 
cliente, controle de estoques, engenharia de cardápios, boas práticas de fabricação e procedimentos 
operacionais padronizados. Também foi oferecida consultoria individual em cada empresa.
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Cotidiano

SOMOS TODOS NICOLAS
BENEFICENTEFamília realiza pedágio 

solidário no próximo sábado (21)
Campanha tem objetivo de arrecadar doações para tratamento do pequeno Nicolas

Flávia Placideli

No próximo sábado (21), a 
população lençoense está 
convidada a contribuir 

com uma boa causa: o pedágio 
solidário em prol do tratamen-
to do pequeno Nicolas Felipe 
Campos Piccoli, de apenas dois 
anos, que tem paralisia cerebral 
e sofre de síndrome epiléptica. 
A concentração acontece das 
8h30 às 13h, no cruzamento da 
Avenida Vinte e Cinco de Janei-
ro com a Rua Cel. Joaquim An-
selmo Martins, no Centro.

O ECO contou a história de 
Nicolas no início de outubro, 
quando a mãe, Sandy Caro-
liny Piccoli, procurou o jornal 
para a divulgação da campanha 
“Somos Todos Nicolas”, criada 
para arrecadar doações para 
um tratamento com células-
-tronco, que pode ajudar a me-
lhorar bastante a condição de 
saúde da criança, mas tem um 
alto custo: cerca de R$ 70 mil.

“Estaremos no Centro de 
Lençóis Paulista aguardando 
a contribuição de todos que 
passarem pelo local e pude-
rem nos ajudar com qualquer 
valor. Toda a arrecadação será 

PEDÁGIO SOLIDÁRIO - Doações vão ajudar no custeio do tratamento 
com células-tronco que o pequeno Nicolas precisa fazer no Paraguai

muito bem-vinda e destinada 
ao tratamento do nosso peque-
no Nicolas. Meu maior sonho, 
como mãe, é dar uma condição 
de vida melhor para meu filho, 
mas, para isso, preciso da ajuda 

de todos”, explica Sandy.
Para o custeio do tratamen-

to, que é realizado no Hospital 
Panan Stem Cell, no Paraguai, 
Sandy iniciou uma batalha logo 
após o nascimento de Nicolas. 

Desde então realiza diversas 
ações e eventos beneficentes 
para arrecadar fundos e conse-
guir chegar ao valor necessário 
para custear o procedimento de 
terapia celular que Nicolas pre-
cisa para viver melhor.

Sandy é de Lençóis Paulis-
ta, mas reside em Botucatu, que 
fica mais próxima do Hospital 
das Clínicas da Unesp, onde 
Nicolas recebe cuidados mé-
dicos diariamente. Além dos 
eventos solidários, a sogra de 
Sandy, Rosângela Campos, ven-
de produtos da campanha “So-
mos Todos Nicolas”, às quartas 
e aos domingos nos varejões do 
Núcleo Habitacional Luiz Zillo 
e do Centro, respectivamente.

Quem quiser contribuir 
também pode doar por meio 
de depósito bancário na Caixa 
Econômica Federal, agência 
4896, conta poupança 6385-7, 
operação 013 (Nicolas Felipe 
Campos Piccoli). Para as pes-
soas que tiverem interesse em 
ajudar de outra forma, a família 
criou a página Somos Todos Ni-
colas, no Facebook. O contato 
também pode ser feito pelo te-
lefone (14) 99702-8069, com a 
mãe Sandy Piccoli.

Elton Laud

Um grupo de voluntá-
rios do Rotary Club 
Cidade do Livro, de 

Lençóis Paulista, realiza des-
de a última segunda-feira (9) 
mais uma edição do já tradi-
cional Bazar Solidário de fi-
nal de ano. A ação, que visa 
arrecadar fundos em prol 
das causas assistenciais do 
município, segue até o pró-
ximo sábado (21), no antigo 
prédio da Baiuca Papelaria, 
na Rua Quinze de Novem-
bro, 441, no Centro.

O Bazar Solidário fun-
ciona de segunda a sexta-
-feira, das 18h às 22h, e aos 
sábados, das 9h às 16h, com 
centenas de produtos semi-
novos, entre roupas e calça-
dos masculinos, femininos e 
infantis; brinquedos e jogos 
para diversas idades; obje-
tos de decoração e utensílios 
domésticos, tudo a partir de 
R$ 1. Também estão sen-
do comercializados alguns 
itens novos, como jaquetas 

de vários tamanhos e cores.
Tudo que está à venda foi 

arrecadado através da Cam-
panha do Desapego, que 
além da contribuição dos 
rotarianos contou com apoio 
de empresários e da comu-
nidade local. “Esperamos 
alcançar nossos objetivos 
para continuar fazendo algo 
em prol da sociedade. Por 
isso, contamos com a ajuda 
de todos”, convida Amarildo 
Ventura, presidente do Rota-
ry Club Cidade do Livro.

Parte do valor arreca-
dado com o Bazar Solidário 
será destinada à Casa Abrigo 
Amorada, entidade que cui-
da de crianças e adolescen-
tes em situação de vulnera-
bilidade social, afastadas do 
convívio familiar por deter-
minação da Justiça, muitas 
vezes, por conta de proble-
mas como violência domés-
tica e abuso sexual. Outra 
parte fica sob responsabili-
dade da Fundação Rotária 
para ser utilizada em outros 
projetos sociais.

Ação segue até semana que vem com 
itens seminovos a partir de R$ 1

Rotary Cidade do Livro 
realiza Bazar Solidário
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PARA PENSAR
 “O mundo não está ameaçado 

pelas pessoas más, e sim por 
aquelas que permitem a maldade”,

Albert Einstein.

FRASE
 “É uma dinâmica que o Centro de Lençóis Paulista nunca 

experimentou”,
Anderson Prado de Lima, prefeito de Lençóis Paulista, sobre ampliação da 

oferta de vagas de estacionamento no Centro.
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l Um passo de cada vez

O prefeito Anderson Prado de Lima 
avança neste sábado (14) mais uma etapa 
no processo de revitalização do Centro de 
Lençóis Paulista, com a entrega das insta-
lações do Terminal Rodoviário Interbair-
ros, que funcionará no prédio da antiga 
Estação Ferroviária. O local permitirá a de-
sativação completa da antiga rodoviária, 

que é um dos pontos estratégicos para o 
andamento do projeto, pois vai abrigar 
um estacionamento rotativo que aju-
dará na ampliação da oferta de vagas.

Se o objetivo é fomentar o co-
mércio e contribuir para fortalecer a 

economia local, além de criar um am-
biente moderno, bonito e com acessi-
bilidade para todos os públicos, como 
tem sido feito, nada melhor do que fa-

cilitar a vida de quem se dispõe a sair de 
casa para prestigiar os estabelecimentos 
da cidade. O aumento da oferta de vagas, 
aliado à proposta de isentar a cobrança 
da Área Azul na primeira meia hora, en-
caminhada pelo prefeito à Câmara Muni-
cipal, vão ao encontro deste objetivo.

Outra boa novidade que O ECO traz 
nesta edição é a inauguração da unidade 
local do Poupatempo, que está previs-
ta para o próximo dia 23, segunda-feira, 
inclusive com a participação do vice-
-governador Rodrigo Garcia, que estará 
exercendo o cargo máximo do Executivo 
paulista por conta de uma viagem do titu-
lar, João Doria (PSDB). Como as mudanças 
anunciadas, o Poupatempo também deve 
ajudar a trazer novos ares ao Centro.
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Ultrapassada a barreira dos mil voleibolistas!

O lado podre da tecnologia

Nelson Faillace
é escritor

Com muita satisfação, quero registrar 
que nosso Projeto Sempre Vôlei acaba 
de ultrapassar a barreira dos 1000 parti-
cipantes, desde o infantil, passando pelo 
adulto e alcançando a terceira idade. Para 
todos nós, é um marco histórico, sem dú-
vida!”. Foram as palavras que o dedicado 
esportista Douglas Coneglian proferiu mal 
podendo esconder o orgulho pelo exce-
lente resultado alcançado. Uma realiza-
ção do projeto Sempre Vôlei que traz para 
Lençóis esportistas de diversas partes, 
pois já tem seu nome gravado dentro da 
formação ‘voleibolística’ de nosso estado.

Agora deixo a palavra com o pró-
prio Douglas, ainda emocionado com os 
acontecimentos dos últimos tempos.

“Uma viagem que o vôlei me pre-
senteou”: Depois de quase 40 anos e 
de por várias vezes ter até cancelado a 
viagem, acabei por conhecer as famo-
sas e turísticas cidades da Serra Gaú-
cha. Passei por Porto Alegre, onde me 
hospedei na casa de um atleta, o Bruno, 
do qual fui padrinho de casamento. De-
pois desci de trem até Nova Hambur-
go, para me encontrar com mais alguns 
atletas do Sempre Vôlei Lençóis. Quan-
do cheguei na Estação de Novo Ham-
burgo, percebi que havia uma “Ban-

dinha Típica Alemã” tocando e, para 
minha surpresa, a recepção com festa 
era para mim. Estavam me aguardan-
do, meus atletas Jerson, Roberto e Jean, 
juntamente com as famílias: pais, avós, 
tios e dindas (madrinhas).

Passei por Novo Hamburgo, depois 
Nova Petrópolis, Gramado, Canela e 
Bento Gonçalves, e me deparei com um 
Brasil maravilhoso, uma Europa aqui.  

Foi também uma viagem gastronô-
mica. Muitas visitas a Cantinas Italianas, 
Restaurantes Alemães, Churrascos Gaú-
chos e os abençoados Cafés Coloniais, 
muito bem ciceroneados pelo Jerson, 
que preparou todos os roteiros.

Tive oportunidade de conviver dez 
dias com as famílias desses garotos, 
que não sabiam mais o que fazer pra me 
agradar, demonstrando sua gratidão.  

Esses atletas fizeram de Lençóis Pau-
lista seu porto seguro. A cidade onde 
eles desenvolveram seus talentos e, ao 
mesmo tempo, ajudaram na construção 
da história do Sempre Vôlei Lençóis. Eles 
levam nos corações, as lições apreendidas 
aqui, dentro ou fora da quadra e as propa-
gam perpetuando uma imagem excelente 
de nossa cidade.  Alguns integrantes tam-
bém atuam como estagiários nas Escolas 
de Habilidades do Voleibol e nas Escolas 
de Voleibol, auxiliando os professores e 
técnicos”. (Crônica publicada em 2015)

José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente da Uninove 

e presidente da Academia Paulista de Letras

Ninguém é inocente para acredi-
tar que as coisas são como parecem 
ou como se apregoa que elas são. Sou 
adepto das redes sociais, entusiasta 
com a 4ª Revolução Industrial, ávido 
para assistir algumas das promessas 
que aqui tardam a chegar, mas que 
já estão disponíveis em espaços mais 
civilizados. Mas não deixo de reconhe-
cer que a preservação de valores ame-
açados é uma luta renhida e desigual.

Uso todas as vantagens da comu-
nicação online instantânea. Vibro com 
ela. Sou obrigado a reconhecer que 
ela se presta a todos os fins. Os bons 
e, prioritariamente, os maus. 

O mundo está a evidenciar que há 
riscos insuspeitos na web. Examine-se 
o que acontece com Maria Ressa, a fi-
lipina considerada uma das Pessoas 
do Ano em 2018. Ela fundou, preside 
e trabalha no site de notícias Rappler, 
criado em 2012. Começou a verificar 
que a acenada “guerra contra as dro-
gas”, em seu país, causava mais pre-
juízo do que vantagens. Desde 2016, 
foram mais de doze mil mortos. Quase 
todos crianças ou jovens.

Quando começou a divulgar esse 

quadro dantesco, Maria chegou a re-
ceber noventa mensagens de ódio por 
hora em sua conta do Face, além de 
ameaças de morte e estupro. Não se 
calou e, ao reforçar o valor jornalístico 
da coragem e da verdade, entendeu 
que é a única maneira de resistir aos 
3 Cs: Corrupção, Coerção e Cooptação. 
Ao participar de um debate em Doha, 
no Catar, sob o tema “Como combater 
a demonização da imprensa”, atribuiu 
a perseguição não apenas ao governo, 
mas também ao Face, que monopoliza 
97% dos usuários nas Filipinas. Para 
ela, as redes sociais têm de drenar o 
lodo tóxico se quiserem sobreviver. 

