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UM SENHOR JORNAL

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

R$ 2,00

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva 
a qualquer hora.

DOMINGO, 22/12

28ºC UR 87%
60%21ºC
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Novo modelo contra 
velhos problemas

A revitalização do 
centro comercial

EDITORIAL ARTIGOA3 A3TEMPO
Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

SÁBADO, 21/12

30ºC UR 85%
53%20ºC

Fechamento
desta edição: 

20h47

Poupatempo terá 
mais de 50 serviços

O Atleticano Lençoense 
conquistou pela segunda vez 
o título da Copa Imprensa 
de Futebol Amador. Depois 
de avançar à decisão com 
vitória de 2 a 0 sobre o 
Grêmio Cecap, a equipe 
levou a melhor na briga pelo 
título contra o Santa Luzia, 
que havia se classi� cado 
ao derrotar o Deportivo 
(Macatuba) por 3 a 2. A � nal 
foi disputada na manhã 
do último domingo (15), no 
Estádio Municipal João 
Roberto Vagula (Vagulão).

COPA
IMPRENSA

Neste sábado (21), a população 
lençoense está convidada a 

contribuir com uma boa causa: 
o pedágio solidário em prol 

do tratamento 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 
Janeiro com a Rua Cel. Joaquim 

Anselmo Martins, no Centro.

Uma forte batida no início da 
noite de ontem (20) deixou dois 
carros dani� cados no Jardim 
Humaitá. O acidente aconteceu 
no cruzamento das ruas Raposo 
Tavares e Francisco Radichi 
entre uma Mitsubishi ASX e 
um Onix. Com o impacto, um 
dos carros capotou. A Polícia 
Militar foi acionada e ajudou 
a revirar o carro no local. A 
reportagem do Jornal O ECO 
não teve mais informações se 
houve feridos no acidente até o 
fechamento desta edição.

pequeno
NICOLAS

cruzamento
INDESEJÁVEL

CAPTURADO

Foragido é preso no 
Jardim Primavera A4

PRESBITERIANA RENOVADA

Ubirama terá projeto 
voltado às crianças B1

A5

A6

AGUDOS

Programação de Natal 
tem Paulo Miklos A7

MACATUBA

Re� s tem até 70% de 
desconto em juros A7

PROJETO LÍDERES

Jovens revitalizam 
praça de Lençóis A5

Agência de Lençóis Paulista será uma das quatro unidades-piloto; inauguração é na 
segunda-feira (23) com a presença de Rodrigo Garcia, governador em exercício

“ENCONTRO DE NATAL”

Teatro recebe 
concerto neste 
domingo, às 20h

O destaque do espetáculo são as 
canções natalinas mais tocadas neste 
período especial do ano. A apresenta-
ção tem entrada gratuita e a disponibi-
lidade de ingressos deve ser consulta-
da previamente. O concerto reúne os 
artistas Paulo Mandarino, Renato Ban-
del e Roberta Marcinkowski.

ECONOMIA

Comércio faz 
plantão de vendas 
neste domingo

O comércio local funciona hoje 
(21), das 9h às 17h, amanhã (22), das 
10 às 17h, na segunda-feira (23), das 
10h às 22h, e na terça-feira (24) vés-
pera de feriado, em horário habitual, 
das 9h às 18h. As lojas não abrem na 
quarta-feira (25), retornando quinta-
-feira (26), das 12h às 18h. A2B3
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MEIO AMBIENTE
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) se reuniu na última 
quarta-feira (18), no Espaço Cultural Cidade do Livro, para discutir o planejamento 
do próximo biênio. Na pauta estiveram assuntos como a ação “Comdema vai às 
escolas”, que pressupõe a participação dos conselheiros em visitas nas escolas para 
engajamento do grêmio estudantil no desenvolvimento de projetos de sustentabilidade.
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Cotidiano

UTILIDADE PÚBLICA

Natal e Ano Novo alteram horários 
de serviços públicos em Lençóis
Comércio, bancos e supermercados também sofrem mudanças no cronograma 

Flávia Placideli

Em virtude do Natal e Ano 
Novo, o cronograma de 
serviços públicos e priva-

dos de Lençóis Paulista sofrem 
alterações nos próximos dias. 
O expediente nas repartições 
internas e externas da Prefeitu-
ra Municipal e suas autarquias 
será suspenso nos dias 24, 25, 
26 e 31 de dezembro e nos dias 
1 e 2 de janeiro. Os serviços de 
coleta de lixo, agendamento de 
viagens e creches funcionam 
em alguns dias.

A Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente vai manter a 
coleta de lixo no dia 26 de de-
zembro. Nos dias 24, 25 e 31 de 
dezembro e no dia 1 de janeiro, 
o serviço será suspenso. Já as 
equipes da coleta seletiva reali-
zam o recolhimento de material 
reciclável nos dias 24 e 31 de de-
zembro. Nos dias 25 de dezem-
bro, 1 e 2 de janeiro, o serviço 
será suspenso. 

O agendamento de viagens 
para a realização de procedimen-
tos médicos fora do município 
de 24 a 27 de dezembro deve ser 
feito na segunda-feira (23), das 
7h às 10h, no setor de Agenda-

PARCIAL - Coleta de lixo não funciona nas vésperas e nos feriados de Natal e Ano Novo

mento de Transporte da Saúde, 
localizado ao lado do Almoxari-
fado Municipal. O mesmo pro-
cedimento será adotado para os 
pacientes que precisam realizar 
exames e consultas entre os dias 
31 de dezembro e 3 de janeiro. 
Neste caso, o agendamento para 
a viagem deve ser feito na segun-
da-feira (30), das 7h às 10h. 

A UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) funciona normal-
mente todos os dias. Já o Ponto 
Atendimento do Núcleo Habita-

cional Luiz Zillo mantém o aten-
dimento aos pacientes nos dias 
23, 27 e 30 de dezembro, das 
17h às 23h, e no sábado (28), 
das 12h às 18h. O local fecha 
nos dias entre os dias 24 e 26, e 
entre os dias 31, 1 e 2 de janeiro, 
retornando no dia 3.

Na educação, o atendimen-
to das creches será suspenso 
nos dias 24, 25 e 31 de dezem-
bro e no dia 1 de janeiro. As 
escolas permanecem fechadas 
entre os dias 24 de dezembro e 

2 de janeiro. 
A Estação de Tratamento 

Água (ETA) mantém o fun-
cionamento em todos os dias 
neste final de ano. A área ad-
ministrativa da autarquia vai 
suspender o atendimento ao 
público nos dias 24, 25, 26 e 
31 de dezembro e nos dias 1 e 
2 de janeiro. As equipes de ser-
viços e reparos funcionam em 
regime de plantão. Os usuários 
devem entrar em contato pelo 
telefone 0800 772 3115.

O comércio local, que 
nas últimas semanas atendeu 
em horário estendido em de-
corrência das vendas de Na-
tal, funciona hoje (21), das 9h 
às 17h, amanhã (22), das 10 
às 17h, na segunda-feira (23), 
das 10h às 22h, e na terça-
-feira (24) véspera de feriado, 
em horário habitual, das 9h 
às 18h. As lojas não abrem na 
quarta-feira (25), retornando 
quinta-feira (26), das 12h às 
18h. A partir da sexta-feira 
(27) o funcionamento volta ao 
horário habitual. As exceções 
são os dias 1 e 2 de janeiro, 
quando tudo fica fechado.

Os principais supermer-
cados têm horários diferencia-
dos, alguns funcionam até às 
20h na terça-feira (24), outros 
encerram o atendimento às 
19h. Todos permanecem fe-
chados no dia 25, retornando 
ao horário habitual no dia 26. 

O mesmo acontece no Ano 
Novo, com atendimento até às 
20h e 19h no dia 31 e suspen-
são das atividades no dia 1 de 
janeiro, retornando no dia 2.

As agências bancárias da 
cidade abrem para atendi-
mento ao público em horário 
especial na terça-feira (24), 
das 9h às 11h. Nos dias 25, 31 
e 1 de janeiro não haverá ex-
pediente, sendo o último dia 
útil para a realização de opera-
ções a segunda-feira (30). Nos 
dias de paralisação, além dos 
terminais de autoatendimen-
to, a população pode recorrer 
aos canais alternativos como 
mobile, internet banking e 
correspondentes para fazer 
transações financeiras. Os 
carnês e contas de consumo 
(como água, energia e telefo-
ne) vencidos nos feriados po-
dem ser pagos sem acréscimo 
no dia útil seguinte.

Comércio faz plantão de 
vendas neste domingo

DIA DE COMPRAS - Lojas do centro comercial abrem das 10h às 
17h neste domingo (22)
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PARA PENSAR
 “As palavras sensatas espalham o 

conhecimento, mas os insensatos 
não têm nada a oferecer”,

Provérbios 15:7

FRASE
 “Essa vitória é do povo e, como parte do povo que sou, estou muito 

feliz em compartilhar esse momento às vésperas do Natal. É um 
presente incrível pelo qual sou grato”,

prefeito Anderson Prado de Lima, sobre inauguração do Poupatempo.
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l Novo modelo contra velhos problemas

Depois de pouco mais de cinco me-
ses de expectativa, a agência do Pou-
patempo de Lençóis Paulista abre as 
portas oficialmente na segunda-feira 
(23), com direito à presença do vice-go-
vernador Rodrigo Garcia (DEM) - gover-
nador em exercício - e de membros da 
diretoria da Prodesp, empresa estatal 

que administra o serviço.
Integrando um processo de ex-

pansão que vai resultar na abertura 
de 30 novos postos até 2022, ele-
vando o número para a casa dos 
três dígitos, a agência local é uma 

das quatro unidades-piloto escolhi-
das para a implantação de um novo 
sistema focado nos serviços digitais 
e no sistema de autoatendimento.

O Poupatempo passa, a partir de ago-
ra, a oferecer mais de 50 serviços digi-
tais, mas a expectativa é que o número 
chegue a 180 nos próximos anos. Certa-
mente, a inauguração da agência vai be-
neficiar milhares de cidadãos que sofrem 
com a burocracia enfrentada para resol-
ver diversos problemas do cotidiano.

Além da população lençoense, a uni-
dade deve atender pessoas vindas de 
outras cidades da microrregião, princi-
palmente Borebi, Macatuba e Areiópolis, 
o que, sem dúvida, também pode im-
pactar positivamente o comércio local. 
Não é por acaso que o prefeito Anderson 
Prado de Lima se referiu à inauguração 
como um presente de Natal. Não poderia 
ter vindo em melhor hora.
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A revitalização do centro comercial

De esquerda, de direita, politicamente correto... 

Nelson Faillace
é escritor

Quando Prado (prefeito) anunciou que 
iria revitalizar nosso centro comercial, a 
expectativa geral foi bem marcante.

Tudo começou com a mudança to-
tal da nossa tradicional Rua Quinze de 
Novembro, rua esta que sobreexiste 
desde os primórdios da fundação do 
patrimônio. Na origem era uma verda-
deira estrada, em pura terra, passagem 
obrigatória por todos que pretendiam 
demandar o interior. Sua mão de dire-
ção era dupla e, mais tarde, única, no 
sentido inverso do que é hoje. Os mais 
saudosistas devem se lembrar da pas-
sagem de vários corredores de fama por 
ela, num circuito automobilístico esta-
dual, com as antigas baratinhas de cor-
rida. Um desses famosos foi Chico Landi, 
dos velhos tempos do circuito da Lagoa 
Rodrigo de Freitas. Consigo me lembrar 
da primeira mulher craque no volante, a 
francesa Ellen Nice, que até gerou nome 
de uma nossa conhecida lençoense.

A Rua Quinze de Novembro ficou 
diferente, com aspecto bem agradável, 
mas faltava algo para complementar 
essa modernização de nosso centro 
comercial, apesar da nova rodoviária, 
junto à ferrovia e do ponto de estacio-
namento ocupando a antiga e tradicio-
nal rodoviária.

E agora? O que é anunciado com 

toda a ênfase possível? Nada menos 
do que a complementação de toda essa 
ousada mudança, nada menos do que a 
implantação de mão única na Av. Vinte 
e Cinco de Janeiro, com estacionamento 
nas duas laterais, com direção bairro-
-Centro. E, mais, a também mudança de 
direção da Rua Geraldo Pereira de Bar-
ros, com estacionamento nas laterais e 
direção Centro-bairro.

Creio que as questões trânsito e 
estacionamento estarão devidamen-
te equacionadas.

Da minha parte, como um eterno 
saudosista da Rua Quinze de Novem-
bro, juntamente com Clóvis Sampaio, 
o violeiro Zezinho, o mais assíduo fre-
quentador Frank Muller, o José Pinheiro 
Machado e os saudosos companheiros 
Archangelo Brega e Bernardino Paccola. 
Acrescentaríamos o Bar do Chope, ain-
da nos tempos em que servia chope, a 
tradicionalíssima Casa Paccola, hoje em 
fase de modernização, sem esquecer 
do Uris Paccola, suas alianças, seus re-
lógios, seus troféus, etc.

A revitalização do nosso Centro 
Comercial vai ser de grande valia, 
tanto para os comerciantes como para 
os usurários.

Nosso prefeito se anima quando fala 
do Poupatempo, obra de cunho estadual 
e mais ainda quando afirma sua disposi-
ção de implantar o Mercado Municipal!

No mais, é esperar para ver! 

