
Dois graves acidentes registrados entre segunda e quarta-feira vitimaram idoso de 77 anos, homens de 45 e 28 e mulher de 39 anos

A Bracell informa que neste fim de semana (hoje e amanhã) continuará com as obras de duplicação 
na Rodovia Juliano Lorenzetti (LEP-060). Para a realização dos trabalhos, será implementado o 
sistema pare e siga das 7h às 15h, no qual o trânsito fluirá somente em uma das faixas, que estará 
devidamente sinalizada. Não haverá a necessidade da interdição total da pista. A empresa pede que 
os motoristas que forem passar pelo local, respeitem a sinalização e os limites de velocidade.
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NOSSA SRA. APARECIDA

Paróquia inicia festa 
no Jardim Cruzeiro A2

A4

GASTRONOMIA

Beef Route agita 
recinto da Facilpa B2

INTERNACIONAL

Grupo local participa 
de Imagine Brazil B1

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

DOMINGO, 06/10

33ºC UR 65%
22%20ºC

ÍNDICE
Cidade .....................Página A2

Opinião ...................Página A3

Polícia .....................Página A4

Melhores do Ano..Página A5

Esporte ....................Página A6

Cultura ....................Página A7

Saúde ......................Página A8

Sociedade .............Página B6

Semana violenta
no trânsito
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que não vai sumir

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

SÁBADO, 05/10

36ºC UR 63%
19%19ºC

Fechamento
desta edição: 

22h06

Trânsito faz quatro mortes na semana

CULTURA

Nathalia Timberg 
se apresenta em 
Lençóis amanhã

Neste domingo (6), às 20h, o Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti, em Lençóis 
Paulista, recebe o documentário cênico 
“Através da Iris”, estrelado pela atriz 
Nathalia Timberg. Os ingressos estão 
esgotados. Caso haja devolução, a distri-
buição será feita no próprio local.

FUTSAL

Athletic Club 
vence Zoio FC e 
conquista título

O Athletic Club Futsal é o novo cam-
peão da Copa Nova Lençóis de Futsal. 
Na fi nal da competição, que foi disputa-
da na noite da sexta-feira (27), no Ginásio 
Municipal de Esportes Hiller João Capo-
ani (Toniquinho), a equipe conquistou o 
título ao derrotar o Zoio FC pelo placar 
de 5 a 1, com gols de Renan Ribeiro (4) e 
Lucas Pavanello - Felipe Silva descontou 
para o Zoio FC. No confronto que abriu a 
noite decisiva, a representação do Jardim 
América levou a melhor sobre o Unidos 
do Júlio Ferrari e garantiu a terceira co-
locação com uma vitória de 9 a 2. A6 A7

Pare e
SIGA

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

TAÇA NA MÃO - Athletic Club Futsal comemora conquista no Toniquinho

MELHORES DO ANO

Vendas das 
adesões entram 
na reta fi nal

Faltando apenas 35 dias para a 
festa do prêmio Melhores do Ano 
2019, a equipe do departamento co-
mercial do Jornal O ECO segue a 
todo vapor com a comercialização 
das adesões para o evento, que ho-
menageia os destaques de diversos 
segmentos do comércio, indústria, 
setor de serviços e também de ou-
tros campos de atuação, como edu-
cação, cultura, esporte, etc. A festa, 
que acontece no dia 9 de novembro, 
a partir das 20h, no Clube Esportivo 
Marimbondo (CEM), com anima-
ção da consagrada dupla sertaneja 
Rick & Renner, já tem cerca de 60% 
das reservas confi rmadas. A5
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Parceria:Patrocínio: Realização:

Colabore com 
entidades  assistenciais 
de Lençóis Paulista (SP) 

e Macatuba (SP), 
doando 2L DE LEITE 

LONGA VIDA. 
Leve sua doação 

no dia da 
retirada do kit!

 

 

 
 

Entrega de Kit Local da Corrida

SÁBADO, DIA 12 DE OUTUBRO

Horário: das 10h às 16h
Teatro Municipal Adélia Lorenzetti

Rua Cel Álvaro Martins, 790
Parque Sidelpa

DOMINGO, DIA 13 DE OUTUBRO

Teatro Municipal Adélia lorenzetti

Rua Cel. Álvaro Martins, 790 
Parque Sidelpa

Horário de largada: 8h30

ETAPA 35 - LENÇÓIS PAULISTA

CORRIDA 5KM E 10KM CAMINHADA 5KM

ESTÁ CHEGANDO A HORA!

FIQUE ATENTO À DATA DE RETIRADA DO KIT 
E PREPARE-SE!

RELIGIÃO
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Cidade CONSELHO TUTELAR
A eleição para o Conselho Tutelar de Lençóis Paulista acontece neste domingo (6), das 8h às 16h. Todos os 
cidadãos com o título eleitoral em situação regular, podem votar. Basta comparecer aos locais de votação (a 
lista pode ser conferida no site www.lencoispaulista.sp.gov.br) e indicar seu escolhido. A eleição é realizada 
pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), com o apoio da Justiça Eleitoral 
e da Prefeitura Municipal. Para votar, é imprescindível levar o título de eleitor e um documento com foto.

Paróquia inicia Festa de Nossa Senhora Aparecida 
Programação conta com shows de prêmios, 
festival de música, almoços e caminhadas

Elton Laud

A Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, no Jardim 
Cruzeiro, em Lençóis 

Paulista, iniciou nessa semana as 
celebrações em louvor à Padro-
eira do Brasil. A festa que neste 
ano traz o tema “Com Maria: es-
colhidos e enviados em missão”, 
conta com uma extensa progra-
mação que segue até o dia 20 
deste mês na estrutura montada 
ao lado da paróquia.

A parte religiosa teve início 
na última quinta-feira (3), com 
o primeiro dia da novena, que 
segue até o dia 11 com celebra-
ções de missas diárias, sempre 
às 19h30 - exceto no domingo, 
quando a celebração começa às 
19h. Neste sábado (5), às 17h, 
tem a 1ª Cãominhada e bênção 
dos animais. Amanhã (6), após 
a missa das 9h30, acontece a 
carreata e bênção dos veículos. 
No próximo sábado (12), dia de 
Nossa Senhora Aparecida, se-
rão celebradas missas às 6h, 8h, 
9h30, 12h, 15h e 17h, a última 
seguida pela Procissão Lumino-
sa e corte do bolo festivo.

A programação festiva re-
serva muitas atrações nesta edi-
ção. Além da praça de alimen-
tação com diversas barracas de 
comidas e bebidas, que funcio-

na a partir deste final de sema-
na e segue nos dias 9, 11, 12, 
13, 16, 19 e 20, sempre depois 
das 18h30, a grade contempla 
shows de prêmios empresariais 
- um foi realizado ontem (4) e 
o outro acontece no dia 18, às 
19h30 -; Caminhada do outubro 
Rosa, no dia 13, às 9h30; e di-
versas apresentações artísticas, 
incluindo o festival de música 
Encanta Kids, que acontece nos 
dias 6, 11 e 13 (Confira na ma-
téria na página A7).

Neste ano serão realizados 
quatro almoços na estrutura da 
praça de alimentação, sempre a 
partir das 12h. O primeiro é o 
Almoço Mineiro, que acontece 
neste domingo (6). No próximo 
sábado (12), Dia de Nossa Se-
nhora da Aparecida, tem Almo-
ço com Churrasco. No domingo 
(13) é a vez da deliciosa Queima 
do Alho. Já no domingo (20), 
último dia de festa, tem Coste-
lão no Fogo de Chão.

Vale citar que no almoço do 
dia 12 serão sorteados 25 prê-
mios; já no dia 13 ocorre o sor-
teio do Fusca. As adesões para 
os almoços, shows de prêmios 
e sorteios podem ser adquiridas 
no próprio recinto da festa ou 
no escritório paroquial. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3264-3184.