O perigo dos algoritmos é que eles 
tratam a verdade e a mentira de for-
ma idêntica. Admitem os chamados 
“trolls patrióticos”, a serviço de autori-
tarismo, disseminadores de ódio onli-
ne. Assassinam reputações, viralizam 
mentiras e manipulam as mentes. É 
a velha fórmula por todos conhecida: 
repete-se uma inverdade até o infini-
to e ela vira verdade. 

Insuficiente apurar as mentiras e 
fazer com que elas deixem as redes. É 
preciso alertar os incautos e mostrar a 
origem da mentira. 

Esse o lado perverso, para não dizer 
o lado podre, de tecnologias tão pode-
rosas e facilitadoras de nossa vida.
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Aproveitando a iminente inau-
guração da unidade local do Pou-
patempo, prevista para a segunda-
-feira (23), na sessão da última 
segunda-feira (9), o vereador Le-
onardo Henrique de Oliveira, o 
Dudu do Basquete (CIDA), fez um 
questionamento acerca de uma 
suposta denúncia sobre possíveis 
irregularidades na contratação dos 
funcionários que irão trabalhar na 
agência. Não entrou em detalhes 
na ocasião, mas deu a entender 
que teria havido favorecimento no 
referido processo.

TROPEÇO
Se o comentário teve o objetivo 

de atacar de alguma forma a atu-
al Administração Municipal, a qual 
abertamente faz oposição junta-
mente com Paulo Henrique Victa-
liano, o Paulinho (PSDB), acabou 
tropeçando nas próprias pernas, 
já que o Poupatempo é um serviço 
gerenciado pela Prodesp (Compa-
nhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo), que é su-
bordinada ao Governo do Estado e, 
por consequência, ao governador 
João Doria (PSDB).

DEFINITIVO
A sessão desta semana tam-

bém foi marcada pelo pedido de 
renúncia de mais um vereador da 
Câmara Municipal de Lençóis Pau-
lista: Claudemir Rocha Mio, o Tupã 
(PR), licenciado do cargo desde o 
início da legislatura por estar exer-
cendo a função de secretário de 
Agricultura e Meio Ambiente na 
Prefeitura Municipal. Eleito com 
639 votos nas eleições de 2016, 
Tupã decidiu abandonar definiti-
vamente a cadeira, porém, não 
para permanecer de vez no co-
mando da pasta.

DE MUDANÇA
Após a renúncia, que fez com 

que o vereador Luiz Gonzaga da 
Silva, o Luizinho do Açougue (PR), 
que obteve 361 votos no último 
pleito, deixasse de ser suplen-
te para se tornar dono efetivo da 
cadeira, Tupã também anunciou 
o afastamento da Administração 
Municipal. O motivo é que o agora 
ex-vereador e ex-secretário está 
de mudança para Londres, na In-
glaterra, onde residem seus filhos 
e netos. Ele ficou no cargo apenas 
até a quinta-feira (12).

DE VOLTA
O anúncio oficial foi feito na 

quarta-feira (11), quando o prefei-
to Anderson Prado de Lima comu-
nicou, por meio de nota encami-
nhada à imprensa, que a escolhida 
para substituir Tupã havia sido a 
servidora Edéria Pereira Gomes 
Azevedo. Com formação em En-
genharia Agronômica pela ESALQ/
USP, a nova secretária já trabalha 
na Secretaria de Agricultura e che-
gou a ocupar o cargo por alguns 
dias no início de 2017, antes de 
Tupã aceitar o convite.

ENQUANTO ISSO
As novidades políticas da se-

mana não se limitam ao âmbito da 
Câmara Municipal. Informações de 
bastidores dão conta que elas tam-
bém movimentam o Poder Execu-
tivo nos próximos dias. O prefeito 
Anderson Prado de Lima não deve 
seguir no PSB, partido ao qual está 
filiado desde agosto de 2017, quan-
do deixou oficialmente o Rede, pelo 
qual se elegeu em 2016. A saída é 
certa, mas o ponto de chegada ain-
da seria uma incógnita até mesmo 
para o prefeito.

TÁ PODENDO
A Terceira Coluna apurou que 

Prado de Lima estaria sendo asse-
diado por diversas siglas, não no 
âmbito municipal, mas a partir de 
lideranças ligadas às cúpulas esta-
duais. O comentário é que até po-
líticos das altas esferas de partidos 
que não formam a base aliada do 
prefeito na cidade estariam que-
rendo levá-lo. Se a informação pro-
cede não se sabe, mas seria uma 
situação bem inusitada que deixa-
ria boa parte da oposição atual de 
cabelos em pé.

PROVÁVEL
Na verdade, o que parece mais 

natural que aconteça - e já nos pró-
ximos dias - é o acerto da ida de 
Prado de Lima para o Democratas 
(DEM). Algumas conversas já te-
riam ocorrido neste sentido. Vale 
lembrar que no próximo dia 21, o 
vice-governador Rodrigo Garcia, 
principal liderança do partido, que 
estará no exercício do cargo de 
governador por conta de uma via-
gem de João Doria, estará em Len-
çóis Paulista para a inauguração do 
Poupatempo. Seria o que se chama 
de “Matar dois coelhos com uma 
só cajadada”?

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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MUDANÇAS
Com a transferência do padre Silvano Palmeira para a Paróquia Santo Antônio, de Macatuba, a 
Arquidiocese de Sant’Ana, de Botucatu, determinou que o padre Adauto José Martins assuma a 
Paróquia Cristo Ressuscitado como administrador paroquial, acumulando a função de pároco do 
Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ele dividirá as funções com o padre André Luiz Benedito, que 
vem da Paróquia São João Batista, de Itatinga, para assumir como vigário paroquial na igreja da Cecap.
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Religião

DATA: 6/12/2019 a 13/12/2019

Obituário
Jane Klein faleceu na quinta-feira (12) aos 45 anos em Lençóis Paulista
Odécio Varela faleceu na terça-feira (10) aos 66 anos em Lençóis Paulista
Francisco Delfino de Sales faleceu na segunda-feira (9) aos 69 anos em Areiópolis
Solange Aparecida da Cruz Silva faleceu na segunda-feira (9) aos 48 anos em 

Lençóis Paulista
Adão Baptista de Gois faleceu no domingo (8) aos 82 anos em Lençóis Paulista
Carlos Roberto Bento da Silva faleceu no domingo (8) aos 67 anos em Macatuba
Ermelinda Bernardo Francozo faleceu no domingo (8) aos 83 anos em Lençóis Paulista
Wellington Vicente Ferreira faleceu no domingo (8) aos 39 anos em Macatuba
Luiz Carlos Barbosa faleceu no sábado (7) aos 69 anos em Macatuba
Ana Alice Camargo faleceu na sexta-feira (6) aos 16 anos em Lençóis Paulista

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

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

BRUNO LUIZ DA SILVA e MILIANE ANDREZA DA CONCEI-
ÇÃO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, nas-
cido em Lençóis Paulista - SP, aos 05/08/1995, residente e domiciliado em 
Lençóis Paulista - SP, filho de PATRICIA APARECIDA DA SILVA; e a pre-
tendente: nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em 
Areiópolis - SP, aos 29/07/1997, residente e domiciliada em Lençóis Paulista 
- SP, filha de CLAUDINEI DA CONCEIÇÃO e de SOLANGE APARECI-
DA ALVES PEREIRA.

WILIAN CESAR PEREIRA e CAROLAINE BARBOSA DA SIL-
VA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convivem em 
união estável, auxiliar de obras, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 
10/12/1992, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de DA-
NIEL PEREIRA e de ADELAZIR APARECIDA VIRGINIA PEREIRA; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convivem em união estável, 
do lar, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 05/03/1997, residente e domici-
liada em Lençóis Paulista - SP, filha de AMILTON ANTONIO DA SILVA e 
de ROSÂNGELA BARBOSA.

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, 12 de dezembro de 2019.

O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

Publicado no jornal O Eco, no dia 14 de Dezembro de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 42,77.

Prefeitura Municipal
de Borebi

PREGÃO Nº 20/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2019 
- ADITIVO Nº 06/2019 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bore-
bi; CONTRATADA: POSTO AGUDOS LTDA. OBJETO: Realinhamento 
de Preço: item 01 do edital - Diesel S-10 - Valor Aditado R$3,563, item 03 
do edital - Etanol - Valor Aditado R$2,890, item 04 do edital - Diesel Comum 
- Valor Aditado R$3,526; - DATA ASSINATURA: 29/11/2019.

TRANSFERÊNCIA

Padre Silvano se despede de Lençóis 
para assumir paróquia em Macatuba
Após 18 anos à frente da comunidade católica da Cecap, sacerdote deixa cidade em janeiro

Elton Laud

“Todo ciclo precisa se 
encerrar uma hora”. 
É com esta frase que 

padre Silvano Palmeira, da Pa-
róquia Cristo Ressuscitado, na 
Cecap, inicia a entrevista con-
cedida ao Jornal O ECO para 
falar de sua transferência para 
Macatuba. Após quase 18 anos 
em Lençóis Paulista, o sacerdo-
te deixará a cidade no início de 
janeiro para substituir o padre 
Antônio Donizete Musachio na 
Paróquia Santo Antônio, única 
do município vizinho, onde 
seguirá com a missão de evan-
gelizar a partir do ano que vem.

O pedido de transferência 
partiu dele próprio, que en-
tendeu que era o momento de 
mudar de ares para continuar 
contribuindo com a Igreja e 
solicitou a mudança a Dom 
Maurício Grotto de Camargo, 
arcebispo da Arquidiocese de 
Sant’Ana, de Botucatu. “Acho 
que estava na hora de buscar 
uma experiência nova. As pes-
soas da comunidade ficaram 
apreensivas e tristes, mas um 
dia é preciso mudar. Também 
fico triste por partir, mas feliz 
por acreditar que cumpri mi-
nha missão aqui”, ressalta.

Natural de Avaré, padre 
Silvano, de 52 anos, chegou a 
Lençóis em 2002, mais preci-
samente no dia 24 de março, 
quando assumiu a Paróquia 
Cristo Ressuscitado, na época 
com apenas três anos de exis-
tência. Ordenado padre no dia 
25 de janeiro do mesmo ano, 
o religioso é um caso atípico 
entre as pessoas que decidem 
seguir a vocação do sacerdócio, 
pois entrou para o seminário re-
lativamente tarde, aos 26 anos, 
mas sua escolha foi feita com 
muita convicção.

“Fui (para o seminário) sa-
bendo muito bem o que eu que-
ria. Joguei tudo para o alto e se-
gui meu caminho. No início, foi 

MISSÃO CUMPRIDA - Depois de quase 18 anos, padre Silvano deixa Paróquia 
Cristo Ressuscitado e segue para nova etapa da jornada em Macatuba

CRISTO RESSUSCITADO

Almoço da Costela marca último 
dia da Festa de Santa Luzia
Adesões individuais 
estão à venda a 
R$ 30 no escritório 
paroquial, na Cecap

Elton Laud

A Paróquia Cristo Ressusci-
tado, na Cecap, em Len-
çóis Paulista, encerra neste 

final de semana a 17ª edição da 
Festa em Louvor a Santa Luzia, 
protetora dos olhos e da visão. 
A parte litúrgica, que teve início 
na última terça-feira (10), com o 
Tríduo Religioso, chegou ao pon-
to alto na noite dessa sexta-feira 
(13), Dia de Santa Luzia, quando 
foi celebrada uma Missa Solene 
com bênção dos olhos, seguida 
de procissão pelas ruas do bairro.

AMANHÃ - Adesões para 2º Almoço da Costela estão à venda a R$ 30 no escritório da Paróquia Cristo Ressuscitado

um choque para todo mundo 
com quem eu convivia. Para os 
colegas de trabalho, amigos e, 
principalmente, para minha fa-
mília, que era católica, mas não 
praticante. Meu chefe chegou a 
dizer para minha mãe que eu 
estava ficando louco, mas nada 
me fez mudar de ideia. A vo-
cação falou mais alto”, comenta 
padre Silvano.

Filho de dona Alice, fale-
cida há três anos, e seo Sílvio, 
de 79 anos, padre Silvano é o 
primogênito da família de sete 
irmãos, por isso, desde cedo 
foi à luta para ajudar em casa. 
Aos oito anos já era engraxate, 
depois trabalhou como entre-
gador, montador de móveis, 
auxiliar de serviços gerais, até 
passar em um concurso dos 
Correios, onde permaneceu 
por oito anos como carteiro, 
antes de abandonar tudo para 
atender ao chamado de Deus.

Talvez por conta das res-
ponsabilidades que desde cedo 
precisou assumir, nem sempre 
teve forte ligação com a Igreja. 