Marcos Toledo
é advogado, empresário e teólogo

Entre os debates antigos e os moder-
nos há uma enorme distância. Os cristãos 
da época não se perguntavam se esta ou 
aquela posição era de esquerda ou de di-
reita, ou se era politicamente correta. É cla-
ro que foram vozes distantes, que falavam 
para um povo que ouvia pela primeira vez 
o evangelho aplicado à sociedade, sem o 
risco de serem rotulados de ‘ideológicos’.

Se preocupavam em discutir o que 
Mateus 6.33 ensinava: “buscar em pri-
meiro lugar o reino de Deus”. Porque, se 
alguém perguntasse se era de esquerda 
ou de direita, certamente iria transgre-
dir o que João 5.44 ensina: “que deve-
mos querer a glória que vem de Deus e 
não a glória que vem dos homens”.

Da discriminação: “Deus tem a 
mesma relação com todos, por isso, 
somos todos filhos seus, com direitos 
iguais” (Lactâncio).

Do humanitarismo: “Temos certas 
obrigações para com os nossos compa-
triotas e para com a raça humana em 
geral, e, sobretudo, para com os forastei-
ros, dando-lhes o que é devido no espíri-
to humanitário da sabedoria” (Orígenes).

Da desigualdade: “Se Deus tivesse 

decretado que houvesse desigualdade 
em todas as coisas, ele teria feito uma 
distribuição desigual das dádivas - ma-
teriais - da criação e não teria permitido 
que as pessoas fossem iguais no que diz 
respeito às suas dádivas maiores - as 
espirituais” (Pelágio).

Da tortura: “Ante seus olhos, corpos 
humanos, de natureza igual a sua, são 
fustigados com chumbo, quebrados a 
cacetada, dilacerados por animais ou 
queimados no fogo. Mas a sua sensibili-
dade cristã permite assistir a tudo isso e 
até a administrar a tortura você mesmo! 
Será que algum endurecimento do seu 
coração lhe torna imune ao sofrimento 
de alguém que partilha a mesma na-
tureza sua? Será que dor no corpo do 
outro por alguma razão não penetra os 
sentimentos do seu coração?” (Pelágio).

Da liberdade religiosa: “É um direito 
humano fundamental, um privilégio da 
natureza, que todo ser humano possa 
adorar segundo suas próprias convicções. 
A religião de uma pessoa não ajuda e nem 
prejudica a outra pessoa” (Tertuliano).

Assim, façamos como os antigos 
pensadores, vamos nos posicionar se-
gundo o Evangelho de Cristo que é o 
que nossa sociedade precisa, e não se 
preocupar com este ou aquele lado.
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A Câmara de Lençóis Paulista rea-
lizou a última sessão ordinária do ano 
na segunda-feira (16) e, por conta do 
recesso do Legislativo, que vai até o 
dia 3 de fevereiro de 2020, diversos 
projetos entram na pauta com pedido 
de regime de urgência. A maior parte 
das propostas tratava da renovação 
dos convênios firmados com as enti-
dades locais, que no próximo ano de-
vem receber mais de R$ 6 milhões.

CONVÊNIOS
A fatia maior dos recursos vai para 

o Hospital Nossa Senhora da Pieda-
de, que terá repasse de R$ 3 milhões. 
Com valores expressivos também 
aparecem a Apae (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (R$ 
959 mil) e a Casa Abrigo Amorada 
(R$ 942 mil). Os recursos sairão dos 
orçamentos das secretarias de Saúde 
(R$ 3 milhões), Assistência Social (R$ 
2 milhões) e Educação (R$ 1 milhão).

REFORÇO
Na sessão também foi autorizado 

um aditivo de R$ 250 mil no convê-
nio com o Hospital Piedade. A me-
dida é um adiantamento do repasse 
que seria feito com a devolução das 
economias do Legislativo, que já es-
tava acordado entre os vereadores e 
o prefeito Anderson Prado de Lima. 
Como a entidade precisa do dinheiro 
para o fechamento das despesas do 
ano e a devolução só ocorrerá em 
janeiro, houve uma antecipação.

ÁREA AZUL
Outro projeto que foi aprovado 

em regime de urgência foi a altera-
ção no sistema de cobrança da Área 
Azul, que O ECO antecipou na edição 
do último sábado (14). Com o obje-
tivo de ampliar a rotatividade na re-
gião central e fomentar o comércio 
local, o prefeito encaminhou uma 
proposta para isentar a cobrança da 
tarifa (R$ 2 por hora) nos primeiros 
30 minutos de uso. O texto foi apro-
vado e a medida já está em vigor.

CEP RURAL
Alguns vereadores utilizaram a tri-

buna para prestar contas à população. 
Um assunto foi destacado pela verea-
dora Diusa Furlan, que repercutiu uma 
matéria publicada pelo ECO para falar 
da eficácia do Programa CEP Rural. Na 
semana passada, com a ajuda do sis-
tema lançado neste ano, a Polícia Mi-
litar conseguiu atender rapidamente a 
uma ocorrência de furto em um sítio.

AGILIDADE
Com a ajuda de um sistema de ge-

orreferenciamento no qual as proprie-
dades rurais são cadastradas, equipes 
da Polícia Militar, Bombeiros e SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência) conseguem localizar facil-
mente as propriedades no GPS, agili-
zando o tempo de resposta a emer-
gências. Na ocasião, o Capitão Marcelo 
Paes inclusive recomentou que todos 
cadastrem suas propriedades.

EXTRAORDINÁRIA
Depois de entrar em recesso, o Le-

gislativo precisou realizar uma sessão 
extraordinária na quarta-feira (18) 
para alterar a lei que concedia grati-
ficação por metas a enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem e agentes de 
saúde. A proposta, aprovada semana 
passada, gerou debates por conta das 
porcentagens de bonificação. Após 
reuniões entre prefeito, vereadores e 
profissionais, optou-se pela mudança.

REMANEJAMENTO
No texto original, enfermeiros 

receberiam 50% de um padrão de 
vencimento estipulado pelo Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários da 
Prefeitura Municipal, enquanto que 
os demais profissionais receberiam 
apenas 10%. A nova proposta, que 
minimizou a discrepância e agradou 
mais as partes envolvidas, altera as 
porcentagens das gratificações para 
45% e 15%, respectivamente.

IMPOSTO DE RENDA
Falta menos de 10 dias para o 

fim do prazo para a destinação de 
uma porcentagem do Imposto de 
Renda devido a importantes cau-
sas socais. Até o próximo dia 30, 
pessoas Físicas ou Jurídicas podem 
optar por contribuir com o Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e com o Fundo Mu-
nicipal do Idoso de seus respectivos 
municípios, que financiam diversos 
projetos voltados às comunidades.

EXEMPLO
Algumas empresas são grandes 

exemplos disso. Apenas a Frigol doou 
neste ano R$ 103 mil para os fundos 
das cidades onde atua, sendo R$ 72,1 
mil só para Lençóis Paulista. A empre-
sa também contribui com outros pro-
jetos pela Lei Rouanet, a previsão de 
repasse à Alic (Associação Lençoense 
de Incentivo à Cultura) é de R$ 400 
mil. Pela Lei de Incentivo ao Esporte 
foram investidos R$ 103 mil em 2019.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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RECORDE
As apreensões de cocaína pela Receita Federal bateram recorde neste ano e 
somaram 47,1 toneladas de janeiro a outubro. O resultado supera em quase 50% as 
31,5 toneladas apreendidas em 2018. O porto que mais registrou apreensões foi o de 
Santos (SP), com 18,9 toneladas. Depois vieram os portos de Paranaguá (PR), com 
13,5 toneladas; de Natal (RN), com 4,4 toneladas, e de Itajaí (SC), com 3,7 toneladas.
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Polícia

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LENÇÓIS PAULISTA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos 
Municipais de Lençóis Paulista, inscrita sob o CNPJ nº 05.667.301/0001-97 
e NIRE 35.40007477-9, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social convoca os associados, que nesta data são em número de 2.536 (Dois 
mil quinhentos e trinta e seis) em condições de votar, para reunirem-se em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista, sito à Praça das Palmeiras nº 55, por absoluta 
falta de espaço em sua sede social, no dia 14 DE JANEIRO DE 2020, obe-
decendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no 
mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) Em primeira 
convocação às 15:20 horas com a presença de 2/3 (dois terços) do número to-
tal de associados, 02) Em segunda convocação às 16:20 horas com a presen-
ça de metade e mais um do número de associados, 03) Em terceira e última 
convocação às 17:20 horas com a presença mínima de 10 (dez) associados, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

EXTRAORDINÁRIA
1. Reforma ampla do estatuto social, destacando ampliação da área de 

ação e das condições de associação e alteração da razão social, conforme 
Processo aprovado pelo Banco Central do Brasil.

2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Lençóis Paulista, 21 de dezembro de 2019.

Altair Aparecido Toniolo
Presidente

AÇÃO CONJUNTA

CAPTURADO

TRÂNSITO

Operação apreende droga, 
dinheiro e arma em Lençóis

Homem foragido da Justiça 
é preso no Jardim Primavera

Carro e moto se envolvem em 
acidente na Vila Cachoeirinha

Trabalho de repressão ao tráfico de drogas teve participação das polícias Civil e Militar

Indivíduo responde 
pelo crime de roubo

Ambas as partes 
foram encaminhadas 
a UPA e liberadas 
em seguida

Flávia Placideli

Na manhã da quinta-feira 
(19), equipes das polícias 
Civil e Militar de Len-

çóis Paulista, cumpriram man-
dados de busca e apreensão a 
fim de combater o tráfico de 
drogas no município. A ação re-
sultou na prisão de dois indiví-
duos e na apreensão de grande 
quantidade de droga, uma arma 
e diversas embalagens para ar-
mazenamento de entorpecente.

De acordo com informações 
obtidas pela reportagem do Jor-
nal O ECO junto ao comandan-
te da equipe de Força Tática da 
Polícia Militar, sargento Lucas, 
que participou da operação, a 
ação teve início por volta das 
6h no Jardim do Caju e no Nú-
cleo Habitacional Luiz Zillo. Os 
agentes cumpriram três manda-
dos de busca e apreensão expe-
didos pela Justiça. Três indiví-
duos foram detidos, entre eles 
um menor de 17 anos.

Foram conduzidos à Dele-

Flávia Placideli

Na tarde da última quinta-
-feira (19), uma equipe 
da Polícia Militar de 

Lençóis Paulista prendeu um 
homem contra o qual existia 
um mandado de prisão pelo 
crime de roubo. O indivíduo, 
morador do bairro rural São 
Judas Tadeu, foi encontrado 
na Rua Silvio Boso, no Jardim 
Primavera. A ocorrência foi re-
gistrada por volta das 16h.

Flávia Placideli

Na noite da quinta-feira 
(19), a Polícia Militar 
de Lençóis Paulista re-

gistrou um acidente de trân-
sito com vítima envolvendo 
um carro e uma motocicleta. 
A colisão lateral aconteceu no 

OPERAÇÃO - Ação conjunta de combate ao tráfico resultou na 
apreensão de grande quantidade de droga em Lençóis Paulista

JUSTIÇA - Foragido por assalto foi preso 
durante patrulhamento da Polícia Militar

gacia de Polícia Civil R.L.S.C., 
de 29 anos, morador do Jardim 
do Caju; A.P.C.F., de 19 anos, 
residente no Núcleo Habita-
cional Luiz Zillo; e o menor 
de idade, de 17 anos, também 
morador do mesmo endereço. 
Os dois maiores respondem 
por tráfico de entorpecentes; o 

menor por ato infracional pelo 
mesmo delito. Todos ficaram 
recolhidos aos cárceres à dis-
posição da Justiça.

Durante a ação conjunta 
foram apreendidos 138 invó-
lucros de maconha e mais um 
tijolo da mesma substância 
(545 gramas), 269 eppendorfs 

de cocaína (232,2 gramas), 93 
pedras de crack (22,2 gramas), 
R$ 342 em espécie, fruto do 
comércio ilegal, uma arma de 
fogo tipo garrucha, sem marca 
e número, duas balanças de 
precisão e mais diversas emba-
lagens vazias para o armazena-
mento de entorpecente. 

Segundo informações do 
Boletim de Ocorrência, a equi-

pe da 5ª Cia da Polícia Militar 
de Lençóis Paulista tomou co-

cruzamento entre as ruas Cha-
vantes e Ângelo Baptistella, na 
Vila Cachoeirinha. Com o im-
pacto, os condutores de ambos 
os veículos se feriram e foram 
encaminhados à UPA (Unida-
de de Pronto Atendimento), de 
onde forneceram as informa-
ções para os policiais.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência registrado na 5ª 
Cia. da Polícia Militar, o condu-
tor da motocicleta, uma Honda/
CG 150 Titan, que já havia sido 
atendido e liberado pela equi-
pe médica da UPA, informou 

aos policiais que transitava 
pela Rua Chavantes, seguin-
do para o Jardim Monte Azul, 
quando, no cruzamento com 
a Rua Ângelo Baptistella, um 
carro começou a cruzar a via. 
Sem conseguir frear a tempo, o 
motociclista acabou atingindo a 
lateral do carro.