PADROEIRA DO BRASIL - Comunidade do Jardim Cruzeiro inicia mais uma Festa de Nossa Senhora Aparecida

DESPEDIDA - Na última terça-feira (1) integrantes do Rotary Club 
Cidade do Livro realizaram uma reunião festiva para a despedida da 
intercambista Oma Elizabeth Jusuorobo, da Nigéria, que encerrou o 
período de 60 dias em Lençóis Paulista pelo programa Intercâmbio 
de Novas Gerações do Rotary International, que visa proporcionar 
aos participantes novos aprendizados e experiências profissionais. A 
nigeriana, que durante a estadia em Lençóis foi recepcionada pela 
ex-presidente do clube de serviços, Maria Isabel Lini, seguiu para a 
vizinha cidade de Botucatu, onde permanecerá por mais 20 dias antes 
de regressar ao seu país. Na foto, Amarildo Ventura, atual presidente 
do Rotary Club Cidade do Livro, e a intercambista Oma, posam ao lado 
de Tatiane Souza, Dayjiane Souza e Luziane Martins, profissionais da 
empresa Esmalteria e Estética As Mineirinhas, de Macatuba, que, com 
muita dedicação e nenhum custo, proporcionaram cursos na área de 
estética para a visitante.

FOTO: O ECO/ARQUIVO
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Opinião
PARA PENSAR
 “O sucesso, normalmente, vem àqueles 

que estão preocupados demais para 
procurá-lo.”

 Henry David Thoreau.

FRASE
“É uma combinação que não tem como não dar certo, por isso, trouxemos para 
Lençóis Paulista.”

Orlando Henrique Negrão, sócio proprietário do Grand Parrilla e organizador do Beef Route, 
que acontece hoje no recito da Facilpa.
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l Semana violenta no trânsito

Lençóis Paulista teve uma semana 
violenta no trânsito, registrando 
quatro mortes entre a segunda-fei-

ra (30) e a quarta-feira (2), três delas 
apenas em um acidente, como detalha 
a matéria publicada no início da sema-
na no site do Jornal O ECO e também 

na edição impressa deste sábado (5).
No primeiro caso, o atropelamen-

to de um idoso por um motociclista, 
ocorrido na Rodovia Marechal Ron-
don (SP-300), fez com que outro 
motociclista se envolvesse no aci-
dente. Todos morreram. No segun-
do, uma mulher que teria invadido 
a preferencial na Avenida Pref. 
Jácomo Nicolau Paccola também 

acabou atingida por um motociclista, 
vindo a óbito no local - o motociclista 
foi socorrido com ferimentos graves e 
ainda segue internado em Bauru.

Além de envolverem atropelamen-
tos e motociclistas, é possível supor 
que os dois acidentes têm outro ponto 
em comum: uma grande probabilida-
de de que os motociclistas estivessem 
acima dos limites de velocidade das 
respectivas vias. Não cabe aqui ten-
tar encontrar culpados, se é que eles 
existem, mas vale uma refl exão: a im-
prudência no trânsito continua sendo 
a maior causa de mortes no país. Todo 
cuidado é pouco e conscientização 
nunca é demais.
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Apegar-se ao que não vai sumir

Este Moretinho é demais!

José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente univer-

sitário, pelestrante e Presidente da Acade-
mia Paulista de Letras     

O acelerado ritmo das mutações causa-
das pela 4ª Revolução Industrial deixa 
atônitos os pobres humanos. Tudo o 

que era estável se torna movediço. As cer-
tezas viram dúvidas. As dúvidas se transfor-
mam em incertezas. Uma espécie de caos é 
o que governa o mundo.

O Fórum Econômico Mundial anuncia 
que ao menos 702 profi ssões desapare-
cerão. Dentre elas, a de advogado. É evi-
dente que os estudiosos, os brilhantes, os 
criativos, sobreviverão. Mas aquele que só 
sabe peticionar e entrar em juízo está com 
os dias contados. Pode demorar um pouco, 
mas dentro de algumas décadas, a extinção 
mostrará sua força.

Dois jovens estudiosos de Direito na 
França elaboraram um programa que res-
ponde a 99% das dúvidas jurídicas com 
acerto maior do que se fossem resolvidas 
pela mente humana. Também oferecem 
minutas de petições, de contratos, de pe-
quenas avenças. De maneira que o arranjo 
de textos-padrão para aquilo que hoje é re-
alizado por uma pessoa física, tende a ser 
substituído com efi ciência maior pelos má-
gicos algoritmos. 

Não vai sumir, com certeza, é o produ-
tor de soluções e o propiciador de consen-
sos. Quem tem juízo verifi ca a insensatez 
de recorrer ao Judiciário para resolver tudo 
aquilo suscetível de obtenção de acordo. O 
desenho da Justiça brasileira é kafkiano. São 
quatro graus de jurisdição, enquanto o mun-
do civilizado se satisfaz com dois. Dezenas 
de oportunidades para a reapreciação do 
mesmo tema, diante de um sistema recur-
sal caótico. 

A impressão que se dá é que a Justiça 
atende melhor a quem não tem razão do 
que àquele que se vê obrigado a recorrer 
a ela para ver restaurado um direito ou in-
teresse vulnerado. Porque o devedor con-
segue, durante a longa tramitação de um 
processo que começa com a decisão mono-
crática do juiz em primeiro grau e pode vir a 
se encerrar depois de mais de uma década, 
com um acórdão do Supremo Tribunal Fede-

ral, a nossa quarta instância. Enquanto isso, 
o mercado, o credor, as instituições fi nan-
ceiras não garantem ao devedor um prazo 
tão indefi nido e impreciso, a ser percorrido 
mediante contínuos saltos de obstáculos, 
tamanhas as vicissitudes dessa arena de 
astúcias em que se transformou o processo 
judicial.

O advogado que investe na conciliação, 
na mediação, na negociação, na persuasão 
do seu cliente para fazer um acordo, serve 
melhor à Justiça do que aquele que insiste 
em litigar. Verdade que a anacrônica forma-
ção jurídica não ajuda. Ensina a beligerância. 
A luta, a postura adversarial. Mas o presen-
te e o futuro reclamam efi ciência. Resulta-
do. Daí a urgência de novos rumos para o 
universo do Direito.

Enquanto isso, é preciso prestar atenção 
naquilo que não desaparecerá. Por enquan-
to, os robôs ainda não conseguem cuidar de 
idosos. Também ninguém sabe preparar ge-
leia caseira, ou fazer pão caseiro, ou bordar, 
ou fazer tricô ou crochê. As receitas familia-
res antigas são insuscetíveis de virem a ser 
apropriadas pela automação.

Entrarão em alta, daqui para a frente, 
hábitos e costumes que deixamos de lado. 
Tradições, usos e aquilo a que não costumá-
vamos dar valor. Voltar à singeleza da vida 
campestre. Recuperar a vizinhança rural. 
Prestigiar os sítios, as chácaras, as planta-
ções bem cuidadas de coisas que já desapa-
receram: araçás, gabirobas, uvaias. Contar 
estórias, lendas e superstições. 

Aquilo que o “progresso” foi jogando 
fora, de repente volta à moda. E será es-
sencial para que as pessoas se sintam úteis, 
não se considerem superadas e engolidas 
por um tempo desumano, frio e impessoal.

Quem se devotar a explorar aquilo que 
é próprio à natureza humana, genuíno e es-
pontâneo, verá que os algoritmos não serão 
ameaça. Ao contrário: a automação deixará 
mais tempo para o gostoso da vida, que o 
consumismo, o egoísmo e o amor pelo su-
pérfl uo vieram tentar destruir.

Voltar às origens mostrará que vale a 
pena voltar a edifi car um convívio fraterno, 
solidário e harmônico. Muito mais digno do 
que litigar e concluir que o processo termina 
com uma sentença que nem sempre signifi -
ca a concretização do justo.