Na infância, chegou a ser coroi-
nha do padre Emílio Immos, na 
Capela (hoje paróquia) São Pe-
dro, em sua cidade natal, mas 
acabou se afastando um pouco 
da religião. A responsável por 
levá-lo de volta foi Irmã Modes-
ta, uma freira suíça que estava 
em missão em Avaré. Foi ela, 
inclusive, que o incentivou a 
entrar para o seminário.

Ao todo foram oito anos 
entre o início dos estudos no 
Seminário de Botucatu até a 
conclusão das faculdades de te-
ologia e filosofia no Seminário 
de Marília. A primeira - e única 
- parada após a ordenação foi 
em Lençóis Paulista. Em quase 
18 anos à frente da Paróquia 
Cristo Ressuscitado, padre Sil-
vano contribuiu imensamente 
para fortalecer o elo entre a 
Igreja e a comunidade. Não por 
acaso, é muito querido não ape-
nas pelos fiéis da paróquia, mas 
de toda a cidade.

Desde sua chegada, cons-
truiu o salão paroquial e o 
centro catequético, reformou 

toda a igreja e também criou e 
estruturou as capelas de Nossa 
Senhora do Rosário (Jardim do 
Caju), Santa Terezinha (Jardim 
Monte Azul), Santo Expedito 
(Jardim Príncipe) e Santana e 
São Joaquim (Jardim Santana), 
que foi elevada à paróquia em 
2016. Nos últimos anos, tam-
bém assumiu como vigário na 
Paróquia Nossa Senhora das 
Graças, em Borebi, da qual 
também se despede.

Antes de seguir seu ca-
minho, padre Silvano deixa 
uma mensagem aos fiéis que o 
acompanharam até aqui e tam-
bém aos que irão recebê-lo na 
nova cidade. “Aos que ficam, 
agradeço muito pela acolhida. 
Espero ter conseguido exercer 
bem meu papel nesses anos. 
Fiz muitos amigos aqui e vou 
levar todos em meu coração. 
Saio com a sensação de dever 
cumprido. Aos macatubenses, 
digo que chego com o coração 
aberto e, desde já, amando toda 
a comunidade. Espero fazer um 
bom trabalho”, finaliza.

A programação festiva, que 
começou no dia 30 de novembro, 
continua até neste domingo (15), 
sempre a partir das 19h30, na 
quermesse com diversas barracas 

de comidas e bebidas. O desta-
que do último dia de festa é o 2º 
Almoço da Costela, que acontece 
a partir das 11h30, no salão de 
festas da paróquia. As adesões 

individuais estão à venda a R$ 30 
no escritório paroquial (Av. Oríge-
nes Lessa, 820, na Cecap). Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3263-5863.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES E
EMPREGADOS RURAIS DE LENÇÓIS PAULISTA

AGO - Ficam convocados os trabalhadores e empregados rurais associa-
dos do SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS 
DE LENÇÓIS PAULISTA, em pleno gozo de seus direitos sindicais, a se reu-
nirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, na forma do estatuto social 
da entidade, na sede social, sito na Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins 
nº 1573, Centro, em Lençóis Paulista-SP, no próximo dia 18 de dezembro de 
2019, as 16h00min (dezesseis horas), em primeira Convocação ou as 16h30min 
(dezesseis horas e trinta minutos), em segunda Convocação, para deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1º) Leitura e Discussão da Ata da Assem-
bléia anterior; 2º) Aprovação do programa de Atividades do primeiro semestre 
de 2020; 3º) As Deliberações serão tomadas de acordo com o Estatuto Social.

Lençóis Paulista, 13 de dezembro de 2019.

Amável Coelho Vaz  - Presidente.
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PRORROGADA
A campanha Papai Noel dos Correios foi prorrogada em todo o estado de 
São Paulo. Quem quiser adotar uma cartinha para fazer a alegria de alguma 
criança carente neste Natal tem até a terça-feira (17) para procurar uma 
agência. Em Lençóis Paulista, a unidade fica na Rua Sete de Setembro, 876, no 
Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

FOTO: REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS

• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 14 DE DEZEMBRO DE 2019 •

Cidade

AÇÃO DA CIDADANIA
A Ação da Cidadania comunica que neste 

domingo, dia 15 de Dezembro, tem coleta de 
alimentos nos bairros!

Contamos com a colaboração de todos!
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ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura propõe meia 
hora grátis na Área Azul
Projeto foi encaminhado ao Legislativo ontem (13), com pedido de 
regime de urgência; se aprovada, mudança vale ainda para este ano

Elton Laud

Um projeto de autoria 
do prefeito Anderson 
Prado de Lima, encami-

nhado à Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista nessa sexta-
-feira (13), pode beneficiar 
milhares de lençoenses que 
precisam se dirigir ao Cen-
tro da cidade para resolver 
suas pendências. A proposta 
é isentar o pagamento da taxa 
da Área Azul nos primeiros 30 
minutos de uso. Caso aprova-
da, a medida passa a vigorar 
ainda neste ano. O projeto 
foi protocolado com pedido 
de tramitação em regime de 
urgência, já que o Legislativo 
entra em recesso após a sessão 
da segunda-feira (16).

“Pretendemos ampliar a 
rotatividade para fomentar 
o comércio, de forma que as 

HÁ VAGAS - Projetos ampliam oferta de vagas de estacionamento e 
estimulam rotatividade no Centro de Lençóis; confira as áreas contempladas

pessoas que precisam acessar 
o Centro rapidamente para 
pagamento de contas, saque 
nos caixas eletrônicos, troca 
de presentes, para ir à farmá-
cia ou à lotérica não precisa-
rão pagar para estacionarem 
seus veículos se resolverem 
suas questões em menos de 
meia hora. Isso, aliado à am-
pliação da oferta de vagas que 
também faz parte do processo 
que está em andamento, vai 
ter um efeito muito positivo. É 
uma dinâmica que o Centro de 
Lençóis Paulista nunca experi-
mentou”, explica o prefeito 
Anderson Prado de Lima.

Atualmente, a taxa da Área 
Azul é R$ 2 e os motoristas 
têm direito a um bônus de 15 
minutos quando efetuam o 
pagamento de uma hora. Com 
a aprovação da proposta pela 
Câmara Municipal, o bônus 

de 15 minutos deixa de exis-
tir, mas o pagamento só passa 
a ser obrigatório depois que 
vencer o período de 30 minu-
tos grátis. Se o projeto obtiver 
o apoio da maioria dos verea-
dores em regime de urgência, 
como pretende o Executivo, a 
medida passa a valer já neste 
ano, beneficiando os consu-
midores que estão comprando 
seus presentes de Natal.

AUMENTO DE VAGAS
Outra novidade que deve 

começar a ser implantada a 
partir de janeiro é a criação de 
novas áreas de estacionamento 
que devem resultar na amplia-
ção da oferta em 5 mil vagas 
por dia. O projeto consiste na 
adequação de cinco espaços 
ociosos para permitir que eles 
passem a ser utilizados com 
esta finalidade.

Um deles, como foi ante-
cipado no início do ano pelo 
ECO, é a rodoviária (01), que 
será desativada com a inau-
guração do novo terminal in-
terbairros na antiga estação 
ferroviária, marcada para hoje 
(veja abaixo). Os demais ficam 
no início da Rua Niterói (02), 
atrás do pátio da estação (03), 
no estacionamento de um bar-
racão ao lado do Rio Lençóis 
(04) e no Varejão Municipal 
(05), este exclusivo para motos 
(veja no mapa).

Segundo a Prefeitura Mu-
nicipal, somando as vagas 
abertas nos cinco espaços, o 
Centro da cidade passa a con-

tar com 4.530 mil novos pon-
tos de estacionamento por dia, 
considerando o período médio 
de uso de uma hora em cada 
uma das 453 vagas abertas. Ao 
todo, serão 281 novas vagas 
para carros e 172 para motos.

Outra medida a ser im-
plantada em janeiro que resul-
tará no aumento de mais 190 
vagas, sendo 114 para carros 
e 76 para motos, é a alteração 
no sentido de tráfego na Ave-
nida Vinte e Cinco de Janeiro 
e na Rua Geraldo Pereira de 
Barros, que passarão a ter mão 
única; a primeira apenas no 
sentido bairro-Centro (oposto 
ao da Rua Quinze de Novem-

CIDADANIA

Doações do Imposto de Renda podem ser feitas até o dia 30
Recursos beneficiam Fundos Municipais da Criança e do Adolescente e do IdosoFlávia Placideli

Os contribuintes têm até o 
dia 30 de dezembro para 
destinar parte do Impos-

to de Renda devido ao Governo 
Federal para causas sociais. Em 
Lençóis Paulista, as doações po-
dem ser feitas ao Fundo Muni-
cipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e ao Fundo Mu-
nicipal do Idoso, cujos recursos 
são utilizados para financiar 
ações sociais voltadas aos res-
pectivos públicos.

Pessoas físicas podem doar 

pulação que pretende fazer a doa-
ção do Imposto de Renda para se 
atentar a data limite. “As doações 
de pessoa física e jurídica preci-
sam ser feitas até a segunda-feira 
(30), que é contado como o último 
dia útil do ano 2019”, esclarece.

até 6% do imposto devido, des-
de que realizem a contribuição 
dentro do chamado ano-calen-
dário, ou seja, até o último dia 
do ano anterior à declaração. As 
empresas que operam sob o regi-
me de lucro real também podem 
destinar 1% do tributo devido.

“Esse recurso fica no mu-
nicípio e só será usado com a 
aprovação do Conselho Munici-
pal do Idoso (CMI), destinado 
a projetos em benefício a essa 

parcela da população”, expli-
ca Ivens Casali, presidente do 
CMI de Lençóis Paulista, que 
administra os recursos do Fun-
do Municipal do Idoso.

“Doar é uma maneira inte-
ligente de direcionar parte do 
imposto para ações sociais que 
beneficiam a infância e juven-
tude da nossa comunidade”, 
acrescenta Valdenor Roberto 
Cordeiro, presidente do Con-
selho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), que cuida do Fundo 
da Criança e do Adolescente.

A doação pode ser feita atra-
vés de escritório de contabilidade 
ou diretamente pelo contribuinte, 
em qualquer agência ou corres-
pondente bancário. Em Lençóis 
Paulista, a guia pode ser emitida 
pelo site da Prefeitura Municipal 
(www.lencoispaulista.sp.gov.br), 
na aba “Impressão de Guia de 
Doação”. É possível escolher para 

qual fundo doar, sendo possível, 
também, doar para os dois.

Júlio Antônio Gonçalves, 
conselheiro do CMI alerta a po-

bro); a segunda apenas no sen-
tido Centro-bairro.

“Além da rotatividade e do 
aumento de vagas, vamos pos-
sibilitar que o Centro comer-
cial se expanda, absorvendo 
áreas que estavam esquecidas. 
Tudo faz parte do projeto de 
revitalização que iniciamos 
com a Rua Quinze de Novem-
bro, que já está de cara nova. 
Em breve, já teremos o lanchó-
dromo na antiga rodoviária e 
iremos utilizar um barracão 
que se encontra em uma des-
sas áreas para a implantação 
no Mercadão Municipal. Ve-
remos outra realidade no Cen-
tro”, completa Prado de Lima.

CONCLUÍDO

Terminal Rodoviário Interbairros 
será entregue neste sábado (14)
Local que abrigava antiga Estação Ferroviária Sorocabana foi 
todo revitalizado; investimento nas obras foi de R$ 396 mil

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista inaugura 
neste sábado (14), a partir 

das 9h, na antiga Estação Ferro-
viária, as instalações do Termi-
nal Rodoviário Interbairros, que 
levará o nome de Itagiba Mou-
rão. As obras também integram 
o projeto de revitalização do 
Centro. Dos R$ 396 mil investi-
dos, R$ 385 mil foram liberados 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo a partir da classificação 
de Lençóis Paulista como Mu-
nicípio de Interesse Turístico 
(MIT). A administração investiu 
R$ 11 mil como contrapartida.