Em sua versão, a conduto-
ra do veículo, um Ford/Fiesta 
Flex, relatou à equipe que tran-
sitava pela Rua Ângelo Baptis-
tella, quando, ao cruzar a Rua 
Chavantes, olhou para os dois 
lados, mas não viu a motoci-

nhecimento de que havia um 
mandado de prisão em nome 
de D.R.G., de 34 anos, pelo Ar-
tigo 157 do Código Penal (rou-
bo mediante à grave ameaça ou 
violência a pessoa), com pena 
de cinco anos e cinco meses.

Na abordagem feita durante 
um patrulhamento pelo bairro, 
o indivíduo foi submetido a re-
vista pessoal, mas nada de ilíci-
to foi encontrado. O homem foi 
encaminhado até a UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 
para exame de corpo delito, de 
onde seguiu para a Delegacia 
de Polícia, onde permaneceu à 
disposição da Justiça. 

cleta, que acabou atingindo o 
para-lama dianteiro e a porta do 
lado direito de seu carro.

Em consulta, os policiais 
verificaram que os documen-
tos de ambos os condutores, 
assim como o da motocicleta, 
estavam em ordem. Porém, o 
licenciamento do veículo Ford/
Fiesta estava em atraso desde 
março de 2018 e, por isso, foi 
elaborado uma autuação pelo 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), que prevê penalidades 
para quem não estiver regular 
com a documentação.

ESTRADAS

Polícia Rodoviária inicia 
Operação Natal 2019
Rodovias do estado de São Paulo devem 
receber mais de 2,5 milhões de veículos

Elton Laud

O Comando de Policiamen-
to Rodoviário (CPRv) da 
Polícia Militar do Estado 

de São Paulo realiza deste a 0h 
dessa sexta-feira (20) a Opera-
ção “Natal 2019”, que integra o 
Programa Respeito à Vida - São 
Paulo Dirigindo com Responsa-
bilidade. A ação se estende até 
às 23h59 da próxima quinta-fei-
ra (26) nos mais de 22 mil qui-
lômetros de rodovias do estado.

Segundo a assessoria de im-
prensa da Polícia Militar, nos 
próximos dias o efetivo deve 
atuar com reforço significativo 
nas ações de fiscalização que vi-
sam coibir a prática de crimes 
e também os abusos cometidos 
por condutores, como excesso 
de velocidade, embriaguez ao 
volante, ultrapassagens proibi-
das, além de outras infrações 
consideradas mais leves, como 
falta do uso de cinto de seguran-
ça e uso do celular na direção.

A estimativa, de acordo 
com as informações solicitadas 
pela reportagem, é que o refor-
ço conte com cerca de 1,6 mil 
policiais atuando diariamente 
em mais de 120 bases fixas e 
com o auxílio de mais de 550 
viaturas em patrulhamento 
constante. As ações preventi-
vas e ostensivas devem ocor-
rer em todo o estado, princi-
palmente em áreas de grande 
fluxo, consideradas críticas 
para o período.

A Artesp (Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo) 
estima que as rodovias paulis-
tas devam receber mais de 2,5 
milhões de veículos. Um dos 
horários de pico deve ser nes-
te sábado (21), entre 6h e 18h. 
Pela Rodovia Marechal Rondon 
(SP-300), com trecho que passa 
pela região sob administração 
da concessionária Rodovias do 
Tietê, devem trafegar mais de 
380 mil veículos até a próxima 
quinta-feira (26).

MOVIMENTO - Apenas pelo trecho da Rodovia Marechal Rondon 
(SP-300) que passa pela região devem trafegar mais de 380 mil veículos

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

FOTOS: ARQUIVO/O ECO

FOTO: FLÁVIO GODOY/O ECO
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CONVÊNIOS
Na manhã da quarta-feira (18), durante o 2° Seminário de Gestão Pública, em São Paulo, 
o governador João Dória assinou convênios com diversos municípios. Lençóis Paulista foi 
contemplada com R$ 277 mil para a construção de um orquidário na região da antiga Sidelpa, 
além de R$ 222 mil para a ampliação do Programa Coleta Certa. Na foto, o prefeito Anderson 
Prado de Lima e o Secretário de Planejamento, Júlio Gonçalves, que participaram do evento.
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Cidade

TUDO PRONTO

Governador Rodrigo Garcia 
inaugura Poupatempo na segunda
Com novo modelo de atendimento mais digital e ágil, agência vai 
oferecer mais de 50 serviços por meio de totens de autoatendimento

Elton Laud

Está confirmada para a se-
gunda-feira (23) a inaugu-
ração da agência do Poupa-

tempo de Lençóis Paulista, que 
vai funcionar no prédio do anti-
go Banco HSBC, na Rua Quinze 
de Novembro, 436, no Centro. 
A cerimônia, marcada para as 
15h, contará com a presença do 
vice-governador Rodrigo Garcia 
(DEM), que estará no exercício 
do cargo máximo do Executivo 
do estado de São Paulo por con-
ta de uma viagem do titular João 
Doria ao exterior.

Anunciada no mês de julho, 
a vinda do Poupatempo faz par-
te de um plano de expansão do 
serviço pelo Governo do Estado, 
que inova com um novo modelo 
de atendimento mais digital e 
ágil, que demanda menor custo 
de implantação e manutenção. 
Nesta fase estão sendo inaugu-
radas quatro unidades-piloto 
em Lençóis Paulista, Aguaí, 
Jales e Salto. Até 2022 devem 
ser entregues outros 26 postos, 

TUDO PRONTO - Agência local do Poupatempo abre as portas na segunda-feira (23)

INICIATIVA

Jovens do Projeto Líderes 
revitalizam praça de Lençóis
Local ficou de 
cara nova após 
receber pintura e 
plantio de árvores

Da Redação

O Instituto Lidera Jovem é 
uma Organização da So-
ciedade Civil (OSC) sem 

fins lucrativos que desenvolve 
atividades e projetos para ado-
lescentes e jovens desde o ano 
de 2002, por meio de projetos 
mantidos pelos investimen-
tos socioambientais das em-
presas Lwart Lubrificantes e 
Bracell, que também envolve 
um amplo plano de volunta-
riado. O Instituto nasceu de 
uma necessidade de ampliar 
a atuação dos projetos desen-
volvidos, com foco predomi-
nantemente em adolescentes e 
jovens de 13 a 18 anos. 

Um destes projetos é o For-
mação de Líderes, que há 17 
anos proporciona reflexões e 
espaços para adolescentes de 
Lençóis Paulista desenvolverem 
suas habilidades e potencialida-
des de protagonismo e lideran-
ça transformadora do território. 

Existente desde 2002, o pro-
jeto formou mais de 400 adoles-
centes e criou outras oportuni-
dades ampliando sua atuação 
por meio de diversas ações, tais 
como o Congresso Juvenil, a 
Profituro, o Desafio Faça Acon-

ENGAJAMENTO - Iniciativa dos alunos contou com apoio dos artistas Cassia Rando e Cristiano Paccola

ampliando para 100 o número 
de agências.

Segundo a assessoria de im-
prensa da Prodesp (Companhia 
de Processamento de Dados do 
Estado de São Paulo), que ad-
ministra o Poupatempo, com 
as novas unidades o número 
de serviços digitais oferecidos 
passa de sete para mais de 50 e 
deve chegar a 180 nos próximos 
dois anos. Para Ernesto Mas-
cellani Neto, Superintendente 
da Prodesp, a facilidade de re-
alizar serviços no mesmo local 
será uma revolução na forma de 
servir a população.

“O novo conceito, multica-
nal, tornará o atendimento mais 
eficiente, permitindo que os 
usuários resolvam suas questões 
de forma simples, com menor 
tempo de espera, e o mesmo pa-
drão de qualidade já consagrado 
há 22 anos”, explica Neto, que 
destaca que mesmo com o vasto 
leque de serviços para que os ci-
dadãos possam resolver suas de-
mandas de maneira autônoma, 
as pessoas que não têm tanta 

tecer e o Líderes em Ação, que 
envolvem cerca de 1,5 mil jo-
vens anualmente. O Formação 
de Líderes possibilita vivências 
diante da metodologia socrática 
(Eu - Eu e o Outro - Eu e o Mun-
do) de imersão e reflexões onde 
o jovem desenvolve seus conhe-
cimentos e experiências, ações 
e escolhas para sua vida, seu 
projeto de vida e da comunida-
de. Com milhares de adolescen-
tes e jovens engajados a parti-
cipação é reconhecidamente 
relevante na comunidade. 

Durante o programa de for-
mação, que tem duração de 10 
meses, os jovens vivenciaram 
inúmeras experiências. Dentre 

elas, conheceram os três pode-
res. Na visita à Câmara Munici-
pal entenderam sobre o funcio-
namento do Poder Legislativo 
e puderam simular e vivenciar 
uma sessão realizada por eles 
e direcionada pela vereadora 
Diusa Furlan. 

Como pleito, os adolescen-
tes levantaram uma melhoria 
que eles gostariam de fazer na 
cidade e a proposta foi a inter-
venção artística na praça Juan 
Llobet Bonet (próximo à baliza) 
localizada no Centro da cidade 
e com grande movimentação. 
Escreveram o projeto e apresen-
taram o mesmo ao Legislativo e 
a Secretaria de Meio Ambiente.

Para realizar o projeto, os 
jovens contaram com o apoio 
de profissionais como da artis-
ta Cassia Rando e do Cristiano 
Paccola, arrecadaram os mate-
riais necessários e executaram 
todo o trabalho.

Cristiano Paccola destaca 
que atitudes como esta devem 
ser sempre incentivadas e 
apoiadas pelas pessoas. “Que 
show essa ideia e atitude do 
jovem em olhar o que precisa 
ser melhorado ao seu redor e 
colocar em ação”. Como parte 
da revitalização da praça, rea-
lizaram o plantio de mudas de 
árvores e o local ganhou uma 
nova versão.

facilidade com o mundo digital 
continuarão contando com a 
orientação dos atendentes em 
todas as etapas.

Nas novas unidades, além do 
que já é oferecido, os cidadãos 
terão acesso a serviços específi-
cos de cada município, como pa-
gamento de impostos, recursos 
de multas, auto de infração de 
trânsito, certidão de valor venal, 
consulta de lista de vagas em 
creches, entre outros. Os totens 
de autoatendimento das agências 
também permitirão a identifica-
ção por meio da biometria e o 
pagamento de taxas no cartão de 
débito ou boleto bancário. 

A assessoria da Prodesp des-
taca que o atendimento presen-
cial continua obrigatório para 
solicitações de documentos, 
como primeira via de RG (Re-
gistro Geral) e CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação), para 
reforçar a autenticidade das 
digitais e dos laudos médicos. 
Nesse caso, como já acontece 
em todas as outras unidades, 
será preciso agendamento de 

data e horário por meio do por-
tal www.poupatempo.sp.gov.
br, o aplicativo SP Serviços e o 
atendente virtual “Poupinha”.

CONQUISTA DE TODOS
À reportagem do Jornal O 

ECO, o prefeito Anderson Prado 
de Lima diz que o Poupatempo 
não é uma conquista pessoal, mas 
de toda a população. Também fez 
um agradecimento aos envolvi-

dos, especialmente ao governa-
dor João Doria (PSDB), ao vice 
Rodrigo Garcia, ao superinten-
dente Ernesto Mascellani Neto e 
também ao secretário de Alfredo 
Guedes e Áreas Rurais, Gumer-
cindo Ticianelli Júnior, que inter-
mediou os primeiros contatos.

“O Poupatempo é uma vi-
tória de uma cidade que fará 
162 anos, que é referência 
para o Brasil em muitos cená-

rios, que tem um povo sério 
e trabalhador que conclamo 
sempre como brava gente len-
çoense. É uma conquista dos 
cidadãos de Lençóis Paulista e 
também da região. Essa vitó-
ria é do povo e, como parte do 
povo que sou, estou muito feliz 
em compartilhar esse momen-
to às vésperas do Natal. É um 
presente incrível pelo qual sou 
grato”, relata.

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DATA: 13/12/2019 a 20/12/2019

Obituário
Alcilia Gutierres Giancasirelli faleceu na sexta-feira (20) aos 88 anos em Lençóis Paulista
Santa Santille Antunes faleceu na sexta-feira (20) aos 78 anos em Lençóis Paulista
Angelo Lourenço da Silva faleceu na quinta-feira (19) aos 93 anos em Lençóis Paulista
Tereza Jorge dos Santos faleceu na quinta-feira (19) aos 84 anos em Lençóis Paulista
Carlos Alberto Scarparo faleceu na quarta-feira (18) aos 50 anos em Macatuba
Flauzina Eurides Francisco Rosa faleceu na quarta-feira (18) aos 81 anos em 

Lençóis Paulista
Raimundo de Fátima Vieira faleceu na quarta-feira (18) aos 50 anos em Lençóis Paulista
Araci Ambrosio Bottaro faleceu na terça-feira (17) aos 67 anos em Lençóis Paulista
Paulo Benedicto Andreolli faleceu na terça-feira (17) aos 92 anos em Lençóis Paulista
Renan Ricardo Calvo faleceu na terça-feira (17) aos 30 anos em Macatuba
Admir Antonio Canoni faleceu na segunda-feira (16) aos 68 anos em Lençóis Paulista
Carmen Precioso Moretto faleceu na segunda-feira (16) aos 91 anos em Lençóis Paulista
Aparecida Pereira da Silva Gigioli faleceu no domingo (15) aos 86 anos em 

Lençóis Paulista
Aparecida Rodrigues Santos faleceu no domingo (15) aos 83 anos em Lençóis Paulista
Aparecida Ribeiro Ferreira faleceu no sábado (14) aos 59 anos em Lençóis Paulista
Carlos Angelo Stanghini faleceu no sábado (14) aos 70 anos em Lençóis Paulista
Linda Hanna Machado faleceu no sábado (14) aos 64 anos em Macatuba
Edson da Silva faleceu na sexta-feira (13) aos 54 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:

DIEGO SAMOURA DE OLIVEIRA e BRUNA DE OLIVEIRA 
ROMÃO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, operador 
de produção, convivente em união estável, nascido em Macatuba - SP, aos 
28/02/1987, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de VAL-
DIR DE OLIVEIRA e de SUELI APARECIDA SAMOURA DE OLIVEIRA; 
e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, operadora de produção, 
convivente em união estável, nascida em São Manuel, aos 04/08/1997, resi-
dente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de EZEQUIEL ROMÃO 
e de ELISANGELA QUERINO DE OLIVEIRA.