Nelson Faillace
é escritor      

Se já não bastassem as suas partici-
pações de destaque nos grandes car-
navais de nosso Ubirama Tênis Clube, 

brilhava ele ainda nada menos do que 
desfi lando em carros alegóricos do “Grê-
mio Recreativo e Escola de Samba Beija-
-fl or” onde o não menos famoso Joãozi-
nho Trinta acabou por transformá-la em 
uma das grandes representantes desse 
badaladíssimo carnaval carioca, com todo 
brilhantismo por sinal.

Tive até a oportunidade de gravar uma 
dessas suas apresentações, sabedor de que 
ele iria desfi lar mais uma vez naquele ano. 
E consegui gravá-lo em toda a sua espeta-
cular aparição!

Para felicidade geral ele foi colocado jus-
tamente do lado em que a televisão esta-
ria transmitindo. Não deu outra, assim que 
se viu televisionado, abriu os braços e com 
toda a euforia sambou com toda a sua garra 
de emérito carnavalesco, dando um verda-
deiro show para quem estivesse assistindo, 
tanto na própria Marques de Sapucaí, como 
através da imagem do televisor.

Sua última aparição na Beija-fl or de Ni-
lópolis, foi na ala “É luxo Só” usando a excel-

sa fantasia com o pomposo nome “A Impo-
nência em São José de Macapá”!

Mas aqui na terrinha continua com a 
sua arte de colocar cores nas residências 
dos lençoenses, sempre demonstrando seu 
excelente gosto artístico, que o acompanha 
em todos os momentos de sua vida.

Com sua capacidade e bom gosto na 
área de decoração, faz dessas cores suas 
íntimas amigas, não exagerando nos tons e 
tão pouco nas combinações, demonstrando 
uma sensibilidade reservada aos que têm 
talento, no caminho que resolveram trilhar!

Ainda neste mês de setembro levou ele 
para sua casa, reunindo no encantador jar-
dim decorado nada menos do que cento e 
quarenta amigas, participando de uma fes-
tiva e tradicional reunião de pura confra-
ternização, com direito a sorteios, desfi les 
diversos, em um evento que como todos 
fi cará carimbado com a marca Moretinho, 
momentos inesquecíveis com certeza.

Recepcionando alegremente, sempre 
elegante distribuía simpatia privilegiando 
a sua cor preferida, o azul. Poderíamos até 
cantar juntos “vestia azul...”

Uma tarde benefi cente em prol da Rede 
de Combate ao Câncer de Lençóis Paulista.

E aqui eu repito: “Olha o Moretinho aí, 
gente!”
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Um dos assuntos mais comentados 
na sessão da última segunda-feira (30) 
foi a polêmica envolvendo a possibilida-
de do fechamento do Centro de Quimio-
terapia de Lençóis Paulista, que funciona 
no Hospital Nossa Senhora da Piedade 
por meio de uma parceria com o Hospital 
Amaral Carvalho, de Jaú. O assunto vazou 
na semana passada e gerou diversos co-
mentários nas redes sociais e também 
nos bastidores da política local, colocan-
do praticamente todos os vereadores no 
‘circuito’ para evitar a paralisação das ati-
vidades.

SUSTO
A justifi cativa para o possível fecha-

mento da unidade, que foi inaugurada 
em outubro de 2013 e atende atualmen-
te cerca de 100 pacientes por mês, seria 
os custos de manutenção, que não esta-
riam sendo suportados. Como o contrato 
com o Hospital Amaral Carvalho com o 
município vence no mês de novembro, a 
possibilidade do encerramento das ativi-
dades chegou a ser cogitada, mas nesta 
semana, ao que tudo indica, tudo parece 
ter sido resolvido após uma reunião rea-
lizada na sede administrativa da unidade 
jauense.

CONEXÃO
O encontro com representantes do 

Amaral Carvalho contou com a presen-
ça do prefeito Anderson Prado de Lima 
(PSB) e dos vereadores Manoel dos 
Santos Silva, o Manezinho (PSDB), e Ju-
cimário Cerqueira dos Santos, o Bibaia 
(PV). Os três haviam marcado a reunião 
na semana passada, durante viagem a 
Brasília. Coincidentemente, enquanto as 
discussões sobre o assunto ganhavam 
corpo em Lençóis Paulista, a comitiva 
local acabou encontrando um dos repre-
sentantes do hospital, Dr. Navarro, na ca-
pital federal.

TUDO CERTO
Após a reunião realizada em Jaú, Ma-

nezinho tranquilizou a população, prin-
cipalmente os pacientes em tratamento 
contra o câncer e seus familiares, que 
seriam os mais afetados, dizendo que o 
Centro de Quimioterapia não irá fechar. 
O vereador ainda foi além, dizendo que 
existe uma possibilidade de se fazer uma 
espécie de consórcio com a participação 
de outras cidades da região. O objetivo 
seria expandir o atendimento para pa-
cientes dos municípios vizinhos.

RARIDADE
Devido à importância do tema, o pre-

sidente da Casa de Leis, Nardeli da Silva 
(MDB), quebrou o protocolo e abriu espa-
ço na tribuna para Angela Fermino, coor-
denadora da Rede do Câncer de Lençóis 
Paulista, que ao lado de voluntários do 
Lions Clube presta um importante servi-
ço no Centro de Quimioterapia, auxilian-
do os pacientes em tratamento. A coor-
denadora aproveitou os microfones para 
comentar um pouco sobre o trabalho 
desenvolvido no local e, principalmente, 
para agradecer pelo engajamento de to-
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dos os vereadores na causa. Quem dera 
se sempre fosse assim.

MUTIRÃO
Mudando de assunto, a Prefeitura 

Municipal de Lençóis Paulista divulgou 
nessa sexta-feira (4) o balanço da ope-
ração de cadastramento de desempre-
gados do município, que foi realizado 
entre a terça-feira (1) e a quinta-feira (3), 
no Ginásio Municipal de Esportes Anto-
nio Lorenzetti Filho (Tonicão). O trabalho 
atende pedido feito pela Meta, empresa 
responsável pela gestão de trabalhado-
res da obra de ampliação da Bracell, e 
também de outras empresas que dese-
jam contratar trabalhadores na cidade.

FORÇA-TAREFA
Segundo nota encaminhada à im-

prensa, 2.044 pessoas desempregadas 
foram recadastradas durante o mutirão 
realizado nesta semana. A Prefeitu-
ra Municipal montou uma força-tarefa 
com servidores de diversas áreas, sob 
a coordenação da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico. A ação atendeu 
individualmente cada um dos cidadãos 
moradores de Lençóis Paulista que estão 
à procura de uma colocação ou recoloca-
ção no mercado de trabalho.

PARCERIA
O prefeito Anderson Prado de Lima 

comentou sobre o impacto que a medi-
da pode ter para a economia local, que 
pode ser benefi ciada com futuras con-
tratações. “Ao priorizar a contratação 
máxima dos desempregados do muni-
cípio, elevamos, também, o poder de 
compra local, o que refl ete diretamente 
no comércio. Ao estabelecer essa parce-
ria com a Prefeitura, a Bracell demonstra 
seu compromisso social com a comuni-
dade e com o Poder Público, por isso, é 
importante registrar o agradecimento 
pelo respeito a Lençóis Paulista”, reafi r-
mou o prefeito Anderson Prado.

FRENTE A FRENTE
O secretário de Desenvolvimento 

Econômico, André Paccola Sasso, tam-
bém comentou sobre o assunto. Nós pu-
demos sentar frente a frente com o cida-
dão e ouvir suas aptidões profi ssionais, 
para bem direcionarmos as informações 
necessárias para que possam concorrer 
a uma das milhares de vagas que serão 
abertas no município. Cada pessoa falou 
o que já fez e o que está disposta a fazer 
profi ssionalmente, recebendo orienta-
ção para manter seus contatos sempre à 
mão, para que respondam imediatamen-
te quando for solicitado”, declarou.