“A entrega da revitalização 
desse patrimônio histórico de 
nossa cidade, que é a antiga Es-
tação Sorocabana, por onde pas-
saram nossos pais e avós, é um 

REVITALIZADA - Antiga Estação Ferroviária foi revitalizada com recursos liberados a 
partir da classificação de Lençóis Paulista como Município de Interesse Turístico (MIT)

motivo de imensa alegria para 
Lençóis Paulista. Ainda mais 
porque ela voltará a ter vida 
recebendo centenas de pessoas 
que vão utilizar o local como Es-
tação Rodoviária Interbairros. É 
importante que as pessoas en-
tendam que a entrega dessa obra 
faz parte de um projeto maior, 

que vai transformar a região 
central de Lençóis e prepará-la 
para todas as transformações 
que estamos vivendo, principal-
mente na área econômica. As 
pessoas precisam entender que 
estamos trabalhando para fazer 
um novo centro para uma nova 
cidade”, declarou o prefeito An-

derson Prado.
A Secretaria de Agricultura 

e Meio Ambiente executou no 
local os serviços para o nivela-
mento do solo, cercamento do 
espaço com alambrado, remo-
ção e plantio de grama, projeto 
paisagístico, instalação de ban-
cos e lixeiras, e plantio de mudas 
ornamentais no passeio público.

A obra de revitalização da 
Estação Ferroviária contempla 
a instalação de cobertura em 

concreto armado, para a área 
de embarque e desembarque 
dos usuários do transporte pú-
blico. Possui também rampas 
acessíveis para pessoas com 
mobilidade reduzida e cadei-
rantes, bancos em concreto, 
iluminação e paisagismo nesta 
área. O projeto foi elaborado e 
executado mantendo as caracte-
rísticas da Estação Ferroviária.

O espaço recebeu ainda pi-
sos novos em granilite, pintura 

interna e externa das paredes 
e esquadrias, proteção externa 
na pintura com hidrofugante, 
adequação dos sanitários para 
atendimento ao público e pes-
soas com mobilidade reduzida, 
adequação de guichês para ven-
da de bilhetes, pisos internos 
da cobertura do antigo embar-
que e desembarque dos trens, e 
calçadas externas em concreto 
alisado, implantação de rota 
acessível e corrimãos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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MUNDIAL DE CLUBES
Flamengo e Liverpool conhecem neste sábado (14) seus adversários nas semifi nais do Mundial 
de Clubes da Fifa. O oponente dos brasileiros sai do confronto entre Al-Hilal (Arábia Saudita) e 
Espérance (Tunísia). Os ingleses pegam o vencedor do jogo entre Monterrey (México) e Al Sadd 
(Qatar). O Flamengo estreia na terça-feira (17), às 14h30. O Liverpool entra em campo na quarta-feira 
(18), no mesmo horário. Os jogos acontecem no Estádio Khalifa International, em Doha, no Qatar.
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Esporte

Atleticano 
Lençoense X Santa 

Luzia

COPA IMPRENSA

Atleticano Lençoense 
e Santa Luzia decidem 
título neste domingo (15)
Equipes levaram a melhor sobre Grêmio Cecap e Deportivo

Elton Laud

Depois de dois meses de 
disputa, chega ao fim na 
manhã deste domingo 

(15) a edição 2019 da Copa Im-
prensa de Futebol Amador. A 
final da competição promovida 
pela Secretaria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulista 
coloca frente a frente os lenço-
enses Atleticano e Santa Luzia, 
que se enfrentam a partir das 

10h, no Estádio Municipal João 
Roberto Vagula (Vagulão).

O Atleticano Lençoense 
conquistou sua vaga na decisão 
com vitória de 2 a 0 sobre o con-
terrâneo Grêmio Cecap, com 
gols marcados por Vinicius Lec-
ciolle e Guilherme Placca. Já o 
Santa Luzia se garantiu na final 
ao derrotar o Deportivo (Maca-
tuba) por 3 a 2, balançando as 
redes com Felipe Braz (2) e Re-
nan Ribeiro - Michael Pereira e 

Anderson da Silva descontaram.
De acordo com o regula-

mento, em caso de empate no 
tempo regulamentar, as equipes 
decidem o título da temporada 
em cobranças de pênaltis. De-
pois do confronto, a Secretaria 
de Esportes e Recreação realiza 
a cerimônia de premiação, com 
a entrega dos troféus e medalhas 
ao campeão e ao vice-campeão, 
bem como ao artilheiro e ao 
melhor goleiro do campeonato.

BASQUETE - O time sub-13 masculina da Alba (Associação Lençoense 
de Basquetebol) conquistou o título do campeonato da LBC (Liga de 
Basquete do Centro-Oeste Paulista). Em partida disputada na última terça-
feira (10), na recém-inaugurada Arena Alba, em Lençóis Paulista, a equipe 
local levou a melhor sobre a representação da Luso/Bauru, vencendo o 
jogo pelo placar de 58 a 47. Com 16 pontos, o lençoense Guilherme Souza 
foi o cestinha da final ao lado do bauruense Miguel Sperandio.

VOLEIBOL - A equipe juvenil (sub-20) do Programa Sempre Vôlei Lençóis 
Paulista garantiu o título do 1º Campeonato Interligas de Voleibol, 
promovido pela APV (Associação Pró Voleibol) e pela LVS (Liga de 
Voleibol de Sorocaba). Campeões da temporada da APV, os lençoenses 
enfrentaram o time de Conchas, campeão da LVS. O jogo disputado no 
último sábado (7), em Botucatu, terminou com o placar de 3 sets a 1 para 
o Sempre Vôlei, com parciais de 25 a 19, 25 a 13, 26 a 28 e 25 a 20.

XADREZ

Liara conquista título da Superliga 2019
Pelo terceiro 
ano consecutivo, 
lençoense foi 
o destaque do 
sub-16 feminino

Elton Laud

A enxadrista Liara Blanco 
Silva, de 15 anos, con-
firmou o favoritismo e 

sagrou-se campeã da Superliga 
de Xadrez 2019. A conquista 
foi obtida no último domingo 
(8), na etapa final disputada 
nas dependências do Sesc 
(Serviço Social do Comércio) 
de São José do Rio Preto, com 
a participação de dezenas de 
competidores de diversas cida-
des do estado de São Paulo.

Considerada uma das prin-
cipais competições do país, a 
Superliga de Xadrez reúne al-
guns dos destaques da modali-
dade. A jovem lençoense, que 
participou de seis das oito eta-
pas classificatórias do sub-16 

MAIS UM PARA A CONTA - Liara conquistou título de forma invicta

feminino, conquistando o pri-
meiro lugar em todas, chegou 
para a etapa final na primeira 
colocação isolada, tida como a 
grande favorita ao lugar mais 
alto do pódio.

Mantendo a boa fase, Lia-
ra encarou as adversárias com 
bastante propriedade, confir-
mando as expectativas para 
conquistar o título de forma 

invicta, repetindo o desempe-
nho das últimas duas tempora-
das, quando também sagrou-se 
campeã de sua categoria. Com 
a vitória, a jovem enxadrista, 
que defende as cores do BTC 
(Bauru Tênis Clube), alcança a 
marca de 29 títulos em 39 com-
petições disputadas em 2019.

O ano ainda não acabou 
para a lençoense, que pode 

garantir o 30º título neste 
final de semana, no Campeo-
nato Sul-americano de Xadrez 
Escolar, que está sendo dis-
putado desde ontem (13) na 
cidade de Foz do Iguaçu, no 
Paraná. O torneio, que termi-
na neste domingo (15), reúne 
atletas de vários países, como 
Brasil, Argentina, Chile, Para-
guai e Uruguai.

Domingo (15) - 10h - Vagulão

COPA CIDADE DO LIVRO

União Primavera e Chape fazem segunda � nal consecutiva
Três meses após decisão da Série B, equipes voltam a se enfrentar no domingo

Elton Laud

Na manhã deste domingo (15), 
o clima de revanche toma 
conta do Estádio Municipal 

João Roberto Vagula (Vagulão), que 
recebe a final da Copa Cidade do 

Livro de Futebol Amador. A parti-
da coloca em campo os rivais União 
Primavera e Chape, que se reencon-
tram exatamente três meses depois 
da decisão da Série B do Campeonato 
Amador de Lençóis Paulista, vencida 
por 1 a 0 pela Chape.

No Vagulão, diante do São Cristo-
vão, a representação da Chape fez o 

básico e avançou com uma vitória de 
1 a 0, com gol de Fábio Roberto da 
Silva. Já União Primavera se classifi-
cou de forma um tanto quanto inusi-
tada, vencendo por WO mesmo com 
o Unidos da Vila presente no estádio, 
algo inédito em uma fase mata-mata 
de competições disputadas na cidade.

A situação atípica ocorreu de-
pois que a arbitragem escalada para 
a partida alegou que as equipes 
estavam com uniformes de cores 
similares, obrigando a troca pelo 
time mandante, no caso o Unidos 
da Vila. A determinação foi cumpri-
da, mas os jogadores entraram em 

campo fora do tempo de tolerância 
estipulado pelo regulamento, o que 
resultou na indigesta eliminação.

O jogo entre União Primavera e 
Chape, que vale o troféu da com-
petição promovida pela Secreta-
ria de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista, acontece a 
partir das 8h, no Vagulão. 
Em caso de empate, título 
será definido nos pênaltis. 
Após a partida, ocorre a ce-
rimônia de premiação com a 
entrega dos troféus e medalhas 
ao campeão, vice-campeão, 
artilheiro e melhor goleiro.

DECISÃO
Santa Luzia 
e Atleticano 

Lençoense se 
enfrentam pelo 

título da Copa 
Imprensa 2019

Três meses após decisão da Série B, equipes voltam a se enfrentar no domingo

N
recebe a final da Copa Cidade do 

Livro de Futebol Amador. A parti-
da coloca em campo os rivais União 
Primavera e Chape, que se reencon-
tram exatamente três meses depois 
da decisão da Série B do Campeonato 
Amador de Lençóis Paulista, vencida 
por 1 a 0 pela Chape.

vão, a representação da Chape fez o 

Três meses após decisão da Série B, equipes voltam a se enfrentar no domingo

campo fora do tempo de tolerância 
estipulado pelo regulamento, o que 
resultou na indigesta eliminação.

O jogo entre União Primavera e 
Chape, que vale o troféu da com-
petição promovida pela Secreta-
ria de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista, acontece a 
partir das 8h, no Vagulão. 
Em caso de empate, título 
será definido nos pênaltis. 
Após a partida, ocorre a ce-
rimônia de premiação com a 
entrega dos troféus e medalhas 
ao campeão, vice-campeão, 
artilheiro e melhor goleiro.

REVANCHE
União Primavera 

e Chape se 
reencontram 

três meses após 
decisão da Série B

União 
Primavera ChapeX

Domingo (15) - 8h - Vagulão

FOTO: DIVULGAÇÃO
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CONCURSO
A Prefeitura de Macatuba informa que vai realizar concurso público para preenchimento de uma vaga 
de médico psiquiatra. As inscrições devem ser realizadas de 16 a 23 de dezembro, pelo site www.
omconsultoria.com.br. O candidato precisa ter curso superior em medicina, registro no CRM e especialização 
em psiquiatria. O salário é de R$ 4.338,13 e a carga horária é de 10 horas semanais. A taxa de inscrição é de 
R$ 50,75. A prova será realizada às 9h, no dia 5 de janeiro de 2020, na Escola Municipal Odila Galli Lista.
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Regional

MACATUBA

Prefeitura realiza mutirão de 
limpeza na semana que vem
Coleta começa na segunda-feira (16) e segue até a sexta-feira (20) em toda a cidade

Da Redação

A Prefeitura Municipal 
de Macatuba realiza na 
próxima semana, entre 

a segunda-feira (16) e a sexta-
-feira (20), um Mutirão de Lim-
peza para combater o mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da 
dengue, chikungunya e zika 
vírus. A recomendação á para 
que os moradores limpem os 
quintais e coloquem na rua, 
em frente as suas casas e ter-
renos, todo material inservível, 
principalmente o que pode 
acumular água.

Segundo a assessoria de 
imprensa, não existe registro 
de casos de chikungunya e zika 
vírus. Entretanto, neste ano fo-
ram confirmados 62 casos de 
dengue na cidade, sendo 44 
casos autóctones (contraídos 
dentro do munícipio) e 18 ca-
sos importados. “É importante 
lembrar que as cidades de Bau-
ru e Agudos registraram epide-
mia de dengue, inclusive com 
mortes. Por isso, a importância 
de se fazer o mutirão neste mês 
de dezembro para eliminar os 
criadouros do mosquito, que se 

LIMPEZA - Materiais inservíveis devem ser 
colocados nas calçadas no dia anterior à coleta

MELHORIAS

Cerimônia marca 
reinauguração da 
Apae de Macatuba
Entidade concluiu nesta semana reforma e 
melhorias em parte de suas dependências

Flávia Placideli

Uma cerimônia realizada na 
tarde desta última quarta-
-feira (11) marcou a reinau-

guração da Apae (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais) 
de Macatuba. A instituição pas-
sou por uma reforma interna nos 
últimos seis meses, recebendo 
melhorias nas salas de aula, cor-
redores, cozinha, lavanderia e 
banheiros, garantindo assim um 
maior conforto para professores 
e principalmente para os alunos.