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

EDITAL DE CASAMENTO
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É HOJE
Depois de passarem por seus adversários nas semifi nais, Flamengo 
(ganhou de 3 a 1 do Al Hilal, da Arábia Saudita) e Liverpool (ganhou de 
2 a 1 do Monterrey, do México) decidem na tarde deste sábado (21) o 
título do Mundial de Clubes da Fifa. O jogo acontece a partir das 14h 
(horário de Brasília) no estádio Khalifa Internacional, em Doha, no Qatar.
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Esporte

COPA IMPRENSA

Atleticano Lençoense 
conquista bicampeonato
Equipe levantou a taça após vencer o Santa Luzia pelo placar de 5 a 0

Elton Laud

O Atleticano Lençoense con-
quistou pela segunda vez o 
título da Copa Imprensa de 

Futebol Amador. Depois de avan-
çar à decisão com vitória de 2 a 0 
sobre o Grêmio Cecap, a equipe 
levou a melhor na briga pelo título 
contra o Santa Luzia, que havia se 
classificado ao derrotar o Depor-
tivo (Macatuba) por 3 a 2. A final 
foi disputada na manhã do último 
domingo (15), no Estádio Munici-

DE VOLTA - Atleticano Lençoense vence Santa Luzia e conquista bicampeonato da Copa Imprensa
pal João Roberto Vagula (Vagulão).

No clássico que valia o prin-
cipal título da temporada, os 
times locais entraram em cam-
po em igualdade de condições, 
mas foi o Atleticano que soube 
se impor no momento oportuno, 
tanto que garantiu com uma go-
leada de 5 a 0 o troféu da compe-
tição, repetindo o feito de 2017, 
quando foi campeão vencendo o 
Santa Cruz  (Areiópolis) por 6 a 
5, nos pênaltis, após empate em 
1 a 1 no tempo regulamentar.

Apesar disso, talvez o placar 
da partida não reflita exatamente 
o que foi a decisão. Quem acom-
panhou os primeiros 45 minutos 
de jogo apostaria até em um em-
pate, já que ambas as equipes se 
mantinham com a mesma postu-
ra em campo, atacando com pe-
rigo algumas vezes, interrompen-
do as investidas dos adversários 
em outras tantas oportunidades.

O equilíbrio visto no primei-
ro tempo até que se manteve em 
boa parte da segunda etapa. O 

Santa Luzia chegou a ter a chan-
ce de inaugurar o marcador, 
mas não conseguiu continuar 
no mesmo ritmo do oponente, 
principalmente depois de sofrer 
o primeiro gol, marcado por Fe-
lipe Lemos com o cronometro já 
na casa dos 32 minutos.

O que se viu depois foi o do-
mínio absoluto do Atleticano Len-

çoense, que se valeu de sucessivas 
falhas do adversário para garantir 
seu bicampeonato. O segundo gol 
saiu pouco mais de um minuto 
depois, dos pés de Willian Cruz. 
Luiz Felipe Rodrigues ampliou 
aos 37 minutos. Felipe Lemos 
voltou a marcar aos 38. Fechando 
a goleada, aos 43 minutos, balan-
çou as redes Franklin Corrêa.

Além da taça pelo título, o 
Atleticano Lençoense faturou o 
troféu de melhor goleiro, com 
Murilo Cagnon. O vice-campeão 
Santa Luzia levou a outra premia-
ção individual com o atacante Fe-
lipe Braz, artilheiro da competi-
ção promovida pela Secretaria de 
Esportes e Recreação de Lençóis 
Paulista, com seis gols marcados.

XADREZ

SKATE

Liara garante segundo lugar 
no Sul-americano Escolar

Lençoenses participam 
de circuito na capital

Competindo no sub-15, lençoense terminou a competição invicta 

Destaque foi Kauan Teixeira, vice-campeão na categoria Amador 2

Elton Laud

O calendário de competi-
ções de 2019 se encerrou 
de forma positiva para a 

enxadrista Liara Blanco Silva, 
de 15 anos. Na última semana 
a lençoense participou do 2º 
Campeonato Sul-americano de 
Xadrez Escolar e terminou com 
o vice-campeonato no sub-15 fe-
minino. A competição, realizada 
entre a sexta-feira (13) e o do-
mingo (15), na cidade de Foz do 
Iguaçu, no Paraná, reuniu atletas 
de diversos países do continente.

Foram três dias de intensas e 
acirradas disputas nos tabuleiros 
com a participação de cerca de 
300 enxadristas de mais de 140 
escolas. A jovem de Lençóis Pau-
lista, que representou o Colégio 
Portinari, enfrentou adversárias 
da Argentina, do Paraguai e do 

Elton Laud

Um grupo de atletas do 
projeto Skate em Ação, 
de Lençóis Paulista, 

viajou para São Paulo para a 
disputa da primeira etapa do 
Circuito Sampa Skate, orga-
nizado pela Secretaria de Es-
portes, Lazer e Juventude da 
Prefeitura Municipal da capi-
tal paulista. Realizada entre o 
sábado (14) e o domingo (15), 
no bairro da Lapa, a competi-
ção reuniu centenas de atletas 
de todo o estado.

Os lençoenses competiram 
em três das cinco categorias. 
No Amador 1, para atletas com 
mais de 18 anos, Brayan Lopes 
terminou na sétima colocação 
geral. No Amador 2, para atle-
tas com até 17 anos, Kauan Tei-
xeira ficou com o vice-campe-

ÓTIMO RESULTADO - Liara terminou Sul-americano em segundo lugar

REPRESENTANDO - Atletas locais participam do Circuito Sampa Skate

Brasil, terminando o torneio 
sem perder nenhuma partida, 
ficando com o vice-campeonato 
por uma diferença de 0,5 ponto 
para a campeã (4,5 / 5,0).

Acumulando mais de 100 tí-
tulos na carreira, Liara foi cam-
peã em 29 das 40 competições 
que disputou ao longo deste ano. 

Não por acaso, desponta como 
uma das grandes promessas da 
modalidade. As principais con-
quistas de 2019 foram os títulos 
dos Jogos Regionais, Jogos Aber-
tos da Juventude, Jogos Abertos 
do Interior e Superliga de Xa-
drez, todos defendendo o BTC 
(Bauru Tênis Clube).

onato; Antônio Elias garantiu 
o sétimo lugar. No feminino, 
a jovem Isadora Xavier, de 10 
anos, foi a quarta colocada.

Comandados pelo técni-
co Rangel Norato, os skatistas 
voltam à capital neste final 
de semana para a disputa da 
segunda etapa, que acontece 

entre hoje (21) e amanhã (22), 
também no bairro da Lapa. 
Além das chaves regulares, tem 
a disputa do Top 40, que reú-
ne os melhores do ranking de 
2018. O projeto Skate em Ação 
conta com apoio da Secretaria 
de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista.

COPA CIDADE DO LIVRO

União Primavera vence revanche 
contra Chape e levanta taça
Três meses depois de perder na fi nal da Série B, 
equipe conquistou título com goleada de 4 a 0

Elton Laud

Exatamente três meses de-
pois de se enfrentarem na 
final da Série B do Cam-

peonato de Futebol Amador de 
Lençóis Paulista, Chape e União 
Primavera voltaram a se encon-
trar em uma decisão na manhã 
do último domingo (15), dessa 
vez pela Copa Cidade do Livro. 
Não por acaso, o confronto dis-
putado no Estádio Municipal 
João Roberto Vagula (Vagulão) 
foi carregado de rivalidade.

A Chape chegou à final com 
uma vitória de 1 a 0 sobre o São 
Cristovão. Já União Primavera 
se classificou de forma inusita-
da, ganhando por WO do Uni-
dos da Vila, que estava presente 
no estádio, mas se apresentou no 

campo fora do tempo de tolerân-
cia estipulado pelo regulamento, 
após a arbitragem determinar a 
troca do uniforme devido às co-
res similares entre as equipes.

Mais do que a briga pelo 
título, a partida entre União 
Primavera e Chape, mais novos 
integrantes da elite do futebol 
lençoense (ambos conquista-
ram acesso para a Série A do 
Amador), foi marcada pelo cli-
ma de revanche, principalmen-
te do lado do União Primavera, 
que em setembro havia perdido 
a decisão da Série B por 1 a 0 
para a Chape e se via diante da 
possibilidade de ‘dar o troco’.

Com a motivação a mais, a 
equipe entrou em campo extre-
mamente focada, dando pouco 
espaço para que a Chape ofe-

recesse perigo ao longo da par-
tida. O gol marcado por Natan 
Ribeiro aos 17 minutos já seria 
suficiente, mas o título veio 
em grande estilo, com direito 
a hat-trick do atacante Magno 
Nunes Júnior, que marcou aos 
41 do primeiro tempo e aos 26 
e 35 da etapa final, fechando o 
placar em 4 a 0.

Principal nome da partida 
que consagrou o União Prima-
vera como campeão da compe-
tição promovida pela Secretaria 
de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista, Magno Nunes 
Júnior, terminou como reve-
lação e artilheiro, com 11 gols 
marcados. Do lado da Chape, 
quem foi premiado foi o arquei-
ro Lucas Hosti, escolhido como 
melhor goleiro do campeonato.

COM MÉRITO - União Primavera 
comemora título da Copa Cidade do Livro

CAMPEÃO - O prefeito Anderson Prado de Lima 
entregou a Igor do Prado, capitão do Atleticano 
Lençoense, o troféu pelo título da Copa Imprensa

MATADOR - Artilheiro, com seis gols marcados, 
Felipe Braz (Santa Luzia) recebeu o troféu do vereador 
Jucimário Cerqueira dos Santos, o Bibaia

VICE - O secretário de Esportes e Recreação, Raphael 
Blanco, entregou o troféu de vice-campeão a Renan 
Ribeiro, capitão do Santa Luzia

PAREDÃO - Murilo Cagnon (Atleticano Lençoense) 
recebeu o troféu de melhor goleiro do vereador 
Manoel dos Santos Silva, o Manezinho 
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MUDANÇA
A Prefeitura Municipal de Pederneiras iniciou as obras de reestruturação e 
ampliação do prédio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do 
Jardim Antônio de Conti. Os atendimentos oferecidos no local estão sendo 
transferidos, temporariamente, para a sede da Secretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social, localizada na av. Paulista, S-307, no antigo prédio do Sesi.
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Regional

De tantos os sentimentos existentes o AMOR é 
certamente o mais forte deles. O AMOR consegue unir 
sonhos, realidades e muito mais. Foi este sentimento que 
nos uniu há 25 anos e peço a Deus outros tantos ao teu 
lado, pois sem você não � caria um só minuto. Parabéns 
pelo nosso dia! Amo você hoje, amanhã e sempre te amarei.

BODAS DE PRATA

AGUDOS

Programação de Natal 
tem show de Paulo Miklos
Apresentação acontece neste domingo (22), às 21h, na Praça Tiradentes

Da Redação

A programação do Natal 
Melhor para Todos 2019, 
organizado pela Prefeitura 

Municipal de Agudos, traz neste 
domingo (22), para a Praça Tira-
dentes, o show com o cantor e 
compositor Paulo Miklos, ex-in-
tegrante da banda Titãs. O final 
de semana também é marcado 

pela edição especial da Feirinha 
da Lua, que acontece até amanhã 
no pátio da Estação Sorocabana.

Durante a semana, a praça 
foi palco de diversas atrações, 
como parte da programação 
especial. Na quinta-feira (19), 
quem mostrou seu repertório 
variado e o talento de seus mú-
sicos, sob a direção do maestro 
Cesar Tek, foi a Banda Musical 

Maestro João Andreotti. De-
pois, o grupo Reação Roque 
animou o público presente.

Na sexta-feira (20), teve 
Café Literário, com lançamen-
to do livro Entre Amigos, e na 
Praça Tiradentes, apresentação 
da Banda Conexão. Também 
foi realizada a primeira noite da 
edição especial da Feirinha da 
Lua, que em dezembro será re-

NO PALCO - Paulo Miklos anima 
noite de domingo em Agudos

Dando sequência à programa-
ção, neste sábado, a banda Doce 
Emoção sobe ao palco da Praça 
Tiradentes, a partir das 21h. 

Já no domingo (22), é a vez 
do grande show com o ex-inte-
grante da Banda Titãs, Paulo Mi-
klos, que traz todo o seu repertó-
rio e talento vocal novamente a 

Agudos, como atração para toda 
a região. O show começa às 21h.