BANCO DE DADOS
A partir de agora, e nos próximos dois 

anos, muitas vagas serão disponibiliza-
das, de acordo com o perfi l necessário de 
cada um. Essa listagem atualizada, será 
encaminhada para a Meta, para a Bracell, 
para a Frigol, e será mantida no Posto de 
Atendimento ao Trabalhador para atender 
também demandas de empresas locais e/
ou empresas que venham se instalar no 
município e contratar os cidadãos locais.
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Polícia
DENÚNCIA 
No início da semana, a Polícia Militar de Lençóis Paulista registrou uma denúncia de 
uma menor de idade, de 13 anos, que relatou que seu padrasto, que não teve as 
iniciais divulgadas, havia feito uma foto sua nua enquanto dormia. A garota procurou 
o Conselho Tutelar, que esteve na Delegacia para registrar o caso. Segundo o B.O. o 
padrasto será intimado para prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil. 

TRÂNSITO

MAIS ACIDENTE

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA

RUA VER. IGNÁCIO LEITE Nº800 - AREIÓPOLIS
FONE/FAX: 3846-9808 RAMAL 26

Email: visaareiopolis@yahoo.com.br
Areiópolis - SP

1 - Comunicado de Lavratura de Auto de Imposição de Penalidade – Multa:

Comunicado - Lavratura de Auto de Imposição de Penalidade - multa
Processo nº 189/2019
AIF nº 006
Auto de Imposição de Penalidade de multa (AIPM) nº 006
Pelo presente, fi ca notifi cada a Senhora Vera Porto de Novaes inscrita no 
CPF sob o nº 09.551.015-06 que na data de  24  de Setembro  de 2019  foi 
lavrado contra si o Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº 006, com 
base no artigo 112 inciso III da lei  Estadual nº 10.083/98. Fica também 
notifi cado de que responderá pelo fato em Processo Administrativo Sanitário 
e que, de acordo com o art. 134 da lei Estadual nº 10.083/98, terá o prazo de 
10 (dez) dias, para querendo, apresentar Recurso a esta Penalidade de Multa 
perante o Setor de Vigilância Sanitária de Areiópolis, situado na Avenida 
Vereador Ignácio Leite nº 800- COHAB Areiópolis/SP, CEP 18.670-000, lo-
cal onde deve ser protocolado as razões recursais.

2 - COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE FUN-
CIONAMENTO

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONCEDE LICENÇA ANUAL DE FUNCIONAMENTO DE:

RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS – CRECHE MUNICIPAL VER. 
CARLOS DOS SANTOS
END: RUA DOMINGOS RENDA, S/Nº
CEVS: 350360401-851-00057-1-1
DATA DE VALIDADE: 21/09/2020

RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS-CRECHE MUNICIPAL CINIRA 
AP. MENDONÇA CAGNON
END: RUA AMANCIO ROMUALDO DA SILVA, S/Nº
CEVS: 350360401-851-000056-1-4
DATA DE VALIDADE: 21/09/2020

RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS – CEMITÉRIO MUNICIPAL
END: RUA CORONEL FRANCISCO RODRIGUES
CEVS: 350360401-960-000013-1-7
DATA DE VALIDADE: 28/08/2020

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ CARLOS ANGELINO JUNIOR
END: RUA JOSÉ BENEDETE, 135
CEVS: 350360401-471-000037-1-9
DATA DE VALIDADE: 27/06/2020

SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUMPRIR A 
LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS REFER-
ENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RESPON-
DENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE 
TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO CANCEL-
AMENTO DESTE DOCUMENTO. 

3 - COMUNICADO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONCEDE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEVIDO MUDANÇA 
DE ENDEREÇO:

RAZÃO SOCIAL: BRUNO LEONARDO BERNARDES DE SIQUEIRA
END: RUA VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº 238
CEVS: 350360401-863-000079-1-7
DATA DE VALIDADE: 10/09/2020

RAZÃO SOCIAL: BRUNO LEONARDO BERNARDES DE SIQUEIRA – 
APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO
END: RUA VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº 238
CEVS: 350360401-863-000080-1-0
DATA DE VALIDADE: 10/09/2020

RAZÃO SOCIAL: BRUNO LEONARDO BERNARDES DE SIQUEIRA
END: RUA VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº 238 – SALA 2
CEVS: 350360401-863-000081-1-7
DATA DE VALIDADE: 10/09/2020

SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUMPRIR A 
LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS REFER-
ENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RESPON-
DENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE 
TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO CANCEL-
AMENTO DESTE DOCUMENTO. 

AREIÓPOLIS, 01 DE OUTUBRO DE 2019

VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE AREIÓPOLIS

LEGIÃO MIRIM DE LENÇÓIS PAULISTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores membros do Colégio Eleitoral da Legião Mirim de Lençóis 
Paulista, CONVOCADOS, conforme os artigos 23º, Parágrafo Segundo do 
Estatuto Social da Entidade, para a Assembleia Geral Extraordinária que se 
fará realizar no dia 14 de outubro de 2019 às 08:00 horas, na sede social do 
Rotary Club de Lençóis Paulista, localizada a Avenida Padre Salústio Rodrigues 
Machado nº 809 – Centro, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Preenchimento de vaga no Conselho Diretor para o biênio Julho/2019 a 
Julho/2021
Da referida Entidade.

Lençóis Paulista, 14 de outubro de 2019.
 

Marinho Ramos Paco
Presidente do Colégio Eleitora

EDITAL DE CASAMENTO DE LENÇÓIS PAULISTA

Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro - Lençóis Paulista - SP
CEP: 18680-080 Tel: 14-3264-1973

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
RISONILDO ABÍLIO DA SILVA JÚNIOR e AMANDA JULIANA 
BENTO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, 
nascido em Cupira - PE, aos 22/11/2000, residente e domiciliado em 
Lençóis Paulista - SP, fi lho de RISONILDO ABÍLIO DA SILVA e de 
JUCICLEIDE MARIA DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteira, balconista, nascida em Botucatu - SP, aos 10/12/1998, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de JULIO BENTO e de MARIA 
JOSÉ BONFIM BENTO.
 
PEDRO DIAS NETO e ÁDNA DOS SANTOS, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileira, divorciado, convive em união estável,aposentado, 
nascido em Areiópolis - SP, aos 19/10/1968, residente e domiciliado 
em Lençóis Paulista - SP, fi lho de BENEDITO DIAS e de BRASILINA 
RODRIGUES DIAS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
convive em união estável,do lar, nascida em Assis - SP, aos 26/02/1967, 
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de JOAQUIM DOS 
SANTOS e de RUTH MARQUES DOS SANTOS.

HOMERO SUZANNA e ANDREA PATRICIA ALVES, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileira, viúvo, pastor, nascido em Carapicuíba 
- SP, aos 11/11/1956, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho 
de OTHELO SUZANNA e de ANTONIA  ANTONIO SUZANNA; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar administrativa, 
nascida em Tupã - SP, aos 20/05/1977, residente e domiciliada em Lençóis 
Paulista - SP, fi lha de JAIME FRANCISCO ALVES e de BENEDITA 
FRANSCISCA ALVES.
 

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

Lençóis Paulista,03 de outubro de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

Atropelamento faz vítima fatal em Lençóis
Gisele Felix, de 39 anos, morreu após ser atingida por uma motocicleta no Parque Rondon

Flávia Placideli

Um atropelamento regis-
trado no final da noite 
da última quarta-feira 

(2) deixou uma vítima fatal 
em Lençóis Paulista. De acor-
do com informações da Polí-
cia Militar, Gisele Felix, de 39 
anos, conduzia uma bicicleta 
pelo Parque Residencial Ron-
don, quando foi atingida por 
uma motocicleta e faleceu no 
próprio local. O acidente foi o 
segundo com vítima fatal nes-
ta semana. Na segunda-feira 
(30), três homens morreram 
após um atropelamento segui-
do de colisão na Rodovia Ma-
rechal Rondon (SP-300) - leia 
no box abaixo. 