Segundo a diretora da entida-
de, Maria Eliza Galassi, a refor-
ma se deu graças a um recurso 
federal da Saúde, repassada atra-
vés da Prefeitura Municipal. “No 
entanto, as demais dependências 
da entidade como salas de aula, 
salas de atendimento terapêuti-
cos, pisos dos corredores tam-
bém estavam necessitando de 
melhorias, o que não foi possível 
realizar com o recurso enviado, 
já que o valor se destinava ape-
nas para essa reforma”, conta.

A grande surpresa foi quan-
do um grupo de professores re-

solveu promover um movimento 
voluntariado em prol da entida-
de. Com o apoio da presidente 
Roseneide Caversan Toledo Cé-
sar e da diretora administrava 
Maria Eliza Galassi, a professo-
ra Silmara Morbi, através de sua 
irmã Sandra Morbi, funcionária 
da empresa Savane, conseguiu a 
doação de 515 metros quadrados 
de pisos para serem colocados 
em todas as salas, corredores, e 
no setor administrativo.

“Todo o movimento em busca 
de recursos e para a construção 
só nos mostrou a generosidade e 
a compaixão que as pessoas têm 
com a entidade que não possuía 
recursos financeiros para a reali-
zação desse sonho. As professoras 
Andreia Pereira Manfio e Silmara 
Morbi, idealizadoras do projeto, 
relataram que todos os envolvi-
dos neste projeto aceitaram pron-
tamente o pedido, trabalhando 
de sábado, domingo, feriados e 
finais de tarde. Gostaria de agra-
decer todos os colaboradores que 
direta e indiretamente colabora-
ram para a realização dessa refor-
ma.”, destaca a diretora.

procria em água parada. Para 
evitar a doença, é preciso que 
todos os moradores colaborem. 
Se cada um fizer a sua parte, va-
mos ter um verão sem dengue”, 
destaca a secretária de Saúde, 
Elaine Bino.

A dengue é uma doença 
febril grave e transmitida pela 
picada do mosquito Aedes ae-
gypti. Existem quatro tipos de 
vírus de dengue (sorotipos 1, 
2, 3 e 4). Cada pessoa pode ter 
os quatro sorotipos da doença, 
mas a infecção por um soroti-

po gera imunidade permanente 
para ele. Em Macatuba, o Ins-
tituto Adolfo Lutz detectou a 
circulação dos sorotipos 1 e 2. 

Os sintomas da dengue 
são febre alta, dores muscu-
lares e nos olhos, mal-estar, 
falta de apetite, dor de cabeça 
e manchas avermelhadas pelo 
corpo. Em caso de suspeita é 
preciso procurar atendimento 
médico nos postos de saúde 
ou no Pronto-Socorro. A Se-
cretaria de Saúde elaborou 
um protocolo de atendimen-

to para os profissionais que 
atuam na rede pública para 
agilizar o atendimento.

O Mutirão da Limpeza vai 
passar em todos os bairros da 
cidade na mesma data progra-
mada para a coleta de galho e 
entulho. A colocação dos mate-
riais inservíveis na rua deve ser 
feita um dia antes da coleta.

Na região dos Altos da Ci-
dade, Sonho Meu, Esperança, 
Bocayuva, Jardim América, 
Planalto e Santa Felicidade, os 
moradores devem colocar o 
lixo na rua no domingo (15). A 
coleta começa na segunda-feira 
(16), a partir das 7 horas.

Já nos bairros Macatuba 7, 
Santa Rita, Europa, Santa Ma-
ria, Jardim Capri e Azevedo, a 
colocação do entulho deve ser 
feira na segunda-feira (16). 

Na região Central, os mo-
radores dos bairros Bela Vista, 
Jardim Veneza 1 e 2, Panorama, 
Santa Ana, Vale Verde, Santa 
Clara, Centro e Zé Macatuba 
devem colocar na rua tudo o 
que for inservível na quarta-
-feira (18). A coleta de todo 
material descartado deve ser 
concluída até a sexta-feira (20).
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FEBRE AMARELA
A partir de 2020, o Sistema Único de Saúde (SUS) passará a ofertar uma dose de 
reforço da vacina de febre amarela para crianças com quatro anos de idade. Além disso, 
a vacinação será ampliada gradativamente para mais de mil municípios do Nordeste 
que ainda não faziam parte da área de recomendação de vacinação. Dessa forma, todo 
o país passa a contar com a vacina contra a febre amarela na rotina dos serviços.
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Saúde

COOPERAÇÃO

Governo firma parceria com 
IBGE para diagnóstico da saúde
Investimento de R$ 30,1 milhões será utilizado para a realização de três pesquisas, 
com foco na saúde da mulher e da criança e nos atendimentos da Atenção Primária

Da Redação

O Ministério da Saúde e 
o IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e 

Estatística) formalizaram na 
segunda-feira (9) um Termo 
de Cooperação Técnica de Pes-
quisa em Saúde de Base Do-
miciliar Nacional para coletar 
informações importantes sobre 
a saúde da população e a ca-
pacidade do Sistema Único de 
Saúde (SUS), com foco na Aten-
ção Primária à Saúde (APS). O 
convênio contará com R$ 30,1 
milhões da pasta.

Serão realizadas três pes-
quisas: a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contí-
nua (PNAD Contínua), a Pes-
quisa Nacional de Demografia 
e Saúde (PNDS) e a Pesquisa de 
Assistência Médico-Sanitária 
(AMS). Com a cooperação, o 
Ministério da Saúde aproveita 
inquéritos já realizados pelo 
IBGE para incluir assuntos 
relevantes para a avaliação do 
momento atual do SUS.

SAÚDE DA MULHER E DA 
CRIANÇA

A Pesquisa Nacional de De-
mografia e Saúde (PNDS) vai 
atualizar as informações sobre 
a saúde da mulher e da criança 

CONVÊNIO - Termo de Cooperação Técnica entre Ministério da Saúde 
e IBGE foi formalizado em reunião realizada na segunda-feira (9)

para construção de séries his-
tóricas e estudos comparativos 
em nível nacional e internacio-
nal. De forma inédita, a PNDS 
agora contará com instrumen-
tos para avaliação da Atenção 
Primária, porta de entrada do 
SUS, em relação ao cuidado 
oferecido à população.

A pesquisa, que foi reali-
zada pela última vez em 2006, 
tem início previsto para o pri-
meiro semestre de 2021. A co-
leta dos dados se dará por meio 
de entrevistas domiciliares com 
visitas em 110 mil domicílios, 
fornecerá dados e indicadores 
relevantes para o contexto da 
saúde da mulher e da criança, 
com foco em reprodução, ama-
mentação e saúde nutricional.

PNAD CONTÍNUA
Na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Con-
tínua (PNAD Contínua), a ser 
iniciada em 2020 com visitas a 
210 mil domicílios, será abor-
dada a Atenção Primária à Saú-
de (APS) e o desenvolvimento 
infantil, permitindo o diálogo 
intersetorial com outras políti-
cas públicas, como o Marco Le-
gal da Primeira Infância. Nessa 
pesquisa, serão incorporados 
dois módulos para abordar a 
saúde da população infantil.

Um deles vai avaliar a qua-
lidade da APS na perspectiva 
do cuidado à criança, com a 
inserção do PCATool-Brasil 
(modelo de avaliação da quali-
dade de serviços que se baseia 

na mensuração de aspectos 
de estrutura e processo dos 
serviços de saúde) em sua ver-
são infantil. O outro inclui o 
módulo de desenvolvimento 
infantil por meio do instru-
mento de avaliação do projeto 
Primeira Infância para Adul-
tos Saudáveis (PIPA).

CAPACIDADE DO SUS
Também será feito o resgate 

Pesquisa de Assistência Médi-
co-Sanitária (AMS), que teve a 
última edição em 2009. Essa 
pesquisa será por inquérito te-
lefônico e atualizará o perfil da 
capacidade instalada do SUS, 
considerando os subsistemas 
público e privado, além de 
permitir conhecer o perfil da 
força de trabalho em saúde e da 
oferta e uso dos equipamentos 
médico-hospitalares.

Para a Atenção Primária 
à Saúde haverá um módulo 
específico para avaliar a es-
trutura das unidades de saúde 
familiar, permitindo a conexão 
com o novo e-SUS AB e a base 
Cadastro Nacional de Estabe-
lecimentos de Saúde (CNES). 
Para a AMS está programada 
a participação de 100 mil esta-
belecimentos de saúde no país 
e a previsão de realização é no 
segundo semestre de 2021.
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Con� ra os aniversa-
riantes da semana 
e os cliques do 
Giro Social

Alunos dos cursos de 
música realizam re-
citais entre hoje e a 
terça-feira (17)

B3 B8

CASA DA CULTURA SOCIEDADE
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Marcelle Maganha participa de reality musical do SBT
Cantora lençoense se apresenta neste sábado (14) no Shadow Brasil, do Programa Raul GilFlávia Placideli

Contando com a torcida de 
Lençóis Paulista e região, 
a cantora Marcelle Rebeca 

Maganha, de 26 anos, participa 
neste sábado (14), a partir das 
16h, da segunda temporada do 
Shadow Brasil, do Programa 
Raul Gil, do SBT. A lençoense 
apresenta uma versão da mú-
sica “Never tear us apart”, da 
banda australiana INXS, feita 
pela cantora britânica Bishop 
Briggs para o filme “Cinquenta 
tons de liberdade”, de 2018.

“Estou muito feliz em parti-
cipar de um reality musical de 
tamanha visibilidade nacional, 
como é o Shadow Brasil, do 
SBT. É uma ótima oportunidade 
de mostrar meu trabalho como 
cantora e intérprete. Estou bem 
confiante e espero chegar até o 
final e ganhar o prêmio. Para 
isso, conto com a torcida de meu 
povo lençoense, amigos e cole-
gas da região”, conta a cantora.  

No quadro os candidatos 
têm apenas um minuto para im-
pressionar e conquistar o voto 
de pelo menos três dos cinco 
jurados: Moacyr Franco, Luana 
Monalisa, Evandro Santo, Fla-
via Pavanelli e Caio Mesquita. 
Caso alcance três estrelas, o 

CARREIRA - Dona de 
uma voz potente, Marcelle 

Maganha se destaca na 
área musical por onde passa

ense segue se dedicando a di-
versas atividades relacionadas à 
música. Além de ser vocalista da 
banda local de pop/rock Corset, 
Marcelle realiza apresentações 
com diversos músicos e canto-
res da cidade e também trabalha 
como professora de piano e can-
to em conservatórios de Lençóis 
Paulista, Bauru e Barra Bonita.

Em 2018, participou do 
programa do Ratinho, no qua-
dro 10 ou 1000, sendo aprovada 
por todos os jurados, um deles 
Arnaldo Saccomani, tido como 
um dos maiores produtores 
musicais do país. Neste ano, 
dentre tantos outros trabalhos, 
ela se apresentou na convenção 
nacional de talentos, no Rio de 
Janeiro, e novamente foi apro-
vada por todos os jurados. 

Sobre o Shadow Brasil, ela 
conta que recebeu uma ligação 
inesperada de um dos produto-
res a convidando para participar 
do quadro. “Meu pai havia feito 
minha inscrição sem me contar 
e acabou dando certo”, conta a 
cantora, que esteve na emissora 
na segunda feira (9) para gravar 
a primeira fase do programa. O 
resultado? “Ah! O resultado vo-
cês terão que ver neste sábado, 
no Programa do Raul Gil, no 
SBT”, convida a lençoense.

concorrente sai das sombras e 
se revela para o público, que es-
colhe quem segue na competi-
ção, que tem um prêmio de R$ 
50 mil em barras de ouro.

No Shadow Brasil, o que 
importa é a voz. E disso a can-
tora lençoense entende bem. 
Com uma voz potente, técnica 
apurada e presença performáti-
ca no palco, ela tem chances de 
sobra para continuar na disputa 
do reality musical. O sucesso 
da cantora não é por acaso, pois 
se dedica à música desde a in-

fância. Começou a tocar piano 
erudito com apenas três anos e, 
aos 12, começou a se interessar 
pelas músicas populares.

“Ficava brincando em mi-
nha casa com o piano e minha 
voz, mas sem muita técnica e 
coordenação vocal. De vez em 
quando assistia alguns vídeos 
na internet e meus pais me aju-
davam muito me dizendo sobre 
como melhorar a entonação, a 
dicção e a interpretação através 
de alguns livros que eles tinham 
em casa”, conta a jovem, que é 

formada no Conservatório Dra-
mático e Musical Dr. Carlos de 
Campos, de Tatuí.