Além das atrações musicais, 
o casal Papai e Mamãe Noel 
permanece recebendo seus 
convidados e visitantes da Vila 
Noel, montada também na Pra-
ça Tiradentes. As visitas podem 
ser feitas das 20h às 22h.

alizada em três noites seguidas, 
sempre das 18h às 23h.

Nesta edição especial estão 
sendo expostos para venda to-
dos os produtos que participam 
da Feirinha da Lua tradicional, 
entre peças produzidas com uso 
de diversos materiais, comida e 
bebida artesanais.

MACATUBA

Re� s oferece até 70% de desconto sobre juros e multa
Adesão pode ser feita até fevereiro para dívidas vencidas até o exercício de 2018

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Macatuba informa que 
já está em vigor o Refis 

(Programa de Recuperação Fis-
cal) para os contribuintes, pes-
soa Física ou Jurídica, que estão 
atrasados com o pagamento dos 
impostos municipais. A adesão 
pode ser feita até fevereiro para 
as dívidas vencidas até o exercí-
cio de 2018. O desconto sobre 
juros e multa chega a 70%.

Para aderir ao Refis o contri-
buinte precisa ira até o setor de 
Lançadoria, no Paço Municipal 
Treze de Junho, e preencher o 
formulário de adesão. Todos os 
impostos devidos serão consoli-
dados e a Prefeitura Municipal 
vai cobrar juros de 1% ao mês. 
Os tributos municipais são o 
IPTU (Imposto Predial e Territo-
rial Urbano), ISS (Imposto Sobre 
Serviços), taxas, dentre outros.

As vantagens do Refis são os 
descontos sobre multas e juros de 

mora. No pagamento à vista, o 
desconto é de 70% sobre multas e 
juros. Se o contribuinte optar por 
parcelar em cinco vezes, o descon-
to é de 60%. Se for dividir em seis, 
o desconto é de 40%. Para paga-
mento em 12 vezes, o desconto 
sobre juros e multas chega a 30%.

Em 18 vezes, o descon-
to fica em 20%. Se optar pelo 
pagamento em 24 parcelas tem 
desconto garantido de 10%. O 
contribuinte pode parcelar em 
até 40 meses com desconto de 

5% sobre juros e multas.
Quem já aderiu ao Refis an-

terior e não conseguiu executar 
o pagamento, também pode fa-
zer nova adesão ao Refis neste 
ano, porém, deve pagar 20% do 
valor devido para poder entrar 
no programa.

O Setor de Lançadoria da Pre-
feitura de Macatuba fica no Paço 
Municipal Treze de Junho, na Rua 
Nove de Julho, 15-20, no Centro. 
O horário de atendimento é das 7h 
às 17h, sem intervalo de almoço.
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RENOVAÇÃO DE FROTA
Na quarta-feira (18), as secretarias de Saúde de Lençóis Paulista, Pederneiras 
e Agudos receberam novas ambulâncias para renovação de frota do SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As três cidades estão entre os 
329 municípios contemplados com 458 veículos pelo Ministério da Saúde. No 
estado de São Paulo, a entrega foi feita na cidade de Sorocaba.
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Saúde

DOENÇA CRÔNICA

Especialista fala 
sobre fibrose cística
Enfermidade é genética, não tem cura e causa danos no sistema respiratório e digestivo

Da Redação

Tosse que não passa, suor 
mais salgado que o normal, 
pneumonia de repetição, 

diarreia e dificuldade para ganhar 
peso e estatura. O aparecimento 
frequente desses sintomas pode 
indicar fibrose cística. A doença, 
também conhecida como muco-
viscidose, é genética, crônica e 
afeta principalmente os pulmões, 
pâncreas e o sistema digestivo.

A fibrose cística atinge cerca 
de 70 mil pessoas em todo mun-
do, e é a doença genética grave 
mais comum da infância. No 
Brasil, estimativas do Ministério 
da Saúde apontam que uma em 
cada 25 pessoas carregam o gene 
da doença. Este fato é compatível 
com uma frequência observada 
de, aproximadamente, um em 
cada 2,5 mil recém-nascidos.

Segundo o endocrinologista 
Jaime Carrillo, A doença ocorre 
porque um gene defeituoso e a 
proteína produzida por ele fazem 
com que o corpo produza muco 
de 30 a 60 vezes mais espesso 
que o usual. O muco espesso 
leva ao acúmulo de bactérias e 
germes nas vias respiratórias, po-

DADOS - Segundo Ministério da Saúde, aproximadamente um em cada 
2,5 mil recém-nascidos é diagnosticado com fibrose cística

dendo causar inchaço, inflama-
ções e infecções como pneumo-
nia e bronquite, trazendo danos 
aos pulmões.

“Quando a doença ataca o 
pulmão, é comum que os pa-
cientes fiquem internados com 
frequência devido a infecções 
constantes. O comprometimento 
pode progredir de muitas formas, 
até mesmo para a necessidade 
de transplante. O muco também 
pode bloquear o sistema digesti-
vo e o pâncreas, impedindo que 
os órgãos funcionem normalmen-
te e que o corpo absorva os nu-
trientes que precisa”, explica.

SINTOMAS
Os sintomas da fibrose cística 

são diferentes para cada pessoa, 
dependendo do tipo de defeito ge-
nético ou mutação que o gene tem 
- há mais de mil tipos diferentes 
de mutação para esse gene. Via de 
regra, os sintomas estão ligados ao 
que a secreção mais espessa cau-
sa no organismo. De acordo com 
Carrillo, antes que os sinais sur-
jam é possível saber se há indícios 
por meio do teste do pezinho.

“A triagem neonatal não deter-
mina que o bebê tem ou não fibro-
se cística, mas aponta se há neces-
sidade de exames complementares. 

Quando existe suspeita, o teste do 
suor pode ser mais assertivo no 
diagnóstico. Nele, coleta-se gotas 
de suor para medir a concentração 
de cloro, que deixa o líquido salga-
do. O suor muito salgado se dá por 
conta da alteração da proteína nas 
glândulas sudoríparas”, revela.

TRATAMENTO
A fibrose cística ainda não 

tem cura, mas se o diagnóstico for 
feito precocemente é possível tra-
tar a doença com eficiência, dimi-
nuindo bastante seus efeitos sobre 
o organismo. Carrillo destaca que 
o tratamento varia de acordo com 
cada paciente, mas que, geral-
mente, além das medicações pres-
critas, é recomendável conciliar a 
rotina com atividades físicas.

“Atualmente, os medicamen-
tos disponíveis proporcionam 
melhor qualidade de vida e 
promovem o controle da fibrose 
cística, mas os exercícios físicos, 
feitos de acordo com os limites 
de cada paciente, contribuem 
muito para a melhora da função 
respiratória, ajudam no ganho de 
massa muscular e controlam a 
diabetes relacionada à doença”, 
complementa o endocrinologista.
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Confira os aniversa-
riantes da semana 
e os cliques do 
Giro Social

Espaço Cultural 
recebe show solidário 
de stand up neste do-
mingo (22)
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Igreja Presbiteriana Renovada do Jardim 
Ubirama lança projeto com foco nas crianças
Espaço Crescer vai abrigar atividades e ações sociais desenvolvidas junto à comunidade

Flávia Placideli

Amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao nosso semelhan-
te, ajudando e servindo ao 

próximo ajudar ao próximo. Forma 
de amor citada na Bíblia, ensinada 
nas escolas e colocada em prática 
por muitas pessoas dentro e fora de 
casa. Esse é um dos principais pi-
lares que regem uma das comuni-
dades cristãs de Lençóis Paulista: a 
Igreja Presbiteriana Renovada, no 
Jardim Ubirama, que existe há 45 
anos e realiza atividades sociais há 
mais de duas décadas.

Pastor Joezer da Silva, de 39 
anos, que atua desde 2013 no Mi-
nistério Pastoral, conta que além 
dos cultos regulares, a igreja reali-
za mensalmente a arrecadação de 
alimentos para a produção de ces-
tas básicas destinadas a mais de 
200 famílias necessitadas. Outro 
projeto, que já existe há 10 anos 
e que a igreja assumiu em 2018, é 
o Sopão entregue às quartas-feiras 
às pessoas carentes do município. 

A igreja, que conta com 640 pes-
soas, também realiza aulas de alfabe-
tização para idosos com a ajuda de 

INÍCIO - Pedra fundamental do Espaço Crescer foi lançada no dia 1 deste 
mês; local que abrigará o projeto deve ser concluído até 2021

professores, advogados, psicólogos, 
dentistas, entre outros profissionais. 
O ponto forte, porém, é o trabalho 
com as crianças. “Atualmente, temos 
aulas gratuitas de jiu-jitsu, futebol, 
violão, dança e piano, todas ofereci-
das a mais de 90 crianças”, destaca 
o pastor, que revela que existe um 
projeto maior em andamento.

Batizado como Espaço Crescer, 
o projeto surgiu do sonho de ofere-
cer às crianças da comunidade lo-
cal um ambiente para a realização 
de diversas atividades. O prédio, 
ao lado da Igreja Presbiteriana Re-
novada, no Jardim Ubirama, está 
sendo construído pela Associação 
Beneficente Espaço Crescer com 
doações - os interessados podem 
entrar em contato pelo telefone 
(14) 98111-9089 - e recursos da pró-
pria igreja. O local tem previsão de 
conclusão para 2021.

Pastor Joezer adianta que, além 
das atividades já oferecidas pela 
igreja, o Espaço Crescer vai ser usa-
do aos domingos para a realização 
de cultos especialmente voltados 
ao público infantil. A ideia é pro-
mover os ensinamentos da palavra 
de Deus de uma forma diferente, 

com uma abordagem lúdica por 
meio de ferramentas como o teatro 
e contação de histórias para melhor 
compreensão da linguagem bíblica.

“Quando olhamos para as 
crianças, olhamos para o futuro. 
Esse projeto tem como base a ini-
ciação e formação espiritual dessas 
crianças. A ideia é que elas próprias 
evangelizem as outras crianças, le-
vando as informações que recebem 
dentro da igreja para os ambientes 
que frequentam”, relata o pastor, 
que diz que o local também deve 

AMOR

“O amor muda 
as pessoas e nós 
buscamos demostrar 
esse amor através 
do relacionamento 
com as pessoas e 
dos ensinamentos da 
palavra de Deus”,
pastor Joezer da Silva, 
que na foto está ao 
lado da esposa Karla 
e da filha Rebecca.

abrigar as ações sociais realizadas 
em parceria com voluntários.

Para o pastor Joezer, que atua 
juntamente com sua família, todo 
trabalho social realizado tem sido 
gratificante. “Ao trabalhar aqui pude 
ver o desenvolvimento de muitas 
pessoas. Desenvolver trabalhos so-
ciais em Lençóis Paulista tem sido 
benção para todos nós. Não apenas 
para aqueles com quem entramos 
em contato, mas também para nos-
sa comunidade da Igreja Presbite-
riana Renovada”, finaliza.
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OSCAR 2020
O Brasil está fora da disputa pelo Oscar de melhor filme estrangeiro de 
2020. Na última segunda-feira (16), a Academia de Hollywood divulgou 
uma lista com os pré-indicados e “A Vida Invisível”, concorrente brasileiro, 
está fora. O documentário “A Democracia em Vertigem (foto), com 
produção da Netflix, está na lista da categoria Melhor Documentário.
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Cultura

Agenda cultural
FREEDOM ROAD BAR

Neste sábado (21), a partir das 21h, o Freedom Road Bar, em Lençóis 
Paulista, recebe a dupla lençoense Lucão e Du para um show repleto 
de clássicos do pop e do rock nacional e internacional. A entrada é gra-
tuita. Para outras informações sobre promoções e reservas de mesas 
o telefone é o (14) 99736-1440. O Freedom Road Bar fica na Avenida 
Brasil, 1010, no Centro.

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

BAR DO PORTUGUÊS JACK MUSIC PUB

Hoje (21), a partir das 20h30, no Bar do Português, em Lençóis Paulista, 
tem música ao vivo com o acústico “O Bando”, que apresenta um re-
pertório cheio de clássicos do pop e do rock. A entrada 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.

Neste sábado (21), às 23h, o Jack Music Pub, em Bauru, realiza a festa 
“Natal em Springfield, com os DJ’s Willian Lucena e Dry Coutinho. Os 
ingressos estão à venda a R$ 35 (3º lote). Na portaria o valor é de R$ 
50. Para outras informações sobre o evento o telefone é o (14) 3245-
3254. O Jack Music Pub fica na Avenida Duque de Caxias, 8-56, no 
Centro de Bauru.

CONCERTO

Teatro recebe artistas 
para “Encontro de Natal”
Apresentação é 
neste domingo 
(22), às 20h, com 
entrada gratuita

Flávia Placideli

A população lençoense está 
convidada a prestigiar o 
concerto “Encontro de 

Natal”, que acontece a partir 
das 20h deste domingo (22), no 
Teatro Municipal Adélia Loren-
zetti. O destaque do espetáculo 
são as canções natalinas mais 
tocadas neste período especial 
do ano. A apresentação tem 
entrada gratuita e a disponi-
bilidade de ingressos deve ser 
consultada previamente.