De acordo com informações 
obtidas pela reportagem do 
Jornal O ECO junto à Polícia 
Militar, o acidente ocorrido por 
volta das 23h50 de quarta-feira 
(2), aconteceu após uma mo-
tocicleta Honda/XRE 300 que 
trafegava pela Avenida Prefeito 
Jácomo Nicolau Paccola, ao 
realizar o cruzamento com a 

FATAL - Ciclista Gisele Felix, de 39 anos, morreu após 
ser atingida por uma motocicleta

Rua Carmino Pietraroia, colidir 
frontalmente com a bicicleta 
que era conduzida pela vítima.

O condutor da Honda/XRE 

300, J.O.G.S., declarou à PM 
que a ciclista não teria respei-
tado a sinalização de parada 
obrigatória da via e ele não 

conseguiu evitar o acidente. 
Com o impacto, o jovem, de 19 
anos, também teve ferimentos 
graves e precisou ser socorri-
do pela unidade de resgate do 
Corpo de Bombeiros e enca-
minhado à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento), de onde 
foi transferido para o Hospital 
da Unimed, em Bauru, onde 
ainda encontra-se internado 
sob cuidados médicos.

A equipe da Polícia Mili-
tar apresentou a ocorrência 
na Delegacia da Polícia Civil, 
onde o delegado de plantão so-
licitou a realização de perícia 
técnica no local. A motocicleta 
foi liberada para um parente 
de J.O.G.S.; já a bicicleta foi 
entregue ao pai da vítima. A 
Polícia Civil registrou a ocor-
rência como homicídio culpo-
so em direção de veículo/lesão 
corporal culposa.

O corpo de Gisele Felix, de 
39 anos, foi velado na manhã 
da quinta-feira (3) no Velório 
Municipal Alcides Francisco e 
sepultado na mesma tarde no 
Cemitério Paraíso da Colina.

Outro acidente resultou em três mortes no início da semana
No início da noite da úl-

tima segunda-feira (30), um 
grave acidente deixou três 
vítimas fatais na Rodovia Ma-
rechal Rondon (SP-300), em 
Lençóis Paulista. Sebastião do 
Carmo Bueno, que foi atro-
pelado, não resistiu aos feri-
mentos e morreu no local, já 
os motociclistas James Leme 
Fialho e Alex Sandro Custó-
dio da Silva foram socorri-
dos com vida e, após darem 
entrada na UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento), foram 
encaminhados ao Hospital de 
Base de Bauru, onde também 
vieram a óbito.

Segundo informações 
obtidas pela reportagem do 
Jornal O ECO junto à Polícia 
Rodoviária, que atendeu a 
ocorrência, o acidente, que 
envolveu dois motociclistas 
e um pedestre, foi registrado 
por volta das 18h50, entre 
os quilômetros 300 e 301 da 
Rodovia Marechal Rondon 
(SP-300), nas proximidades 
da alça de acesso da Rodovia 
Osni Mateus (SP-261).

GRAVE - Motociclistas foram socorridos com vida, mas não resistiram 
aos ferimentos e morreram no Hospital de Base de Bauru

Alex Sandro Custódio da 
Silva, de 45 anos, seguia no sen-
tido interior-capital com uma 
CG/150 Titan, quando, por 
motivos que serão apurados, 
acabou atropelando Sebastião 
do Carmo Bueno, de 77 anos, 
que atravessava a via. James 
Leme Fialho, de 28 anos, que 
trafegava no mesmo sentido 
com uma Honda CG/160 Fan, 
não conseguiu frear a tempo e 
acabou se chocando com a ou-
tra motocicleta.

Com o impacto, Sebastião 
do Carmo Bueno, morador de 
Lençóis Paulista, não resistiu aos 
ferimentos e morreu no local. 
Alex Sandro Custódio da Silva, 
também morador da cidade, e 
James Leme Fialho, que residia 
em Macatuba, foram socorridos 
com vida e encaminhados à 
UPA (Unidade de Pronto Atendi-
mento), de onde, pela gravidade 
dos ferimentos, precisaram ser 
transferidos para o Hospital de 
Base de Bauru.

Na manhã da terça-feira 
(1), a reportagem do Jornal O 
ECO entrou em contato com 
a Assessoria de Imprensa da 
Fundação para o Desenvol-
vimento Médico Hospitalar 
(Famesp), que administra o 
Hospital de Base de Bauru, 
que informou que James 
Leme Fialho morreu após dar 
entrada na unidade. Já Alex 
Sandro Custódio da Silva, so-
freu parada cardíaca na UTI 
(Unidade de Terapia Intensi-
va) e veio a óbito durante a 
madrugada do mesmo dia.

O corpo do idoso Sebas-
tião do Carmo Bueno foi 
velado no Memorial Paraíso 
da Colina e sepultado no 
Cemitério Municipal Alci-
des Francisco. O corpo de 
James Leme Fialho foi ve-
lado no Velório Municipal 
Saul Chiari, em Macatuba, 
e sepultado no cemitério do 
município. A reportagem 
não obteve informações so-
bre o velório e sepultamen-
to do corpo de Alex Sandro 
Custódio da Silva.

Atropelamento foi registrado na Vila Antonieta II
Colisão aconteceu entre um veículo e uma bicicleta; idoso fi cou ferido

Flávia Placideli

No início da tarde da terça-
-feira (1), a Polícia Mili-
tar de Lençóis Paulista 

também havia registrado um 
acidente de trânsito envolvendo 
um carro e uma bicicleta. De 
acordo com as informações, a 
colisão aconteceu após um ci-
clista não respeitar a sinalização 
de parada obrigatória e ser atin-
gido por um veículo que vinha 
na preferencial da via. Com o 

impacto, o idoso que conduzia 
a bicicleta ficou ferido e preci-
sou ser socorrido à UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento).

De acordo com as infor-
mações do Boletim de Ocor-
rência, uma equipe da PM foi 
solicitada via Copom (Centro 
de Operações) para atender a 
uma ocorrência de atropela-
mento onde a vítima, J.L.F., de 
60 anos, já havia sido socorri-
do por uma equipe do SAMU 
(Serviço de Atendimento Mó-

vel de Urgência) e encaminha-
do à UPA. 

Na unidade médica, os po-
liciais fizeram contato com o 
ciclista que declarou que esta-
va transitando de bicicleta pela 
Rua Lúcio de Oliveira Lima, 
sentido Centro-Bairro, quando, 
ao cruzar a Avenida João Pacco-
la, não se atentou a sinalização 
de parada obrigatória, sendo 
atingido por um Nissan/Versa, 
que vinha na preferencial da 
via. Com o impacto, ele teve 

ferimentos leves.
A condutora do Nissan 

também deu sua versão dos 
fatos, informando que condu-
zia seu veículo pela Avenida 
João Paccola, quando, ao cru-
zar a Rua Lúcio de Oliveira 
Lima, colidiu com a bicicleta 
que não se atentou a sinaliza-
ção invadindo a preferencial. 
A motorista, F.L.A., de 36 
anos, informou ainda não ter 
sofrido nenhum ferimento. 
A documentação do veículo, 
assim como a CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação) da 
motorista estavam em ordem.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Melhores
CONTAGEM REGRESSIVA

SILVA STORE PINGUINHO DE GENTE COLÉGIO SÃO JOSÉ

AILTON TIPÓ LAURINDOJAÚ SERVE

Eleita melhor loja de roupas de adultos com 
43,5% dos votos na pesquisa de opinião

Eleita melhor escola de educação infantil 
com 40,6% dos votos na pesquisa de opinião

Eleito melhor colégio particular com 
50,7% dos votos na pesquisa de opinião

Eleito melhor advogado com 40,5% dos 
votos na pesquisa de opinião

Eleito melhor Supermercado com 32,2% 
dos votos na pesquisa de opinião

Inaugurada no início de 2015, 
no centro comercial de Lençóis 
Paulista, a Silva Store é uma das 
18 lojas do grupo Lojas Silva, 
que atua em diversas cidades da 
região. Carregando em seu DNA 
a tradição das mais de quatro dé-
cadas de história e experiência da 
empresa genuinamente lençoense, 
a Silva Store já é referência pela 
qualidade e bom atendimento, 
por isso, foi escolhida pelo público 
local como a melhor do segmen-
to de roupas de adultos, obtendo 
43,5% da preferência na pesquisa 
de opinião do prêmio Melhores do 
Ano 2019, promovido pelo Jornal 
O ECO.