Inspiração foi o que não 
lhe faltou para seguir carreira 
musical, afinal, a família Ma-
ganha é toda ligada à música. 
“Graças a Deus, sempre me 
destaquei na música por ter 
uma família tão musical como 
eu tenho”, ressalta ela, que diz 
que começou a pegar gosto pelo 
rock, quando seu pai, Marcos, 
lhe apresentou a banda Evanes-
cence e ela aprendeu a cantar e 

a tocar todas as músicas.
Sua primeira apresentação 

foi em uma cerimônia de casa-
mento, para a qual foi convida-
da a cantar em um dos momen-
tos mais especiais: a entrada 
da noiva na igreja. “Neste dia, 
minha família apostou em mim 
e eu cantei. Não foi a melhor 
apresentação da minha vida, 
mas dei o meu melhor e todo 
mundo gostou”, lembra Marcel-
le, que daquele dia em diante 
nunca mais parou de cantar.

Atualmente, a jovem lenço-
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LUTO
Depois de lutar contra um câncer por 17 anos, morreu na manhã da terça (10), aos 
61 anos, a cantora sueca Marie Fredriksson, vocalista da banda Roxette. Em 2002, 
Fredriksson foi diagnosticada com tumor no cérebro e teve que ficar fora dos palcos até 
2009. Ela deixa marido, o tecladista, Mikael Bolyos, e dois filhos. No Brasil, os últimos 
shows da banda, que também contava com o cantor Per Gessle, foram em 2011 e 2012.
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Cultura

Agenda cultural
BAR DO PORTUGUÊS

Neste sábado (14), a partir das 20h30, no Bar do Português, em Len-
çóis Paulista, tem música ao vivo com o cantor Anderson Prandini, que 
apresenta um acústico com os grandes clássicos do pop e rock. A en-
trada é gratuita. Para outras informações sobre promoções e reservas 
de mesas o telefone é o (14) 3264-1219. O Bar do Português fica na Rua 
México, 197, no Jardim Bela Vista.

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

HIPNOSE ZANK EVENTOS

Hoje (14), a partir das 15h, o Tap Room da Cervejaria Hipnose, em Len-
çóis Paulista, realiza o último evento do ano: a festa “A Saidera”, que 
marca a reunião das bandas Krustin e Pau da Barraca. A entrada é gra-
tuita. Para outras informações sobre promoções e reservas o telefone 
é o (14) 3263-2305. A Cervejaria Hipnose fica na Rua Fortunato Zillo, 231, 
na Vila Antonieta II.

Neste sábado (14), a partir das 20h, na Zank Eventos, em Lençóis Pau-
lista, tem show com a banda Os 40tões, que sobe ao palco para apre-
sentar ao público os grandes clássicos do pop e do rock nacional e 
internacional. A entrada na portaria é R$ 5. Para outras informações 
o telefone é o (14) 3264-5100. A Zank Eventos fica na Rua Humberto 
Alves Tocci, 1050, no Jardim Humaitá.

INTERNACIONAL

Teatro Municipal recebe Cia Tango & Paixão
Com entrada gratuita, espetáculo acontece na quarta-feira (18), às 20h

Flávia Placideli

Os amantes de dança têm 
compromisso marcado na 
noite da próxima quarta-

-feira (18), quando o Teatro Mu-
nicipal Adélia Lorenzetti, em 
Lençóis Paulista, recebe o espe-
táculo internacional “Uma noite 
de tango - uma viagem pela his-
tória do tango”. A apresentação, 
marcada para as 20h, é estrelada 
pelos bailarinos da Cia Tango 
& Paixão, que sobem ao palco 
acompanhados do cantor argen-
tino Victor Hugo Fernandes.

Com direção de Everson 

TEATRO

Próxima sexta-feira (20) tem 
“Parabéns Senhor Presidente”
Danielle Winits e Christine Fernandes dão vida às divas Marilyn 
Monroe e Maria Callas, durante aniversário de John Kennedy

Flávia Placideli

O Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti, em Lençóis 
Paulista, recebe na pró-

xima sexta-feira (20), às 20h, a 
peça “Parabéns Senhor Presi-
dente”, estrelada pelas atrizes 
Danielle Winits e Christine 
Fernandes. O espetáculo pro-
movido pela Alic (Associação 
Lençoense de Incentivo à Cul-
tura) com patrocínio das em-

EM CENA - Danielle Winits e Christine Fernandes retratam o encontro entre duas 
divas, Marilyn Monroe e Maria Callas, durante aniversário de John Kennedy

CASA DA CULTURA Corpus Dance apresenta 
espetáculo “Aladdin”Alunos dos cursos de música realizam recitais

Apresentações 
encerram atividades 
do ano letivo

Flávia Placideli

Neste domingo (15), a 
partir das 19h, os bai-
larinos da Companhia 

Corpus Dance chegam ao Tea-
tro Municipal Adélia Lorenzet-
ti com o espetáculo “Aladdin”. 
Inspirada no clássico infantil 
adaptado pela Disney a partir 
do livro “As mil e uma noites”, 
a apresentação conta com a 
participação de convidados e 
leva ao palco diversas coreo-
grafias de ritmos variados.

Flávia Placideli

Dezembro é o mês em que 
os alunos dos cursos da 
Casa da Cultura Prof.ª 

Maria Bove Coneglian demons-
tram um pouco do que foi 
aprendido ao longo do ano. Por 
isso, diversas apresentações de 
música e dança têm movimen-
tado os espaços da Secretaria 

RECITAL - Alunos de piano e teclado se apresentam entre hoje e amanhã

TANGO & PAIXÃO - Artistas 
levam ao palco do Teatro 

Municipal toda a elegância, força 
e a sensualidade do tango

Santos e Márcia Mello, o es-
petáculo conta com elenco in-
ternacional composto por mais 
de 20 artistas, entre eles quatro 
casais de bailarinos, o cantor 
Victor Hugo Fernandes e diver-
sos músicos, que homenageiam 
compositores que fizeram parte 
da história do tango. O reper-
tório é composto por canções 
fortes e românticas e apresenta 
os grandes clássicos do ritmo.

Com mais de 16 anos de es-
trada, a Cia Tango & Paixão leva 
ao palco a magia da dança com 
performances que expressam 
toda elegância, força, paixão e 

sensualidade do tango, apresen-
tado pelos bailarinos Júlio Maga-
lhães, Laura Audi, Djeiko Henes, 
Fernanda Monte, Régis Gouveia, 
Tatiane Fitipaldi, Fernando Vas-
concelos e Julieta Benêgas.

Com duração de 60 minutos, 
a apresentação tem classificação 
indicativa livre. A entrada é gra-
tuita e os ingressos começaram a 
ser distribuídos na tarde de ontem 
(13). A disponibilidade deve ser 
consultada previamente na Casa 
da Cultura Prof.ª Maria Bove Co-
neglian, que fica na Rua Sete de 
Setembro, 934, no Centro, ou atra-
vés do telefone (14) 3263-6525.

“Aladdin” narra, através 
da dança, a aventura do fa-
moso personagem que acaba 
se apaixonando pela jovem 
Jasmine, sem saber que ela 
é a princesa de seu reino. O 
espetáculo explora diversas 
partes da trama, que tam-
bém envolve o vilão Jafar 
e seu plano para encontrar 
uma lâmpada mágica na Ca-
verna das Maravilhas, onde 
habita um gênio capaz de 
conceder três desejos. Os in-
gressos estão esgotados.

presas Zilor, Lwart Lubrifican-
tes, Bracell, Duratex e Frigol, 
tem entrada gratuita.

Em cena, Danielle Winits e 
Christine Fernandes interpre-
tam a atriz Marilyn Monroe e 
a cantora lírica Maria Callas, 
duas mulheres à frente de seu 
tempo. A peça se passa na festa 
de 45 anos de John F. Kennedy, 
realizada no dia 19 de maio de 
1962, em Nova Iorque, onde há 
o encontro entre as duas, que 

passam a se abrir uma para a 
outra e a derrubar as máscaras 
impostas pela sociedade.

Com texto de Fernando Du-
arte e Rita Elmôr e direção de 
Fernando Philbert, “Parabéns Se-
nhor Presidente” trata de temas 
relevantes do universo feminino, 
como o amor, a ralação entre re-
alização pessoal e profissional e o 
papel da mulher em uma época 
ainda controlada pelos homens, 
traçando um paralelo com os 

de Cultura de Lençóis Paulista, 
todas com entrada gratuita.

Na noite de ontem (13), o 

Espaço Cultural Cidade do Li-
vro recebeu o recital dos alunos 
dos cursos de instrumentos de 

dias atuais, no qual as mulheres 
ainda lutam por seu espaço.

Com classificação indica-
tiva de 14 anos, a peça conta 
com tradução simultânea para 

Libras (Língua Brasileira de 
Sinais). A entrada é gratuita e 
a disponibilidade de ingressos 
deve ser consultada na Casa 
da Cultura Prof.ª Maria Bove 

Coneglian. Outras informações 
pelo telefone (14) 3263-6525. O 
Teatro Municipal fica na Rua 
Cel. Álvaro Martins, 790, na 
Vila Nova Irerê.

cordas friccionadas, com o pro-
fessor Antonio Carlos Barbosa. 
Entre hoje (14) e amanhã (15), 
com sessões às 20h, se apresen-
tam os alunos dos cursos de te-
clado e piano, ministrados pela 
professora Nanci Toniollo.

Na terça-feira (17), a partir 
das 19h, é a vez dos alunos do 
curso de violão, sob coordena-
ção do professor Marcos Maga-
nha, que se apresentam no Es-
paço Cultural Cidade do Livro. 
Os recitais encerram as ativida-
des do ano letivo dos alunos, 
que entram em férias e retor-
nam apenas no início de 2020.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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TRÁFICO
Na noite da quarta-feira (11), a Polícia Militar apreendeu 33 pedras de crack, 15 invólucros de 
maconha e mais um tijolo da mesma droga, além de R$ 121 em espécie, fruto do comércio 
ilegal. A ocorrência foi registrada na Avenida Orígenes Lessa, na Cecap. Durante a ação, 
G.H.B.P., de 18 anos, foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde foi ratificado 
o flagrante por tráfico de drogas, ficando recolhido aos cárceres, à disposição da Justiça.
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Polícia

FURTO

Homem de 58 anos furta sítio em Lençóis Paulista
Com ajuda do aplicativo CEP Rural, PM conseguiu chegar até o local e deter o indivíduo, recuperando os produtos subtraídos

Flávia Placideli

No início da noite da terça-
-feira (10), a Polícia Mi-
litar registrou um furto 

em uma propriedade rural de 
Lençóis Paulista. Com a ajuda 
do aplicativo CEP Rural, uma 
equipe esteve no local e conse-
guiu recuperar os objetos sub-

traídos e deter o autor do furto, 
que foi notificado pelo crime e 
liberado ao final da ocorrência.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência, por volta das 
18h50, uma equipe foi aciona-
da e se dirigiu até o local, onde 
a vítima relatou que ao chegar 
em seu sítio se deparou com a 
porta da cozinha arrombada e 

percebeu que diversos produtos 
haviam sido furtados. 

O dono da propriedade in-
formou que desconfiava de um 
indivíduo que morava nas pro-
ximidades. A equipe fez diligên-
cia até o local, onde R.L.S., de 
58 anos, liberou a entrada dos 
policiais, que acabaram encon-
trando os produtos subtraídos, 

como caixas de ovos, carnes e 
garrafas de cerveja. Indagado a 
respeito, o homem confessou o 
crime e revelou que havia pra-
ticado o furto porque morava 
sozinho e passa fome.

A vítima e o homem de 58 
anos foram encaminhados à De-
legacia da Polícia Civil, onde o 
delegado de plantão, após tomar 

conhecimento dos fatos, deter-
minou que fosse lavrado o Bo-
letim de Ocorrência por furto, 
liberando as partes em seguida.

“Gostaria de ressaltar que 
a rápida resposta só foi possível 
graças ao aplicativo CEP Rural. 
É importante conscientizar to-
dos os moradores de áreas rurais 
para o cadastro de sua proprieda-

de no aplicativo e que, quando 
necessitarem do auxílio da PM 
informem ao atendente as letras 
e números que correspondem ao 
local. Neste caso, o aplicativo aju-
dou muito na rapidez da equipe 
para a detenção do autor e recu-
peração dos produtos furtados”, 
explicou o capitão Marcelo Paes, 
Comandante da 5ª Cia da PM. 