ENCONTRO DE NATAL - Concerto reúne os artistas 
Paulo Mandarino, Renato Bandel e Roberta Marcinkowski

O concerto “Encontro de 
Natal” reúne os artistas Paulo 
Mandarino, tenor; Renato Ban-
del, violista; e Roberta Mar-
cinkowski, pianista, que estão 
entre os mais renomados do 
país em suas respectivas áreas 

de atuação. Além das mais sin-
gelas e especiais canções natali-
nas, o encontro apresenta me-
lodias de algumas das óperas 
mais conhecidas pelo público.

A apresentação tem dura-
ção de 50 minutos e classifi-

SEGUE NA BATALHA - O último final de semana foi especial para 
a cantora Marcelle Rebeca Maganha, de 26 anos, que na tarde do 
sábado (14) passou pela primeira fase do reality show musical Shadow 
Brasil, do programa Raul Gil, do SBT. A lençoense apresentou uma 
releitura da música “Never tear us apart”, da banda australiana INXS, 
feita pela cantora britânica Bishop Briggs para o filme “Cinquenta tons 
de liberdade”. Hoje (21) ela volta ao palco para mais uma batalha, 
agora com a canção “Going Under”, da banda Evanescence.

LITERATURA

Biblioteca premia leitores 
mais assíduos de 2019
Encontro reuniu lençoenses que mais retiraram livros durante este ano

Flávia Placideli

A Secretaria de Cultura de 
Lençóis Paulista realizou 
na última semana a tra-

dicional entrega das premiações 
aos leitores mais assíduos do ano 
na Biblioteca Municipal Orígenes 
Lessa (BMOL). O evento contou 
com a participação do secretário 
de Cultura, Marcelo Maganha, 
pela bibliotecária responsável pela 
BMOL, Jane Maria Mozaner, e pe-
los coordenadores de Cultura, An-
dré Fregone e Rafael Bazo Júnior.

No total foram premiados os 
10 leitores que mais retiraram 
livros em 2019. Entre os usuá-
rios, o destaque foi para a leito-
ra Ana Lúcia Gonçalves Meira, 
que retirou 121 obras no ano, 
tornando-se ‘tetracampeã de lei-
tura’, já que repetiu o feito nos 
últimos três anos, quando tam-
bém ocupou o primeiro lugar 
retirando 110 (2018), 133 (2017) 
e 145 livros, respectivamente.

Os demais premiados foram 
Jerson Gonçalves Meira, Edu-
ardo Boberg Gonçalves, Rosan-
gela de Freitas Gomes, Maria 
Aparecida Coci Escobar Fran-

CAMPEÕES DE LEITURA - Leitores 
premiados receberam um kit com cinco livros

STAND UP

Espaço Cultural recebe 
apresentação beneficente
Ingresso é um litro de leite longa vida ou um quilo de alimento

Flávia Placideli

Encerrando o circuito “Co-
média sem limites” em 
2019, humoristas de Len-

çóis Paulista e região se apresen-
tam neste domingo (22), a partir 
das 20h, no Espaço Cultural Ci-
dade do Livro. O show de stand 
up comedy é beneficente, com 
ingressos trocados por um litro 
de leite longa vida ou um quilo 
de alimento não perecível, que 
serão doados às famílias e crian-
ças carentes do município.

O projeto, criado em 2011 
por Caio Morelli e Marcus Ci-
rillo, já passou por diversas 
cidades com elenco rotativo e 
participação de convidados es-
peciais. Na apresentação deste 
domingo, além de Caio Mo-
relli, que é de Lençóis Paulista, 
sobem ao palco alguns come-
diantes da região, como Pedro 
Prudente, de Bauru, Júnior Gri-
goleti, de Iacanga, e um convi-
dado surpresa de Jaú.

“Além de proporcionar mo-
mentos de diversão às pessoas 
com um show de comédia que 
já é conhecido em toda a região, 

COMÉDIA SEM LIMITES - Humorista Caio Morelli 
recebe convidados em apresentação beneficente

co, Cirlene Aparecida Ramos, 
Lara Bertocin de Moura, Cris-
tina Gandolfo, Thiago Venâncio 
Almeida e José Antonio Biral.

Cada leitor premiado re-
cebeu um kit de cortesia con-
tendo cinco livros, incluindo a 
antologia de poesias de escri-
tores lençoenses selecionados 
no Concurso Literário “Prêmio 
FILLP 2019”, lançado no Fes-
tival Integrado de Literatura 
de Lençóis Paulista deste ano. 
Para efeito de contabilização, a 
BMOL considerou o período de 

janeiro a dezembro deste ano.
Para o secretário de Cultura 

Marcelo Maganha, a premiação 
é uma forma de fomento e in-
centivo à leitura. “Esta é uma 
das ações para fortalecer e dis-
seminar o hábito pela leitura 
entre os lençoenses. Estamos 
prestes a nos tornarmos a Ca-
pital Nacional do Livro e o Go-
verno Municipal vai continuar 
a investir em ações e projetos 
para fomentar a leitura em to-
dos os segmentos de nossa co-
munidade”, afirma.

teremos a campanha que aju-
dará muitas famílias e crianças 
da cidade”, destaca o humoris-
ta Caio Morelli, que ajuda na 
campanha solidária de Natal 
iniciada pelas lençoenses Cami-
la Monteiro, Gabriela Betiol e 
Jéssica Angélico.

O show do circuito “Co-
média sem limites” acontece 
a partir das 20h, no Espaço 

Cultural (Rua Pedro Natálio 
Lorenzetti, 286, no Centro). Os 
lugares são limitados e os in-
gressos podem ser trocado por 
um litro de leite longa vida ou 
um quilo de alimento não pere-
cível na Sorveteria Doce Verão 
(Rua Cármino Pietraroia, 290, 
no Parque Residencial Ron-
don). Outras informações pelo 
telefone (14) 9 8111-8938.

cação indicativa de 10 anos. A 
entrada é gratuita e a disponi-
bilidade de ingressos pode ser 
consultada na Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian 
(Rua Sete de Setembro, 934, 
no Centro) ou diretamente no 
Teatro Municipal, que fica na 
Rua Cel. Álvaro Martins, 790, 
na Vila Nova Irerê. Outras in-
formações pelo telefone (14) 
3263-0044.

O espetáculo “Encontro de 
Natal” encerra a programação 
deste ano do Teatro Municipal. 
A atração é promovida pela 
Alic (Associação Lençoense 
de Incentivo à Cultura), com 
patrocínio das empresas Zilor, 
Lwart Lubrificantes, Bracell, 
Duratex e Frigol, por meio da 
Lei Rouanet.
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Editais

SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E TRABALHADORES EM 
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, URBANOS DE PASSAGEIROS DE LENÇÓIS PAULISTA

SINDICOVELPA. CNPJ 51.519.585/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 
DE 01/01/2018 A 31/12/2018
RECEITAS
RECEITA OPERACIONAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 6.328,72
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 1.008.224,55
MENSALIDADE ASSOCIATIVA 19.959,20
CONTRIBUIÇÃO DE BENEFICIO 645,00
TOTAL 1.035.157,47
OUTRAS RECEITAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA 13.626,38
OUTRAS RECEITAS 5.404,21
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 24.700,00
TOTAL 43.500,59
TOTAL DE RECEITAS 1.078.658,06
DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ORDENADOS E SALÁRIOS 67.944,73
FÉRIAS 6.794,65
13º SALÁRIO 4.946,94
INSS 44.571,92
FGTS 10.432,67
IMPOSTOS E TAXAS 7.007,48
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2.782,16
MATERIAL DE LIMPEZA 3.722,54
DESPESAS DIVERSAS 21.953,44
DESPESAS COM VIAGENS 20.044,68
CONTRIBUIÇÃO FEDERAL 40.306,53
AJUDA DE CUSTOS 130.807,67
SERVIÇOS CONTRATADOS 571.740,05
CONSERV. E REPAROS DE INSTALAÇÕES 39.462,69
ALUGUEL 9.450,00
DESPESAS DE CONSUMO 29.634,78
PUBLICIDADE 4.139,80
DESPESAS BANCÁRIAS 6.943,31
SEGURANÇA PATRIMONIAL 3.455,00
TOTAL DAS DESPESAS 1.026.141,04
TOTAL DO SUPERÁVIT DO PERÍODO 52.517,02

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2018 conforme documentação 
apresentada.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Condutores de Veículos e Trabalhadores em Transportes Rodovi-

ários, Urbanos e de Passageiros de Lençóis Paulista - Sindcovelpa, abaixo assinados dentro das suas responsabilidades 
legais em conformidade ao estatuto social da entidade, procederam a análise das demonstrações contábeis e da prestação 
de Contas da diretoria administrava relativo ao exercício de 2018. Com base nos relatórios, balancetes contábeis e infor-
mes recebidas anexo balanço patrimonial 2018, e notas explicativas as demonstrações contábeis 2018, constatou-se que 
se encontram em perfeita ordem, e de forma regular, dentro das normas   do estatuto    da entidade e das normas contábeis 
vigentes, aprovando-se por unanimidade. Salienta-se que o relatório da gestão e a prestação de contas de 2018, será deli-
berado pelos associados na assembleia geral ordinária que será realizada no dia 22 de novembro de 2019, motivo pelo qual 
fica desde já aprovado seu encaminhamento para a referida assembleia.  

Lençóis Paulista 8 de novembro de 2019.

Sindicato dos Condutores de Veículos e Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbanos e de Passageiros de 
Lençóis Paulista - Sindcovelpa, conforme o que estabelece em seu Estatuto Social, faz publicar o resumo da Previsão 
Orçamentária para o Exercício de 2020. Aprovado em assembleia realizada em 22 de novembro de 2019.

Resumo da Proposta Orçamentária para o exercício de 2020.
Aprovado em assembleia realizada em 22 de novembro de 2019. 
O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, conforme previstas no Estatuto examinou a presente previsão orça-

mentária, tendo concluído o seguinte:
Favorável à aprovação sem ressalvas. 

Amauri Cardoso de Arruda
1º Conselheiro Fiscal

José Pintor
Presidente

VICENTE LUCIO MALAVASI
CPF. 707.786.558-49/  TC/CRC: SP 09696/O-7

JOSÉ PINTOR/PRESIDENTE
RG. 9.974.175 / CPF. 827.405.488-7

José Antônio Gustavo
3º Conselheiro Fiscal

Vicente Lucio Malavasi
CRC- 1SP 096906/O-7

João Luiz Baldim
2º Conselheiro Fiscal

Jurandir Pereira de Moraes
Diretor Financeiro

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2018
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL
CAIXA NUMERÁRIOS 206,15
SICOOB CRED-ACILPA 44.224,01
CAIXA FIC GIRO MPE REF. DI 1.290,89
CEF CDB FLEX EMPRES./CDB CX PROG. 20.215,20
SICOOB RDC LONGO PÓS CDI APLIC. 5 69.692,79
SICOOB RDC LONGO PÓS APLIC. 6 56.209,39
SICOOB RDC LONGO PÓS APLIC. 7 20.174,22
SICOOB RDC LONGO PÓS APLIC. 8 35.877,95
SICOOB RDC LONGO PÓS APLIC. 9 15.055.49
TOTAL 262.946,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS DIVERSOS 28.557,28
OUTRAS CONTAS A RECEBER 2.766,30
TOTAL 31.323,58
INVESTIMENTOS
SICOOB CRED-ACILPA 2.828,36
TOTAL 2.228,36
IMOBILIZADO 
BENS IMÓVEIS 1.878.785,13
VEÍCULOS 124.275,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 215.209,11
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.633,79
TOTAL 2.221.903,03
TOTAL DO ATIVO 2.519.001,06
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES 5.927,17
OBRIGAÇÕES A PAGAR 10.714,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 12.485,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID. 7.478,48
TOTAL 36.605,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SUPERÁVIT ACUMULADO 2.482.395,29
TOTAL 2.482.395,29
TOTAL DO PASSIVO 2.519.001,06

RECEITAS
OPERACIONAIS:
Tributaria R$ 14.230,50
Sociais R$ 943.680,00
Outras Receitas R$ 131.900,00
TOTAL R$ 1.089.810,50

DESPESAS
OPERACIONAIS:
Administrativas R$ 326.030,00
Serviços Contratados R$ 446,650,00
Reforma Cons. Imóveis R$ 7.500,00
Mensal. Federação R$ 45.850,00
Despesas Geral R$ 263.780,50
TOTAL R$ 1.089.810,50

Prefeitura
Municipal
de Borebi
Extrato de Adjudicação: 

PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 130/2019: PREGÃO 
PRESENCIAL N. 49/2019: 
ADJUDICAÇÃO DO OBJE-
TO: O PREFEITO MUNICI-
PAL DE BOREBI/SP, no uso 
de suas atribuições legais: DE-
CIDE: Art. 1º. Fica ADJUDI-
CADO o objeto do Pregão nº. 
49/2019, que tem por objetivo 
a AQUISIÇÃO DE CADEIRA 
ODONTOLÓGICA, à empresa 
que classificou em 1º lugar 
(preço unitário) da seguinte 
forma, com todas as demais 
condições de acordo com o 
Edital: Fornecedor: BH DEN-
TAL COMERCIAL EIRELI 
- Total: R$ 9.050,00, Borebi, 
13/12/2019. Antônio Carlos 
Vaca-Prefeito Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de 
Dezembro de 2019. Na página B4.

Valor da publicação R$ 52,60.