“Sabemos que para ser lem-
brados precisamos fazer algo dife-
rente. Por isso, fazemos tudo com 
amor e dedicação a fim de satisfa-
zer nossos clientes com o melhor 
da moda para todas as idades e esti-
los, prezando sempre pela qualida-
de e os melhores preços. Também 
sabemos da seriedade da pesquisa 
aqui apresentada nos classificando 
como a melhor em nosso segmen-
to. Isso só nos faz criar ainda mais 
vontade de estar melhorando cada 
vez mais e trazendo o melhor para 
nosso maior patrimônio: nossos 
clientes”, relata Juliano Silva, sócio 
das Lojas Silva.

Fundada em 2 de abril de 
1997, a Pinguinho de Gente é re-
ferência absoluta em Lençóis Pau-
lista, quando o assunto é educação 
infantil, pois conta com uma equi-
pe de profissionais experientes, 
capacitadas e atenciosas que atua 
há mais de 20 anos para oferecer 
o que há de melhor para seus alu-
nos, sempre com um tratamento 
diferenciado. Totalmente focada 
no bem-estar de cada criança e 
proporcionando tranquilidade e 
segurança para todos os pais, a es-
cola atende mais de 80 crianças de 
quatro meses a seis anos de idade, 
do berçário ao Jardim II.

Tal profissionalismo refle-
te no resultado da pesquisa de 
opinião do prêmio Melhores do 
Ano 2019, que colocou a escola 
no primeiro lugar, com 40,6% 
dos votos. Adriana Juliana de 
Oliveira, proprietária da escola 
ao lado de Edna Feliano, come-
mora a conquista. “O prêmio é 
uma grande honra para nós. Um 
reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido com muito amor e 
atenção. Estar entre as melhores 
empresas da cidade contribui 
muito para divulgar a escola, 
principalmente por estarmos 
em uma mídia regional como O 
ECO”, pontua Oliveira.

Desde 1997 sob administra-
ção da família Ortega, o Colégio 
São José forma cidadãos responsá-
veis e conscientes de seu papel na 
sociedade, mantendo em sua pro-
posta educacional a família como 
base de sua estrutura, somando 
aos valores e princípios que per-
meiam as atividades escolares. 
Com uma equipe de profissionais 
altamente qualificada, a maioria 
com Pós-Graduação e Especiali-
zação em suas respectivas áreas 
de ensino, a escola investe na for-
mação continuada, promovendo a 
atualização de seus profissionais 
em parceria com o Sistema Posi-
tivo de Ensino.

Oferecendo ensino bilíngue 
com curso de inglês inserido na 
grade desde 2015, a escola aten-
de da educação infantil ao ensino 
médio. Por estes e outros fatores, 
o Colégio São José mais uma vez 
foi o mais lembrado na pesquisa 
de opinião do prêmio Melhores 
do Ano 2019, obtendo 50,7% dos 
votos como melhor escola particu-
lar de Lençóis Paulista. Para Irineu 
Ortega, proprietário do Colégio 
São José, o resultado é uma grande 
conquista. “Receber este prêmio 
é algo muito significativo, pois re-
flete um trabalho feito com muito 
zelo por toda a equipe”, declara.

Com experiência de mais de 
17 anos de atuação nas áreas pre-
videnciária, cível e trabalhista, 
o advogado Ailton Tipó Laurin-
do é reconhecido como um dos 
profissionais de Direito mais res-
peitados não apenas em Lençóis 
Paulista, como em toda a região, 
a qual atende com outros dois 
escritórios montados nas cidades 
de Bauru e Agudos. Mestre em 
Direito Previdenciário pela PUC/
SP, o lençoense, pelo sétimo ano 
consecutivo, foi eleito como me-
lhor advogado, com 40,5% dos 
votos na pesquisa de opinião do 
prêmio Melhores do Ano 2019.

“Receber este importante 
prêmio é motivo de orgulho e 
agradecimento pela confiança 
das pessoas, não apenas de Len-
çóis como das outras cidades que 
atendemos. Este reconhecimento 
também se deve ao trabalho de 
toda equipe, advogados, esta-
giários e demais funcionários 
que fazem um trabalho sério e 
comprometido. É um grande in-
centivo para buscar sempre ser 
referência. Dar o melhor a cada 
dia, buscando conhecimento e 
especialização, participando de 
cursos e congressos e ministran-
do palestras por todo o estado”, 
revela Tipó Laurindo.

Comemorando 55 anos de 
existência em outubro, 49 deles 
contribuindo para o progresso de 
Lençóis Paulista, o Jaú Serve Su-
permercados já está presente em 
16 cidades da região Centro-Oeste 
do estado de São Paulo. Com cerca 
de 4,2 mil funcionários distribuí-
dos em suas 36 unidades, 300 deles 
nas duas lojas de Lençóis (uma na 
Avenida Vinte e Cinco de Janeiro, 
no Centro, e outra na Rua Olavo Bi-
lac, na Vila Nova Irerê), a empresa 
presa não apenas pelo bom atendi-
mento, como também pelos preços 
justos e qualidade dos mais de 14 
mil produtos comercializados.

Não por acaso, o Jaú Serve foi 
eleito como o melhor supermerca-
do da cidade na pesquisa de opi-
nião pública do prêmio Melhores 
do Ano 2019. Para José Donizeti 
Vieira, membro do conselho de 
gestão da empresa, a preferência 
do público lençoense é gratifican-
te, mas traz ainda mais responsa-
bilidade. “Para a nossa empresa e 
toda a nossa equipe é muito im-
portante receber esse reconheci-
mento. Isso nos motiva ainda mais 
para continuamos inovando e in-
vestindo na capacitação de nosso 
pessoal, procurando sempre ofere-
cer a melhor experiência de com-
pra aos nossos clientes”, comenta.

Elton Laud

Faltando apenas 35 dias para 
a festa do prêmio Melhores 
do Ano 2019, a equipe do 

departamento comercial do Jornal 
O ECO segue a todo vapor com a 
comercialização das adesões para 
o evento, que homenageia os des-
taques de diversos segmentos do 
comércio, indústria, setor de ser-
viços e também de outros campos 
de atuação, como educação, cultu-
ra, esporte, etc.

A festa que marca a entrega 
das estatuetas aos vencedores da 
pesquisa de opinião, que aconte-
ce no dia 9 de novembro, a partir 
das 20h, no Clube Esportivo Ma-

SUCESSO BOA ESCOLHA EXPECTATIVA

RENOMEGRANDE EVENTO

“É sempre bom 
estar no meio 
das empresas 
que se destacam 
e, sabendo do 
histórico das festas 
anteriores, temos 
plena certeza que 
será uma noite 
agradável e um 
sucesso como 
sempre.”
Juliano Silva, sócio 
das Lojas Silva

“Gostamos muito 
da escolha 
pela dupla 
Rick & Renner. 
Acreditamos 
que a atração é 
mais um ponto 
que enriquece a 
festa.”
Adriana Juliana 
de Oliveira, 
sócia da escola 
Pinguinho de 
Gente.

“É muito 
gratifi cante para 
todos nós, do 
Colégio São José, 
participar do 
prêmio Melhores 
do Ano. Nossa 
expectativa é das 
melhores.”
Irineu Ortega, 
proprietário do 
Colégio São José.