VIOLÊNCIA INQUÉRITO

Menor ataca mulher com faca Polícia investiga morte de idoso
Ocorrência foi 
registrada em uma 
loja de calçados 
onde a vítima é 
funcionária

Homem foi achado 
com uma perfuração
na cabeça

Flávia Placideli

Na tarde da quinta-feira 
(12), a Polícia Militar re-
gistrou uma tentativa de 

homicídio no Centro de Lençóis 
Paulista. Segundo informações 
obtidas pela reportagem do Jor-
nal O ECO, a agressão partiu de 
uma menor de idade, de 17 anos, 
que tentou atacar com uma faca 
outra jovem, de 18 anos, den-
tro do estabelecimento em que 

Flávia Placideli

A Polícia Civil de Lençóis 
Paulista investiga a morte de 
um idoso, ocorrida no início 

da tarde da segunda-feira (9), no 
Jardim Nova Lençóis. O.V., de 66 
anos, foi encontrado sem vida em 
sua casa por uma equipe do SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência), que foi acionada por 
um amigo da família. A vítima 
apresentava um ferimento suspeito 
na cabeça, que pode ter sido oca-
sionado por um objeto perfurante.

ela trabalha, na Rua Quinze de 
Novembro, no Centro. As duas 
mulheres foram encaminhadas à 
Delegacia de Polícia Civil e libe-
radas ao final da ocorrência.

Segundo consta no Boletim 
de Ocorrência registrado na 5ª 
Cia. da Polícia Militar, por volta 
das 14h, durante um patrulha-
mento de rotina pela área cen-
tral, uma equipe de policiais foi 
acionada por populares. Chegan-
do ao local, os policiais se depa-
raram com a menor de 17 anos, 
imobilizada por um segurança do 
local, se portando essa de forma 
agressiva e gritando a todo mo-
mento que iria matar outra jovem 
funcionária da loja de calçados.

A equipe da Polícia Militar 

algemou a adolescente e apre-
endeu uma faca que havia sido 
entregue pelo segurança. Ele re-
latou que conseguiu retirar a faca 
da mão da menor antes que ela 
ferisse a outra mulher. Ela tinha 
entrado no estabelecimento com 
a arma branca escondida em sua 
cintura por baixo da blusa.

As partes foram conduzidas à 
Delegacia da Polícia Civil, onde o 
delegado de plantão, após tomar 
conhecimento do ocorrido, ela-
borou um Boletim de Ocorrên-
cia por lesão corporal, ameaça 
e apreendeu a faca. A jovem de 
18 anos foi ouvida e liberada. A 
menor de idade foi liberada após 
seu padrasto, responsável por ela, 
comparecer ao DP.

Segundo o Boletim de Ocorrên-
cia registrado pela 5ª Cia. da Polícia 
Militar, por volta das 13h50, depois 
que socorristas do SAMU constata-
ram o óbito e identificaram um feri-
mento grande na cabeça da vítima, 
uma equipe da PM foi acionada via 
Copom (Centro de Operações) e, 
ao identificar as circunstâncias sus-
peitas da morte, solicitou apoio de 
investigadores da Polícia Civil.

Pelas características do fe-
rimento, interpretações iniciais 
dos peritos dão conta que a víti-
ma pode ter sido atingida por um 
objeto perfurante. O caso, no en-
tanto, só deve ser elucidado após 
a realização da autópsia. O que se 
sabe é que, em vistoria pelo local, 
não foi localizado nenhum objeto 

que possa ter causado o ferimento.
O.V. morava com a companhei-

ra, A.S.P., de 37 anos, e com seu 
filho, de 14 anos. A mulher relatou 
aos PMs que havia ido até o Centro 
para pagar as contas da casa, quan-
do recebeu uma ligação do adoles-
cente sobre o ocorrido. Por estar 
distante da residência, o garoto li-
gou para um amigo da família, que 
foi até o local e acionou o SAMU.

Segundo o investigador da Po-
lícia Civil, Júlio César de Lima, foi 
aberto um inquérito para investigar 
o caso, registrado como morte sus-
peita. Agora eles aguardam o laudo 
da perícia, que deve ser concluído 
em até 30 dias. O corpo do idoso 
foi sepultado na tarde de terça no 
Cemitério Parque Irmãos Paníco.
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Classificados

VEÍCULOS
VENDA

EMPREGOS

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE PRISMA 
LTZ 2015, prata, único 
dono, 79.500km, sem de-
talhes, todas as revisões 
na concessionária. Tratar 
(14) 99701-0362”

VENDE-SE OU troca, 
palio 2009/2010, cor 
prata, vidro e travas 
elétricas. Tratar (14) 
99769-4064

VENDE-SE CIVIC 1.8, 
modelo LXL, ano 2011, 
automático, top, para 
pessoas exigentes, com 
118 mil km, valor 40 mil, 
aceito terreno financiado 
como parte do negócio. 
Tratar (14) 99645-4477

VENDE-SE OU troca-se 
por chácara, casa ou 
terreno, 01 caminhão 
Mercedes Bens 15/13 
anos 82 com o polis e 
caçambas para entulhos. 
Tratar: (14) 99712-2211

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

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

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

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

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

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

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

VENDO ECOSPORT 
XLS 1.6 2006, flex, prata, 
completa, sensor esta-
cionamento - 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. Contato 
(14) 99674-7626

ZAFIRA ELITE 2.0 MPFI 
Flexpower 2006 em óti-
mo estado - procedência 
-07 lugares - documen-
tada - aceito troca. Troca 
só carro ou moto de 
menor valor e a diferença 
em dinheiro, valor R$ 
26.000,00. Falar c/ (14) 
99793-7010 Vivo whats.

VENDE-SE PRISMA 
LTZ, ano 2015, cor bran-
co, baixa quilometragem. 
Tratar (14) 99732-7713

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

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

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

FRETES MUDANÇAS 
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 particu-
lares). Tratar (14) 99789-
2210 / 99777-2218.

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 conosco: (14) 
3263-4713, estamos à 
disposição.

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

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

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

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

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

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 SER-
VIÇOS 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 CABELEI-
REIRO Sorriso. Horário 
de atendimento de se-
gunda das 9h às 12h30 
e de terça à sexta-feira 
das 9h às 12h30 e 14h30 
às 19h e aos sábados 
das 9h00 às 12h00 e 
13h30 às 19h. Domingos 
e feriados 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_quadra-
do1500@hotmail.com. 
Com Jéssica Quadrado 
- Crefito 56758-LTF

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

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

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

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

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

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

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

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

WR - Serviços. 
Limpeza, doméstica e 
pesada. Jardim, piscina 
e 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 es-
themacedo@gmail.com. 
Tratar: (14) 99178-4013

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

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

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

EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO para 
aposentados e pensio-
nista 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

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

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

SOU DIARISTA com ex-
periência. Boa organiza-
ção e disciplina. Atuo em 
residências, escritórios e 
consultórios. (Escritórios 
e Consultórios Disponível 
faxina a noite). Tratar: 
(14) 99702-5096

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

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

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

DOA-SE FILHOTES de 
gatos, já estão comendo. 
Tratar (14) 99743-5826 
com Maura, na rua Tra-
vessa Inconfidência 85 
(fundo) no Sindicato das 
Empregadas Domestica

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

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

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

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

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

ALUGO SALA para es-
tética. 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.

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

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

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

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

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

PRATELEIRA 6 módulos 
sendo R$ 250 cada 
módulo falar com Dani 
(14)9962-42282

TROCO MOTOR 
Yamaha 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% algodão, 
R$ 3,50 cada ou 3 por R$ 
10,00. Aceito cartão de 
crédito. Falar com João 
(14) 98803-7954

ESTUDANTIL PRESEN-
TES, Sempre Repleta de 
novidades quentíssi-
mas 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 cal-
çados semi novos n° 36. 
Tratar (14) 3263-1280

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

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

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

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

TODA VIAGENS com 
Ivani ou Isabel aceita-
mos cartões de créditos, 
façam um orçamento 
conosco sem compro-
misso.

EXCURSÕES PRAIAS 
Ubatuba, Praia Grande, 
Santos, Balneário Cam-
boriú. 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. 

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

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

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

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

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

AULAS PARTICU-
LARES. 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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAÇO SERVIÇO de 
jardinagem geral, plantio 
de grama esmeralda, em 
chácaras e sítios. Tratar 
(14) 98836-7306

SERVIÇOS

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

EXCURSÕES

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.

FESTAS

ATENÇÃO NOI-
VAS - Para tornar 
seu casamento mais 
especial, conheçam o 
trio “Sonora - vocal fe-
minino” que há mais de 
5 anos se dedica para 
que cada momento de 
sua cerimônia seja ines-
quecível, 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: sonora-
vf@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.

RESIDÊNCIAS
VENDA

VENDO APARTA-
MENTO no Residencial 
Jacarandá (aceito carro 
ou moto como parte de 
pagamento). Tratar (14) 
98141-3822
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Classificados
CENTRO - Apartamen-
to - 1 Sala grande, 1 
cozinha, 1 banheiro.. 
R$ 450,00. Código 
02370. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

PRIMAVERA - Casa- 2 
Quartos, 1 Sala, 1 
Cozinha, Dispensa, 1 
Banheiro, 1 Lavanderia, 
e 1 Garagem. R$ 750,00. 
Código 02423. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

MAMEDINA - Casa- 4 
quartos sendo 1 suíte, 
1 sala de visita, 1 sala 
de jantar, 1 cozinha 
americana, 5 banhei-
ros todos com box de 
blindex, lavanderia 
coberta, garagem coberta 
para 6 veículos + Edícula: 
1 quarto, 1 banheiro, 
churrasqueira, 1 cozinha, 
sauna, piscina aquecida 
e aquecedor solar. R$ 
6.500,00. Código 02018. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

SÃO JOSÉ -Casa-1 quar-
to,2 suítes com closet 
e armários embutidos,1 
cozinha planejada,1 sala 
ampla,1 copa,1 lavan-
deria fechada e coberta, 
portão com controle,3 
garagens cobertas e 
fechada.Edícula-( 1 
quarto,1 banheiro,1 
churrasqueira,1 amplo 
salão),1 piscina média, 
tudo murado e acimen-
tado no quintal- piso 
porcelanato. R$ 3.500,00. 
Código 02800. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

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

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

JD. EUROPA. Vende-se 
casa, sobrado com 215 
m² de construção, 3 
quartos sendo uma suíte, 
3 banheiros, escritórios, 
cozinhas com armários 
planejados, 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

UBIRAMA - Casa-3 
quartos,1 sala de visita, 
1 cozinha comum,1 
banheiro social 
com armário sobre 
a pia,Box blindex,1 
lavanderia,garagem 
coberta - Edícula / 
2 quartos,1 banhei-
ro,1 salão,tanque. 
R$ 1.800,00. Código 
02799. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

MACATUBA - Casa- 2 
quartos (Com armários 
embutidos) - 1 Sala 
ampla, 1 Cozinha 
Americana com armá-
rios, 1 Banheiro social 
completo (blindex) , 
1 Lavanderia coberta 
, Área Gourmet com 
piscina, churrasqueiras, 
pia, 2 banheiros com 
chuveiro e gramado, 
Muro alto com cerca 
elétrica, portão da 
garagem automático, 
sistema de segurança 
completo. R$ 3.850,00. 
Código 02784. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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

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

CENTRO - Casa- 2 
quartos,1 suite,1 sala,1 
copa,1 banheiro,1 
cozinha. EDICULA/ pis
cina,cozinha,banheiro
,lavanderia e garagem 
coberta. R$ 2.700,00. 
Código 02796. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

CENTRO - Casa- 3 
quartos,1 suíte com 
armários embutidos, 
1 sala de visita, 1 sala 
de jantar, 1 cozinha 
americana, 1 banheiro 
social com armário sob a 
pia e parede, 1 lavanderia 
coberta, edícula com 
churrasqueira, 1 dormitó-
rio, 1 pia, salão, piscina, 
quintal todo cimentado 
e casa toda murada, 
garagens coberta para 
2 veículos. R$ 3.500,00. 
Código 02696. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

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 
pagamento no cartão 
débito ou crédito!

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

CHÁCARA PARA festa 
- 1 cozinha ampla com 
churrasqueira, uma gela-
deira e freezer, uma área 
com mesa e cadeiras, 1 
piscina, muita área verde. 
Valor R$350,00/dia. Con-
tato: (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. Contato: (14) 
99728-1313 / 99772-7315. 