Prefeitura Municipal
de Borebi

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 002/2019

ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOREBI, Estado de São Paulo, us-
ando de suas atribuições legais, faz saber que fará realizar neste Município, 
através da empresa Suporte Gestão e Recursos Humanos Ltda. no período 
de 23 de DEZEMBRO de 2019 A 24 de JANEIRO de 2020, com super-
visão da Comissão nomeada pela PORTARIA nº 15/2019, INSCRIÇÕES 
para Concurso Público para o preenchimento de vagas para os cargos de 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AUXILIAR DE DENTISTA, ES-
CRITURÁRIO, FISCAL DE TRIBUTOS E MÉDICO. 

O edital completo com todas as informações fica a disposição no mu-
ral da Prefeitura Municipal de Borebi, Rua Doze de Outubro, 429 - Centro 
- Borebi - SP - CEP 18.675-000 e nos sites www.borebi.sp.gov.br e www.
suporterh.net.br

Borebi/SP, 20 de dezembro de 2019.

Antonio Carlos Vaca
Prefeito do Município de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de Dezembro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 78,44.

Prefeitura Municipal
de Borebi

EXTRATO DE CONTRATO 
Pregão nº 48/2019 - Processo Administrativo nº 127/2019 - Contrato nº 

56/2019.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Borebi. CONTRATADA:- 

Marka Veículos Ltda. OBJETO:- Aquisição de um caminhão com carroceria, 
novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento. VALOR R$ 174.000,00. 
DATA: 03/12/2019. 

ANTONIO CARLOS VACA - Prefeito Municipal  

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de Dezembro de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 50,98.

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
COOPERATIVA AGRICULTURA LENÇÓIS PAULISTA, CNPJ 30.385.654/0001-41
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, à Rua Richieri Jacomo Dalben, n.º 

237, na cidade de Lençóis Paulista-SP, reuniram-se os diretores componentes do conselho de administração da Cooperati-
va Agricultura Lençóis Paulista, em reunião extraordinária, para a seguinte ordem do dia: a) renúncia do então presidente, 
Sr. Marco Antônio Candido da Silva, conforme notificação de 15/10/2019, e da Sra. Dayana Portes Ramos Bueno, nos 
termos do pedido de desligamento de 23/10/2018; b) recomposição da diretoria; c) alteração de endereço O Sr. Secretário, 
Bruno Vieira da Silva, informa aos demais membros da diretoria, que o então presidente, Sr. Marco Antônio Candido da 
Silva, apresentou carta de renúncia, deixando de ser cooperado e, porque preenchido os requisitos estatutários, não há 
motivos para indeferir seu pedido, o mesmo ocorrendo com a Sra. Dayana Portes Ramos Bueno. Ato contínuo, diante da 
vacância do cargo de presidente e de segunda secretária, faz-se necessária a recomposição da diretoria do conselho de 
administração. Foi relembrado pelo Sr. Secretário que apenas em caso de necessidade de preenchimento de mais de 50% 
dos cargos é que deveria ser convocada assembleia geral extraordinária, razão pela qual a diretoria poderia, dentre seus 
membros, escolher novo presidente, bem como, fazer remanejamento entre os cargos, pois não é vedado pelo estatuto 
social. Após discussão e diante da possibilidade de remanejamento de cargo, ficou decidido, por unanimidade, que o con-
selho de administração terá a seguinte constituição Presidente - Sr. Valdair Caetano, brasileiro, divorciado, portador do RG 
26.412.157-0 e do CPF 191.536.348-96, residente em Lençóis Paulista, à Rua Olga Biral nº492; 1º Secretário - Sr. Bruno 
Vieira da Silva, brasileiro, solteiro, portador do RG 48931782-0 e do CPF 418.887.058-33, residente em Lençóis Paulista, 
à Rua São Thomé,163; 1º Tesoureiro - Valdeci Moretto, brasileiro, data de nascimento 16/09/1963, casado, Agricultor, RG 
16.157.762  SSP/SP CPF: 046.028.638-25  Endereço Rua Antonio Olivato nº 270 Jardim Planalto, CEP: 17290-000 Ma-
catuba;. O Conselho Fiscal permanece com a mesma composição, a saber: Membros titulares: Vicente Antonio Felisberto, 
brasileiro, data de nascimento 02/05/1959,casado, Agricultor, RG 3.074.011  SSP/PR CPF: 409.729.509-82   Endereço 
Olga Biral  nº 492, Jardim Itapua CEP: 18681-863  Lençóis Paulista; Gilmar Aparecido Julio, brasileiro, data de nasci-
mento 30/09/1981, casado, Eletricista, RG 41.373.163-7 SSP/PR CPF: 296.044.138-99 Endereço Rua Jacomo Augusto 
Paccola nº 2190, Jardim Santa Terezinha, CEP: 18682-740 Lençóis Paulista; José Carlos de Oliveira Ferraz, casado, data 
de nascimento 14/09/1948, casado, Agricultor, RG 4.309.055  SSP/SP CPF: 362.878.148-53  Endereço Rua Segundo 
Ângelo Pavanato  nº 99, Santa Cecília CEP: 18683-250  Lençóis Paulista. membros suplentes: Fabiana Cristina Ronque 
de Assis, brasileiro, data de nascimento 22/06/1991, casado, agricultor, RG 33.474.066-6 SSP/SP CPF: 291.075.578-92  
Endereço Luiza Moretti Xavier nº 146 Jardim Planalto, CEP: 17290-000 Macatuba; Laercio Vila Nova, brasileiro, data de 
nascimento 16/03/1966, casado, Comerciante, RG 18.678.711  SSP/PR CPF: 073.779.318-09 Endereço Rua Major Anto-
nio F F do Amaral nº 258, Vila Mamedina, CEP: 18682-630 Lençóis Paulista; Edeval José Rodrigues, brasileiro, data de 
nascimento 10/09/1969, casado, agricultor, RG 15.804.133 SSP/SP CPF: 110.551.348-32 Endereço Rua Antonio Olivato 
nº 270 Jardim Planalto, CEP: 17290-000 Macatuba.

Como último assunto, informa a diretoria que a cooperativa, a partir de agora, ficará instalada no seguinte endereço, 
que servirá de sede administrativa: Rua Richieri Jacomo Dalben, nº237, CEP 18683-080 jardim Morumbi, na cidade de 
Lençóis Paulista-SP, devendo ser proceda as alterações nos órgãos públicos correspondentes.Nada mais sendo discutido, a 
presente ata vai assinada por mim, Bruno Vieira da Silva, que secretariei os trabalhos, e por todos os diretores que compõe 
o Conselho de Administração.

José Antônio Silva
Valdair Caetano
Bruno Vieira da Silva
Valdeci Moreto

Composição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Cooperativa Agricultura de Lençóis Paulista

Conselho de Administração
Valdair Caetano - Presidente
Bruno Vieira da Silva - 1º Secretário   
José Antônio Silva - 1º Tesoureiro    

Conselho Fiscal

Titulares
Vicente Antonio Felisberto
Gilmar Aparecido Julio
José Carlos de Oliveira Ferraz

Suplentes
Fabiana Cristina Ronque de Assis
Laercio Vila Nova 
Edeval José Rodrigues 

Prefeitura Municipal de Areiópolis

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2019
(EXTRATO)

ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A Prefeitura Municipal de Areiópolis, por seu Prefeito, que este subscreve, FAZ SABER que estarão abertas inscri-
ções para o Processo Seletivo Público de Provas e Títulos, para contratação temporária de docentes para classes e/ou aulas 
em substituição a titulares afastados ou classes, para o ano letivo de 2020, aos empregos abaixo relacionados, nos termos 
Lei Nº 1.224/1999 e das disposições contidas no Edital de Processo Seletivo Público Nº 01/2019.

EMPREGO ESCOLARIDADE JORNADA SALÁRIO 
R$

TAXA 
R$

PROFESSOR DE PRÉ-
ESCOLA

CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA NA ÁREA 
DA EDUCAÇÃO NO ATO DA CONTRATAÇÃO.

30 H/aulas 
semanais 10,97 18,00

PROFESSOR I CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA NA ÁREA 
DA EDUCAÇÃO NO ATO DA CONTRATAÇÃO.

44h/aulas 
semanais 10,97 18,00

PROFESSOR III - 
ARTE

CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA 
PLENA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO NO ATO DA CONTRATAÇÃO.

Anexo I 
(edital 

01/2019)
14,77 18,00

PROFESSOR III - 
CIÊNCIAS

CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA 
PLENA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO NO ATO DA CONTRATAÇÃO.

Anexo I
(edital 

01/2019)
14,77 18,00

PROFESSOR III - 
EDUCAÇÃO FÍSICA

SUPERIOR COMPLETO EM  EDUCAÇÃO FÍSICA 
COM FORMAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA E  
REGISTRO NO CREF NO ATO DA CONTRATAÇÃO.

Anexo I
(edital 

01/2019)
14,77 18,00

PROFESSOR III - 
GEOGRAFIA

CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA 
PLENA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO NO ATO DA CONTRATAÇÃO.

Anexo I
(edital 

01/2019)
14,77 18,00

PROFESSOR III - 
HISTÓRIA

CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA 
PLENA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO NO ATO DA CONTRATAÇÃO.

Anexo I
(edital 

01/2019)
14,77 18,00

PROFESSOR III - 
INGLÊS

LICENCIATURA PLENA COM HABILITAÇÃO 
ESPECÍFICA DA ÁREA,  OBTIDA EM CURSO DE 
LICENTIATURA PLENA, LETRAS COM HABILI-
TAÇÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
(INGLÊS) NOS TERMOS DA LEGILSLAÇÃO VI-
GENTE NO ATO DA CONTRATAÇÃO. 

Anexo I
(edital 

01/2019)
14,77 18,00

PROFESSOR III - 
MATEMÁTICA

CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA 
PLENA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO NO ATO DA CONTRATAÇÃO.

Anexo I
(edital 

01/2019)
14,77 18,00

PROFESSOR III - 
PORTUGUÊS

CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA 
PLENA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO NO ATO DA CONTRATAÇÃO.

Anexo I
(edital 

01/2019)
14,77 18,00

      
Os interessados deverão se inscrever através do site www.omconsultoria.com.br, durante o período 23 de dezembro 

a 06 de janeiro de 2020, até às 23h59min59seg - horário de Brasília.
O candidato deverá fazer o pagamento do boleto somente a partir do terceiro dia útil após a realização da ins-

crição para que o mesmo seja registrado, sendo o limite máximo de pagamento 09 de janeiro de 2020.
Os documentos comprovantes de conclusão de cursos e outros, para contagem de pontos como títulos, deverão ser 

entregues, juntamente com a Ficha de Título preenchida e assinada pelo candidato no dia de realização da prova escrita 
das 9h às 12h e das 13h às 16h30.

As cópias dos documentos para entrega como título deverão estar autenticadas ou acompanhadas de seu res-
pectivo original para autenticação pelo responsável pelo recebimento.

HORÁRIO DAS PROVAS PARA INSCRIÇÃO EM MAIS DE UM EMPREGO

O candidato, desde que habilitado, poderá se inscrever em dois empregos, de cada horário e terá tempo adicional para 
realizar a prova, conforme segue:

        

HORÁRIO A HORÁRIO B

PROFESSOR DE PRÉ-ESCOLA PROFESSOR III - ARTE

PROFESSOR I PROFESSOR III - CIÊNCIAS

PROFESSOR III - EDUCAÇÃO FÍSICA

PROFESSOR III - GEOGRAFIA

PROFESSOR III - HISTÓRIA

PROFESSOR III - INGLÊS

PROFESSOR III - MATEMÁTICA

PROFESSOR III - PORTUGUÊS
     
O Edital de Processo Seletivo Público Nº 01/2019, com escolaridade exigida, tipos de prova, jornada de trabalho, sa-

lário, taxa de inscrição, documentos necessários à inscrição, aos títulos e à contratação, programas, bibliografias e demais 
instruções, estará afixado na Prefeitura Municipal à disposição dos interessados e no site: www.omconsultoria.com.br.

Areiópolis, 18 de dezembro de 2019.

ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
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• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 21 DE DEZEMBRO DE 2019 •

Classificados

VEÍCULOS
VENDA

EMPREGOS

MOTOCICLETAS
VENDA

ANIMAIS

VENDE-SE PRISMA 
LTZ 2015, prata, único 
dono, 79.500km, sem 
detalhes, todas as 
revisões na conces-
sionária. 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 cami-
nhão 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 luga-
res, 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 tro-
ca por carro ou moto 
de menor valor. Tratar 
(14) 99882-5275

VENDE-SE CAMI-
NHÃO 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, 
branca, 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, Ro-
deio, completa. Tratar: 
(14) 99715-3558.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCURO TRA-
BALHO na área de 
atendimento, tenho 
experiência e forma-
ção na área. Contato 
(14) 99632-0888

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

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

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

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

SE VOCÊ está 
buscando um 
cuidador de idoso 
ou cuidadora com 
experiência e ótimas 
referências estamos 
à disposição ime-
diata 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 chá-
caras e sítios. Tratar 
(14) 98836-7306

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

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

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

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.

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

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

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

AUTO ELÉTRICA 
Zamboni está traba-
lhando 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 domi-
cílio (Devanir). Tratar 
(14) 99727-6618 ou 
(14) 98104-6618

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FISIOTERAPIA 
ATENDIMENTO 
domiciliar e consul-
tório, Rua Cap. João 
Antônio, 12-70, Bauru. 
Tratar (14) 99665-6449. 
Email: je_quadra-
do1500@hotmail.com. 
Com Jéssica Quadrado 
- Crefito 56758-LTF

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

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

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

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

GLÓRIA BERNARDI-
NI Escritório de Enge-
nharia. 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 domin-
gos e feriados até às 
12: 00h.Estamos com 
ótimos preços. Tratar 
(14) 99728-5999.