“Mais uma 
vez O ECO traz 
para o evento 
uma atração de 
renome nacional e 
acredito que isso 
engrandece ainda 
mais o prêmio. 
Tenho certeza 
que todos vão se 
divertir bastante.”
Ailton Aparecido 
Tipó Laurindo, 
advogado

“Nossa expectativa 
para o Melhores 
do Ano é das 
melhores. Vai ser 
um grande evento 
para marcar mais 
uma vez na história 
do comércio 
lençoense.”
José Donizeti 
Vieira, membro do 
conselho de gestão 
do Jaú Serve 
Supermercados

SERVIÇO - A Silva 
Store fica na Rua 
Quinze de Novembro, 
735, no Centro. O 
telefone para contato é 
o (14) 3269-7100.

SERVIÇO - A escola 
de educação infantil 
Pinguinho de Gente fica na 
Rua Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 1287, no Centro. 
O telefone para contato é 
o (14) 3263-3174

SERVIÇO - O Colégio 
São José fica na Rua 
João Carneiro Geraldes, 
600, no Jardim Ubirama. 
O telefone de contato é o 
(14) 3264-3210.

SERVIÇO - O escritório 
do Ailton Aparecido Tipó 
Laurindo fica na Rua Carlos 
Trecenti, 76, na Vila Santa 
Cecília. Os telefones para 
contato são o (14) 3263-
5252 e o (14) 3263-5088.

SERVIÇO - O Jaú Serve 
atende em dois endereços 
em Lençóis Paulista, na 
Avenida Vinte e Cinco de 
Janeiro, 835, no Centro; e na 
Rua Olavo Bilac, 150, na Vila 
Nova Irerê. Os telefones para 
contato são o (14) 3263-1844 
e o (14) 3264-2211.

FOTO: ELTON LAUD/O ECO FOTO: ELTON LAUD/O ECO FOTO: ELTON LAUD/O ECO

FOTO: ELTON LAUD/O ECOFOTO: ELTON LAUD/O ECO

FOTO: ELTON LAUD/O ECO

Vendas das adesões para o 
evento entram na reta fi nal

Equipe comercial 
realiza últimas visitas 
nas próximas semanas

RETA FINAL - Departamento Comercial do Jornal O ECO encerra 
comercialização das adesões para o Melhores do Ano 2019 nas próximas 
duas semanas; na foto, Tereza Ramos, representante comercial

rimbondo (CEM), com animação 
da consagrada dupla sertaneja 
Rick & Renner, já tem cerca de 
60% das reservas confirmadas. 
Segundo Tereza Ramos, represen-
tante comercial do ECO, a equipe 
de vendas deve finalizar o traba-
lho nas próximas duas semanas.

“Já estamos com a maior parte 
das reservas confirmada. Entrega-
mos todo o material de divulgação 
e apresentação do pacote de mídia 
oferecido aos vencedores da pes-
quisa e demais homenageados. 
Agora, nesta reta final, estamos 
nos concentrando na efetivação 
das vendas. Muitas empresas e 
profissionais até já escolheram 
seus lugares na festa. Está tudo 
caminhando dentro do planeja-
mento inicial. Tenho certeza que 
faremos mais um grande evento 
no próximo mês”, avalia.

Confira nesta edição mais     
alguns dos Melhores do Ano 2019:
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FUTEBOL

CORRIDA DE RUA

FUTSAL

Esporte
NOVIDADE 
A CBF anunciou a retomada da Supercopa do Brasil, que vai abrir o calendário de jogos ofi ciais de 2020. A 
partida está prevista para o dia 19 de janeiro, com local ainda a ser defi nido, e vai colocar em confronto o atual 
campeão da Copa do Brasil, o Athletico, e o futuro campeão brasileiro. O jogo foi anunciado com a defi nição 
e divulgação do calendário da CBF para o próximo ano. A Supercopa será antes do início dos estaduais e está 
previsto, de acordo com a entidade, como a última data da pré-temporada dos times brasileiros.

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

DATA: 28/9/2019 a 4/10/2019

Obituário
• Gisele Felix faleceu na quinta-feira (3) aos 39 anos em Lençóis Paulista
• Hilary Emanueli Julio Dantas faleceu na quinta-feira (3) com 0 anos em 
Lençóis Paulista
• Marcelo Alves Machado faleceu na quinta-feira (3) aos 50 anos em Lençóis 
Paulista
• Antônio Francelino de Oliveira faleceu na quarta-feira (2) aos 92 anos em 
Lençóis Paulista
• Luiz Carlos Busnardo faleceu na quarta-feira (2) aos 68 anos em Borebi
• James Leme Fialho faleceu na terça-feira (1) aos 28 anos em Lençóis Pau-
lista
• Marcos Roberto Domingues Maciel faleceu na terça-feira (1) aos 52 anos 
em Lençóis Paulista
• Maria Aparecida Moreira Germinio faleceu na terça-feira (1) aos 56 anos 
em Lençóis Paulista
• Maria José Correa Romanholo faleceu na terça-feira (1) aos 107 anos em 
Lençóis Paulista
• Diogo Rosa de Matos faleceu na segunda-feira (30) aos 24 anos em Len-
çóis Paulista
• Henrique Pereira faleceu na segunda-feira (30) aos 96 anos em Macatuba
• Micael Joaquim Navarro faleceu na segunda-feira (30) aos 33 anos em 
Lençóis Paulista
• Sebastião do Carmo Bueno faleceu na segunda-feira (30) aos 77 anos em 
Lençóis Paulista
• Ananda Rocha dos Santos faleceu no domingo (29) aos 21 anos em Len-
çóis Paulista
• Cleusa de Lourdes Alves Lovisutto faleceu no domingo (29) aos 67 anos 
em Lençóis Paulista
Maria Izabel Ziilo faleceu no domingo (29) com 1 ano em Lençóis Paulista

Quatro jogos abrem Copa Cidade 
do Livro neste domingo (6)
Competição conta com 
a participação de 16 
equipes nesta edição

Elton Laud

A bola volta a rolar neste 
domingo (6) nos gramados 
de Lençóis Paulista, que 

recebem os jogos da primeira 
rodada da Copa Cidade do Livro 
de Futebol Amador. A competi-
ção promovida pela Secretaria de 
Esportes e Recreação do municí-
pio conta com a participação de 
16 equipes nesta edição. O atual 
campeão, que não participa neste 
ano por estar na Copa Imprensa, 
é o Unidos do Júlio Ferrari, que 
na final de 2018 conquistou o tí-
tulo com vitória de 3 a 0 sobre o 
São Cristovão.

Na primeira fase, os times 
estão divididos em quatro gru-
pos de quatro. O Grupo A é 
composto por São Cristovão, Li-
verpool, Unidos da Vila e MA 
FC. O Grupo B tem Nova Len-
çóis, Nacional, Esportivo União 

2018 - Unidos do Júlio Ferrari conquistou o título no ano passado com vitória 
de 3 a 0 sobre o São Cristovão (uniforme quadriculado); na foto, lance da final

e Chape. O Grupo C é formado 
por Alfredo Guedes, Atléti-
co Guarani, Grêmio da Vila e 

União Primavera. Já o Grupo D 
conta com Atlétiko Kaju, Espe-
rantina, Reduto e Paulista. Ape-

nas os dois primeiros colocados 
de cada chave avançam para as 
quartas de final.

Na primeira rodada, marca-
da para a manhã deste domin-
go (6), entram em campo as 
equipes dos grupos A e C. Pelo 
Grupo A, no Estádio Municipal 
João Roberto Vagula (Vagulão), 
às 8h, o São Cristovão enfrenta 
o MA FC. Em seguida, às 10h, 
jogam Liverpool e Unidos da 
Vila. Pelo Grupo C, no cam-
po do Centro Esportivo Zéfiro 
Orsi (Jardim Ubirama), às 8h, o 
Atlético Guarani encara o Grê-
mio da Vila. Na sequência, às 
10h, duelam Alfredo Guedes e 
União Primavera.