IMÓVEIS
COMERCIAIS

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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

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

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, cozi-
nha, banheiro, garagem 
e lavanderia cobertas. 
Na Rua João Flôrencio 
Amaral, nº 220, Bairro 
Monte Azul.(uma quadra 
do mercado Azulão/Gi-
gantão) e tenho interesse 
em troca por chácara 
(São Judas Tadeu, Virgí-
lio 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, cozi-
nha, copa, com laje, área 
de serviço e garagem, 
valor R$ 380 mil. Tratar 
(14) 98206-3296 ou (14) 
99791-3666

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

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

INSTITUTO LIDERAJOVEM
CNPJ: 28.593.321/0001-66

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(em reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES PARA FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(em reais - R$)

2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit líquido (déficit) do exercício 124.939 59.951

Ajustes ao Superávit/Déficit do exercício para apresentar apenas os 
valores referente ao caixa originado das atividades operacionais
Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes
     (+) Depreciação 10.855 766
Recursos operacionais 135.795 60.717

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes:
Tributos a Recuperar - (2)

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes:
Fornecedores de bens e serviços 13.706 -
Obrigações com Empregados
Obrigações Tributárias 964 1

14.670 (1)

(=) Caixa Líquido Gerado pelas 
Atividades Operacionais 150.465 60.717

Juros pagos - -
Saldo operacional (Caixa originado das 
(aplicados nas) atividades operacionais 150.465 60.717

Fluxo de caixa de atividades de investimentos
Aquisições de Bens e Direitos para o 
Ativo (13.930) (46.975)

(=) Caixa Líquido Consumido pelas 
Atividades de Investimento (13.930) (46.975)

Fluxo de caixa de atividades de financiamentos

Aumento na saldo de caixa e 
equivalentes de caixa 136.535 13.742

2018 2017
Doações Incondicionais 439.207 65.530
Doações Pessoa Física - 1.825
Receitas Ordinárias 439.207 67.355

Superávit/Déficit bruto 439.207 67.355

Despesas Operacionais
Gerais e administrativas (313.097) 7.368
Total (313.097) 7.368

Superávit/Déficit Operacional antes do 
resultado financeiro 126.110 59.987

Resultado Financeiro (1.171) (36)

Superávit/Déficit após resultado finan-
ceiro 124.939 59.951 

Ronise C N Zago
Contadora

CRC SP - 271063/O-5

Sara Margaret Hughes
Diretora Presidente

CPF - 214.389.528-30

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(em reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA 
OS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(em reais - R$)

Superávit/
Déficit 

Acumulados

Superávit/
Déficit do 
Exercício

Patrimônio 
Social

Saldo inicial em 31 de 
outubro de 2017 - - -

Superávit/Déficit do 
Exercício 59.951 59.951

Ajustes de Avaliação 
Patrimonial -

Doações e Subvenções -
Fundo Patrimonial -
Transferência de 
Superávit do Exercício 
para Superávit 
Acumulados

-

Saldo em 31 de 
dezembro de 2017 - 59.951 59.951

Superávit/Déficit do 
Exercício 124.939 124.939

Ajustes de Avaliação 
Patrimonial -

Doações e Subvenções -
Fundo Patrimonial -
Transferência de 
Superávit do Exercício 
para Superávit 
Acumulados

59.591 (59.951) -

Saldo em 31 de 
dezembro de 2018 59.951 124.939 184.891

Ativos 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 150.277 13.741
Tributos a recuperar CP - 2
Total do ativo circulante 150.277 13.743

Não circulante
Imobilizado 49.283 46.209
Total do ativo não circulante 49.283 46.209

Total do Ativo 199.560 59.952

Passivos 2018 2017
Circulante
Fornecedores 13.706 -
Obrigações fiscais 964 1
Total do passivo circulante 14.670 1

Patromônio Social
Superávit/Déficit acumulados 59.951 59.951
Superávit/Déficit exercício 124.939 -
Total do patrimônio social 184.890 59.951

Total do passivo e patrimônio social 199.560 59.952

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 / Re-

solução
Requerente: Maria Luiza Construções e Empreendimentos 

Imobiliários 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 
COMARCA DE LENÇOIS PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, 
NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente 
edital virem ou dele tomar conhecimento tiver e interessar possa, e 
notadamente APARECIDA 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 Ave-
nida 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 PROPOSTA PARA 
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO 
DE POSSE, movida por MARIA LUIZA CONSTRUÇÕES E EM-
PREENDIMENTOS 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 petição 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. Ape-
sar de insistentemente cobrado, via telefone e por notificação via 
correio, os requeridos não quitaram os débitos em atraso não restan-
do 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 deso-
cupação 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 decurso 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.

ABANDONO DE EMPREGO

Fazenda Real Ltda, situada à Rod. José Sab, km 2,5, Itatinga/SP, 
solicita o comparecimento da Senhora Jadilene Josefa de Sousa San-
tos, portador da CTPS 1246/56, ao estabelecimento desta Empresa, no 
prazo de 24h (vinte e quatro horas), a fim de justificar suas ausências 
sob pena de rescindir automaticamente seu contrato de trabalho, nos 
termos da letra “i” do art. 482 da CLT.

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Meu Sagrados Coração de Jesus, em vós deposito toda minha 

confiança e esperança.
Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, Sois o Rei dos 

Reis, Vós que fizeste o cego ver, paralótico andar, o morto voltar a 
viver, o leproso sarar.

Vós que vedes as minhas aflições, as minhas angústias, bem sa-
beis, Divino Coração, como preciso alcarçar esta graça: (pede-se a 
graça com fé).

A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver, 
só de Vós espero com fé e confiança: (pede-se novamente a graça).

Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar estar con-
versa, dentro de nova dias, alcance esta tão grande graça; e para vos 
agradecer, divulgarei esta graça para que os homens aprendar a ter fé 
e confiança em Vós.

Iluminai os meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como 
esta luz está nos iluminando e testemunhando a nossa conversa.

Sagrados Coração de Jesus, eu tenho confiança em Vós, Sagrados 
Coração de Jesus, aumente ainda mais a minha fé. Amém.

Edevar Ferrari

VENDO APARTAMEN-
TO no Edifício Orígenes 
Lessa, último andar, com 
armários embutidos nos 
quartos, nos banheiros 
e na cozinha. Banheiros 
com box de vidros tempe-
rados. 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, cozinha pla-
nejada c/ forno e cooktop 
embutidos, 02 banheiros, 
área com churrasqueira, 
lavanderia coberta, gara-
gem para 02 carros. Valor 
R$ 270,000.00 (negociá-
vel). Aceita financiamento. 
Tratar: (14) 99821-7389 ou 
(14) 99184-2567

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

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

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

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

EDIFÍCIO VILLA Splen-
dore - Vendo apartamen-
to. Fone (14) 99870-0202

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

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

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

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

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

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

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

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

NAÇÕES - Sala comer-
cial- Sala ampla com 
28,50 m² toda azulejada, 
1 cozinha com ventilador, 
2 banheiros com 
adaptação. R$ 750,00. 
Código 02364. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

DISTRITO INDUS-
TRIAL - Barracão - 
amplo com 2 banheiros 
masculino, 1 banheiro 
feminino, 1 cozinha, 
piso todo cimentado, 
forro de laje, ótima 
localização. R$ 4.500,00. 
Código 02686. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

CENTRO - Sala comer-
cial- 17 m² de frente, 
17 m² de fundo com um 
banheiro. R$ 2.750,00. 
Código 02547. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

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

GUARUJÁ P/ temporada 
- Praia Pitangueiras - 
quitinet (4 pessoas), 
apartamento (8 pessoas),1 
quadra da praia e 2 qua-
dras dos shopping. Ligue 
(14) 997717315

ALUGA-SE CHÁCARA. 
Tratar: (14) 99754-4603 
ou (14) 3263-5034. 
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NAÇÕES - Sala Co-
mercial-Sala ampla com 
28,50m² toda azulejada, 1 
cozinha com ventilador, 2 
banheiros com adaptação. 
R$ 750,00. Código 02364. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

ANTONIETA I - Sala 
comercial- 3 Salas 
com ar condicionado, 
1 banheiro,sistema de 
alarme,boa localização.
R$ 1.200,00. Código 
02020. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

MORUMBI - Sala 
comercial- sala 250m², 
1 banheiro, 1 cozinha, 
lavanderia coberta, ótima 
localização. R$ 2.000,00. 
Código 02004. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

CENTRO - Sala 
comercial- sala 160 m², 
1 cozinha, 1 banheiro, 
piso aporcelanato, forro 
de gesso, estaciona-
mento. R$ 4.500,00. 
Código 02036. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

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

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

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

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

IMÓVEIS
COMERCIAIS

VENDA OU PERMUTA, 
Barracão Comercial 
multiuso com 230M2 - 
terreno em avenida de 
maior circulação de Len-
çóis Paulista, em zona 
estritamente comercial, 
já alugado com contrato 
até 2022, que deverá ser 
respeitado. (Documen-
tação - ok). Até 50% do 
valor estudo permuta 
com residência, terreno 
ou área rural. Valor R$ 
580.000.00 - Contato 
direto com proprietário 
(14)997-217534

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

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

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

VENDE-SE TERRENO 
com 200 m² no resi-
dencial 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 prestações, sendo 
negociável os 40.000.
Tratar (14) 3264-4451 
ou (14) 99119-2443 
falar com Ângela ou 
Rubens

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

JARDIM 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

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

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. 

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

VENDE-SE CHÁCARA 
no São Judas Tadeu, 
1500 m² com edifica-
ções valor 180 mil. 
Tratar (14) 99602-8261 
ou (14) 98118-1625

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

TERRENO LOCALIZA-
DO no Jardim Village, na 
Avenida dos Estudantes. 
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; Votuporan-
ga/SP e Três Lagoas/
MS. Falar com Américo 
Oliveira (14) 99793-7010 
- CRECI 140642.

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

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. Marimbon-
do, topografia plana. 
Pronto para constru-
ção. Tratar cel: (14) 
99787-4343.

SPAZIO VERDE 
Terreno, 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, tritura-
dor, bem próximo a 
cidade. Ótimo preço R$ 
150,00 mensais. Tratar: 
(14) 99752-3588 ou 
(14) 99652-5834.

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam os asso-
ciados da Associação Rural de Lençóis Paulista CONVOVADOS para realização da ASSEM-
BLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada na sede da Associação, sita à Rua Antônio Brandi, 
nº 413, na cidade e comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, no dia 23 de dezembro de 
2019, às 17:30 horas. Não havendo número legal, a Assembleia será realizada em segunda con-
vocação, às 18:00 horas, com qualquer número, para tratar da seguinte ordem do dia: 1 - Eleição 
de nova diretoria e conselho fiscal, para o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 
2021, nos termos do art. 55 do Estatuto Social.

Lençóis Paulista, 14 de dezembro de 2019.
José Oliveira Prado - Presidente.
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RÁ-TIM-BUM! - Daniela Jordan estreia 
idade nova na próxima quinta-feira (19) e 
recebe o carinho dos amigos e familiares. 
Muitos anos de vida!

NOVO CICLO - Fred Dallalana aniversariou 
na terça-feira (10) e comemorou com a 
família e os amigos, que desejam felicidades 
e realizações!

FICANDO MAIS VELHO - Henry Galli fez 
aniversário na quinta-feira (12) e festejou 
a data especial ao lado dos familiares e 
amigos. Tudo de bom!

Confira quem marcou presença na noite lençoense 
nos cliques da equipe da Cíntia Fotografias!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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Bianca, Caio e Vitória, 
na Cia da Esfiha

João Vitor e Lívia, na 
Cia da Esfiha
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RECORDANDO

FORMANDOS 1999 - Dezembro é período de 
formaturas nas escolas e, para aproveitar o ensejo, a 
coluna desta semana traz uma foto tirada há exatos 20 
anos, enviada por um leitor do Jornal O ECO. O registro é 
da reunião da turma de formandos da 8ª série da Escola 
Estadual Rubens Pietraroia, que está acompanhada pela 
professora Marta Bernardes, de educação artística.

Por Nelson Faillace

Cristiano, Douglas e 
Eduarda, na Cia da Esfiha

Marcelo e Skarleat, 
na Cia da Esfiha

Iraci, Priscila e Taísa, 
na Cia da Esfiha

Mateus, Erick e Juliana, 
na Cia da Esfiha

Rodrigo, Ana Paula e 
Emanuelli, na Cia da Esfiha

Rosimare e Emerson, 
na Cia da Esfiha

Solange, Pedro e 
Iraci, na Cia da Esfiha
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