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

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

SERRALHERIA POR-
TAL - portões bascu-
lantes revestido em 
chapas de alumínio 
- estruturas e esqua-
drilhas metálica em 
geral. Pontualidade, 
eficiência e qualidade 
em primeiro lugar. 
Tratar (14) 3264-4313. 
e-mail serralheriapor-
taljc@hotmail.com

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

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

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

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

ALIMENTAÇÃO

GALERIA MARIA 
“Mistura 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 
pensionista do INSS, 
garantidos pela Caixa 
Federal. JCS Negócios 
Imobiliários - Rua 15 
de Novembro 581 
(Edifício Paccola), 
Centro, Lençóis 
Paulista. Tratar: (14) 
3264-5165 ou (14) 
99667-9992

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

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

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

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

DIVERSOS

VENDE-SE MOTO 
ML 85, cor preta, 
com freio a disco, 
bem conservada, 
aceito metade do 
valor em material de 
construção. Tratar (14) 
99178-581

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

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

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

SERVIÇOS

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

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.

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

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

VENDE-SE CÔMO-
DA, 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

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

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

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

PEDICURE DO-
MICÍLIO com hora 
marcada para idosas. 
Agende seu horário. 
Tratar (14) 99658-
6608.
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Classificados
ED JACARANDÁ - 
vende-se apartamento 
com 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banhei-
ro social, área social, 
uma vaga de garagem 
e vista panorâmica 
para a cidade. Tratar 
com Juliane (14) 
99726-0567

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

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

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

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

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

VENDE-SE CASA 
próximo ao Orsi, com 
3 dormitórios, sala, 
cozinha, copa, com 
laje, área de serviço 
e 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 financiamento. 
Valor R$120 mil. 
Tratar (14) 99795-2449 
Magno Ferreira Cresci 
194142F

ITAMARATY, 
VENDE-SE Casa 
pré-moldada de 
madeira c/ excelente 
acabamentos e terre-
no amplo, 3 quartos 
sendo uma suíte, 
banheiro social, sala 
ampla, cozinha, área 
de serviço c/ tanque, 
área de cozinha e ba-
nheiro c/ porcelanato 
e revestimento, cons-
trução com 413m². 
Valor R$ 390,000.00. 
Aceita casa ou terreno 
de menor valor como 
parte do pagamento. 
Tratar com Magno 
Ferreira cel: 99795-
2449

NÚCLEO CASA - 
Fundos 3 dormitórios, 
1 sala, 1 cozinha, 1 
banheiro, 3 garagem-
-Frente: Sala comer-
cial. R$ 160.000,00. 
Código 02061. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

UBIRAMA CASA - 2 
Dormitórios, 1 suite, 2 
salas, 1 cozinha, 1 la-
vanderia, 3 banheiros, 
2 garagens cobertas. 
R$ 300.000,00. Código 
02087. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

UBIRAMA CASA - 2 
Dormitórios c/ armá-
rios embutidos e ar, 1 
suite c/ closet e hidro, 
3 salas, 1 escritório, 1 
cozinha c/ dispensa, 
garagem. EDICULA: 
Churrasqueira, piscina 
aquecida, aquecedor 
solar. R$ 770.000,00. 
Código 02151. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

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

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

NÚCLEO CASA/
COMERCIO - CASA: 
2 dormitorios, 1 
sala, 1 cozinha, 1 
lavanderia, 1 banheiro 
e 3 garagem.SALA 
COMERCIAL: 1 sala, 
1 banheiro (21,90m²). 
R$ 185.500,00. Código 
02293. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE LINDA 
casa Núcleo H. L. 
ZILLO, 03 dormitórios 
(1 armário planeja-
do), sala estar, sala 
de jantar, cozinha 
planejada c/ forno e 
cooktop embutidos, 02 
banheiros, área com 
churrasqueira, lavan-
deria coberta, gara-
gem para 02 carros. 
Valor R$ 270,000.00 
(negociável). 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, banheiro, 
área de serviço, 
garagem para 02 
carros e área de lazer 
com, churrasqueira, 
quarto e banheiro, 
com 148,36 m² de 
construção. Tratar: 
(14) 99616-6780.

VENDE-SE CASA 
(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 
Splendore - Vendo 
apartamento. Fone 
(14) 99870-0202

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

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

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

PARQUE RONDON, 
vende-se uma casa 
excelente acabamen-
to, 3 quartos com 
móveis planejados 
sendo uma suíte, 2 
banheiros, cozinha 
planejada, copa e 
sala amplas, linda 
área gourmet com 
lavabo, suíte com 
sacada na parte de 
cima, garagem para 2 
carros, cerca elétrica, 
alarme, interfone e 
portões automatiza-
dos. 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 pla-
nejados, sala, copa, 
área gourmet, sacada 
com visão ampla 
da cidade, garagem 
coberta para 2 carros 
com portão automa-
tizado. Valor R$ 530 
mil, aceita financia-
mento, aceito como 
parte do pagamento 
carro, terreno e casa. 
Tratar (14) 99795-2449 
Magno Ferreira Cresci 
194142F

IMÓVEIS
COMERCIAIS

RESIDÊNCIAS
ALUGA

EDÍCULA ALDEIA 
- para confraterni-
zações - “ambiente 
familiar”. Lugar amplo 
com cobertura, quarto, 
banheiro interno, sala, 
copa com churrasquei-
ra, quadra, piscina, 
banheiro externo mas-
culino, mesa de bilhar 
e, acessórios (Freezer, 
TV). Tenho mesas e 
cadeiras para alugar. 
Tratar (14) 99768-0518 
Vivo whats, no Jd. 
Itapuã. Pode me cha-
mar no whats! Aceita 
pagamento no cartão 
débito ou crédito!

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

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

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

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

EXCURSÕES 
PRAIAS Ubatuba, 
Praia Grande, Santos, 
Balneário Camboriú. 
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.

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

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 No-
vembro, 581. Edifício 
Luiz Paccola, 3º andar, 
sala 32. Lençóis 
Paulista.

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

VENHA PARTI-
CIPAR do Feira 
do Rolo (carros e 
motos) que está 
acontecendo na 
Cecap em frente a 
creche na Av. Oríge-
nes Lessa, todos os 
domingos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 BETO-
NEIRAS- mensal ou 
diária de segunda à 
segunda. Tratar (14) 
99686-6030

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 (próxi-
mo da Comai). Tratar 
(14) 99816-6963

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

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

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

Aviso de Licitação. Tomada de Preços n.º 09/2019. Processo n.º 
1579/2019. Edital, Tipo: Menor Preço, Critério de julgamento: Glob-
al. Objeto: Contratação de empresa para a execução de obra de refor-
ma do ESF nosso teto, conforme memorial descritivo, planilha orça-
mentária, cronograma físico-financeiro de execução da obra e projeto 
executivo, constantes do anexo I, que é parte integrante do presente 
edital, tudo em conformidade com a Proposta nº 11187.109000/1180-
09 aprovada pelo Ministério da Saúde. Os envelopes serão recebidos 
até às 09:00 horas do dia 13/01/2020, na sede da Prefeitura Municipal 
de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, Cen-
tro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital: os documen-
tos integrantes do edital, encontra-se disponíveis aos interessados no 
endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima 
mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. 
Publique-se. 

Areiópolis, 17/12/2019.
Antonio Marcos dos Santos

Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

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 sabeis, 
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 
conversa, 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

FESTAS

ATENÇÃO NOI-
VAS - Para tornar 
seu casamento mais 
especial, conheçam 
o trio “Sonora - vocal 
feminino” que há 
mais de 5 anos se 
dedica para que cada 
momento de sua ceri-
mônia seja inesque-
cível, 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- lem-
brancinhas para todas 
as ocasiões, topo de 
bolo e personagens, 
aceita encomendas. 
Tratar (14) 99619-
1155.

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

EXCURSÕES

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

ALUGA-SE CASA, 
com 3 quartos, 3 
banheiros, sala, 
cozinha,mobiliada, 
ar condicionado, no 
centro da cidade,mais 
detalhes. Tratar cel 
(14) 99632-3811 valor 
R$ 2.700 centro da 
cidade.

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), aparta-
mento (8 pessoas),1 
quadra da praia e 2 
quadras dos shopping. 
Ligue (14) 997717315

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

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 am-
pla,1 área de serviço,1 
banheiro social,1 
garagem cob,portaria 
24 h. R$680,00. Con-
tato: (14) 99728-1313 
/ 99772-7315. 

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

Prefeitura Municipal
de Borebi

EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 
03/2019 - PROCESSO Nº 126/2019

Contratante:- Prefeitura Municipal de Borebi. Contratada:- Plaw 
Construções e Locação de Equipamentos Ltda. EPP. Objeto:- Contra-
tação de empresa especializada para execução das obras de ampliação 
da EMEF “Iracema Leite e Silva”, em Borebi. Valor R$ 615.881,41. 
Prazo de validade da proposta:- 120 dias. Prazo de execução da obra:- 
90 dias. Data da assinatura:- 06 de novembro de 2.019.

Borebi, 06 de novembro de 2.019.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de Dezembro de 2019. Na página B6.
Valor da publicação R$ 57,36.
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Classificados

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

ARANDU - Terreno 
em Condomínio 
fechado. LOTE: 03 
QUADRA AI - 1.073 
mtrs. R$ 68.000,00. 
Código 02310. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

SÃO JUDAS Tadeu 
Chácara - Área terre-
no: 200.00 m2, Área 
construída: 65.00 m2, 
1 Dormitório, 1 sala, 
1 cozinha e piscina. 
R$ 689.000,00. 
Código 02323. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

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

VENDE-SE UMA 
chácara (Corvo Bran-
co) 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 CHÁ-
CARA no São Judas 
Tadeu, 1500 m² com 
edificações valor 
180 mil. Tratar (14) 
99602-8261 ou (14) 
98118-1625

VENDE-SE UM terre-
no 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 CRUZEI-
RO vendo terreno 
medindo 275m² Rua 
Mato Grosso (ao lado 
do nº 185 frente ao nº 
200) - Tratar com Luiz 
(14) 99702-6597

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

TERRENO LOCA-
LIZADO no Jardim 
Village, na Avenida 
dos Estudantes. Inte-
ressados tratar no Tel: 
(14) 99725-2619.

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

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 financia-
mento. Tratar (14) 
98206-3296 ou (14) 
99791-3666

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

VENDE-SE OU 
troca por outro 
imóvel, terreno com 
2.500 m² de frente 
para a rodovia - 
Macatuba (ao lado 
do supermercado 
Azulão). Tratar (14) 
99816-6963

VENDE-SE TERRE-
NO com 200 m² no 
residencial Antônio 
Lopes (sup. Gigan-
tão) em frente a 
caixa d’água. Tratar 
(14) 99816-6963

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

SPAZIO VERDE 
Terreno, quitado com 
300m², localizado na 
parte alta, exce-
lente disposição e 
topografia plana. R$ 
200.000,00. Direto 
com proprietário tratar 
cel: (14) 99788-5669.

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

PASTO COM 15 mil 
m², 4 divisões, água, 
luz, estábulo, tritu-
rador, bem próximo 
a cidade. Ótimo 
preço R$ 150,00 
mensais. Tratar: (14) 
99752-3588 ou (14) 
99652-5834.
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NOVA PUBLICITÁRIA LENÇOENSE  
A jovem Anne Caroline Moraes concluiu a 
graduação em Publicidade e Propaganda pela 
FIB/Bauru e festejou a conquista ao lado da 
família e dos amigos. Sucesso!

DATA ESPECIAL - O grafiteiro e chargista 
Cristiano Paccola, o Paccolinha, completa 
mais um ano de vida neste sábado (21) 
e recebe os cumprimentos dos amigos e 
familiares. Tudo de bom!

FESTA - A pequena Isadora Caversan 
completa um aninho amanhã (22) e recebe o 
carinho de toda a família, especialmente dos 
pais, Rogério e Claudilene, e do irmão Pedro. 
Muitos anos de vida!

O alto astral segue contagiando a noite de Lençóis 
Paulista. Veja nas fotos da Cíntia Fotografias!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Aparecida e Antonio, 
na Pizzaria Hábil

Lia e Leticia, na Pizzaria Hábil

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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RECORDANDO

FANFARRA - A coluna desta semana traz um registro 
de mais de 40 anos, compartilhado no grupo Lençóis 
Paulista Viva!, do Facebook, pelo senhor Roque 
Quadrado. A foto, tirada em meados da década de 
70, mostra alguns integrantes da fanfarra da Escola 
Estadual Virgílio Capoani durante um desfile cívico pela 
Rua Quinze de Novembro.

Por Nelson Faillace

Cleber e Ana Vitoria, 
na Pizzaria Hábil

Gabriel e Toninho, na Pizzaria Hábil

Fabiana e Gabriel, 
na Pizzaria Hábil

Fabiano e Marta, na Pizzaria Hábil

Rafael e Mariana, 
na Pizzaria Hábil

Rodrigo e Simone, 
na Pizzaria Hábil

Sofia, Tamires e Samuel, 
na Pizzaria Hábil

??
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