CONFIRA A DIVISÃO DOS GRUPOS DA COPA CIDADE DO LIVRO DE FUTEBOL AMADOR

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
São Cristovão Nova Lençóis Alfredo Guedes Atlétiko Kaju

Liverpool Nacional Atlético Guarani Esperantina
Unidos da Vila Esportivo União Grêmio da Vila Reduto

MA FC Chape União Primavera Paulista

Etapa local do Circuito Cidades Paulistas terá 2 mil participantes
Patrocinada pela Bracell, prova acontece na manhã do próximo domingo (13)

Elton Laud

Estão encerradas as inscrições 
para a 35ª etapa do Circuito 
Cidades Paulistas de corrida 

de rua e caminhada, que aconte-
ce no próximo domingo (13), em 
Lençóis Paulista. O evento pro-
movido pela Rede Acesso, que já 
foi disputado na cidade em 2016 
e 2017, retorna com patrocínio da 
Bracell, por meio da Lei Paulista 
de Incentivo ao Esporte, e apoio 
da Secretaria de Esportes e Recre-
ação do município. Segundo a or-

ganização, as 2 mil vagas disponi-
bilizadas se esgotaram em um dia.

A etapa local contempla dois 
diferentes percursos: de cinco qui-
lômetros (corrida e caminhada) e 
10 quilômetros (apenas corrida). Os 
três primeiros colocados das corri-
das, tanto no masculino quanto no 
feminino, recebem troféus. Todos 
os participantes que concluírem 
a prova no período de duas horas 
estipulado pelo regulamento (dis-
ponível em www.circuitocidades-
paulistas.com.br) também ganham 
medalhas pela participação.

A concentração para prova 
acontece a partir das 7h30, na 
estrutura montada na área exter-
na do Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti, na Rua Cel. Álvaro 
Martins, 790, na Vila Nova Irerê. 
Antes da largada, prevista para as 
8h30 em todas as modalidades, os 
participantes realizam uma sessão 
de alongamento e aquecimento. 
Durante os trajetos de todas as 
modalidades, os participantes se-
rão acompanhados por batedores 
e também terão equipes de emer-
gência de prontidão.

A retirada dos kits com cami-
seta, gymbag, número de identifi-
cação, barra de cereal e chip des-
cartável de cronometragem (este 
apenas paras as corridas) deve ser 
feita na véspera da prova, das 10h 
às 16h, no local de concentração 
- não haverá entrega no dia da 
prova. Além da apresentação de 
documento de identificação com 
foto e comprovante de inscrição, é 
necessário fazer a doação de dois 
litros de leite longa vida, que serão 
destinados às Redes do Câncer de 
Lençóis Paulista e Macatuba.

PERCURSOS - Confira os dois percursos da etapa local do Circuito Cidades Paulistas
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Athletic Club vence Zoio FC e conquista título da Copa Nova Lençóis

Terceira colocação fi cou com Jardim América, que goleou Unidos do Júlio Ferrari

Elton Laud

O Athletic Club Futsal é o 
novo campeão da Copa 
Nova Lençóis de Futsal. 

Na final da competição, que 
foi disputada na noite da sexta-
-feira (27), no Ginásio Muni-
cipal de Esportes Hiller João 
Capoani (Toniquinho), a equipe 
conquistou o título ao derrotar 

o Zoio FC pelo placar de 5 a 1, 
com gols de Renan Ribeiro (4) 
e Lucas Pavanello - Felipe Silva 
descontou para o Zoio FC.

No confronto que abriu 
a noite decisiva, a represen-
tação do Jardim América le-
vou a melhor sobre o Unidos 
do Júlio Ferrari e garantiu a 
terceira colocação com uma 
vitória de 9 a 2, com gols de 

Natã Ferreira (5), Júlio Cé-
sar Benedito (2), Michael de 
Oliveira e Eduardo Santos 
- Hiago Lopes e Guilherme 
Cardoso descontaram para o 
Unidos do Júlio Ferrari.

Além do troféu pelo título, 
o Athletic Club Futsal conquis-
tou duas premiações individu-
ais da competição promovida 
pela Secretaria de Esportes e 

Recreação de Lençóis Paulista. 
O defensor Diego Rafael Cândi-
do foi eleito o melhor goleiro. 
Já o atacante Renan Ribeiro, 
autor de 19 gols, dividiu a ar-
tilharia com Natã Ferreira, do 
Jardim América. Os troféus e 
medalhas foram entregues por 
Raphael Blanco e Raul Ramos, 
secretário e coordenador de Es-
portes, respectivamente.

SKATE - No último domingo (29), atletas do projeto Skate em Ação, 
coordenados pelo professor Rangel Norato, participaram do 1º Campeonato 
Santo Felício, disputado na cidade de São Carlos. Os destaques locais 
foram Kauan Teixeira, de 15 anos, terceiro colocado na categoria Iniciante; 
e Isadora Xavier, de nove anos, vice-campeão no feminino. O projeto conta 
com o apoio da Secretaria de Esportes e Recreação de Lençóis Paulista.

XADREZ - Também no domingo (29), a jovem enxadrista Liara Blanco Silva, 
de 14 anos, viajou até a cidade de Louveira, onde participou da 81ª Etapa 
do Circuito Solidário de Xadrez, que contou com 222 jogadores divididos 
em três torneios e cerca de 445 quilos de alimentos arrecadados. A jovem 
atleta lençoense terminou a competição com o título de campeã geral das 
categorias sub-14 e sub-16, tanto no masculino quanto no feminino.
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TEATRO MUNICIPAL

FESTIVAL MÚSICA

Cultura
EXPOSIÇÃO
A Biblioteca Municipal Orígenes Lessa (BMOL), em Lençóis Paulista, realiza neste mês a 
exposição “A história que os livros não contam”, com títulos pouco vistos, como “Dragão 
do Mar”, “Dandara”, “Chico Rei”, “André Rebouças”, entre outros. A mostra também reserva 
espaço para a história de Lençóis Paulista, com foco no museu, escolas e vilas do município. 
A BMOL funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 17h.

Agenda cultural
HISTÓRIAS DO TEATRO

Na próxima quinta-feira (10) é dia de contação de história 
no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti. Com seus acessó-
rios e fi gurinos, a atriz Leda Fernandes fará uma viagem 
pela história do teatro. As vagas são limitadas e os agen-
damentos podem ser feitos no próprio teatro, que fi ca na 
Rua Cel. Álvaro Martins, 790, na Vila Nova Irerê. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3264-0044.
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ÓPERA

Na sexta-feira (11), às 20h, o Teatro Municipal Adélia Lo-
renzetti, recebe a peça “Madama Butterfl y”. Com direção 
cênica de Ana Vanessa, a ópera será cantada no seu idio-
ma original, o italiano, com legendas em português. A en-
trada é gratuita e os ingressos podem ser retirados a partir 
da segunda-feira (7), na Casa da Cultura Prof.ª Maria Bove 
Coneglian. Outras informações pelo telefone (14) 3263-6525.
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MÚSICA AO VIVO

Neste sábado (5), a partir das 20h30, no Bar do Português, 
em Lençóis Paulista, tem música ao vivo. Quem se apre-
senta é o cantor Morelli Júnior, tocando os maiores suces-
sos do pop e rock nacional e internacional. A entrada é 
gratuita. Para mais informações sobre promoções e reser-
vas de mesa o telefone do bar é o (14) 3264-1219. O Bar 
do Português fi ca na Rua México, 197, no Jardim Bela Vista.
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Nathalia Timberg se 
apresenta em Lençóis 
neste domingo (6)
Documentário cênico “Através da Iris” é uma comemoração 
aos 90 anos da atriz, completados em agosto

Flávia Placideli

Neste domingo (6), às 
20h, o Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti, em 

Lençóis Paulista, recebe o do-
cumentário cênico “Através da 
Iris”, estrelado pela atriz Na-
thalia Timberg. O espetáculo 
gratuito, promovido pela Alic 
(Associação Lençoense de In-

centivo à Cultura) com recursos 
provenientes da Lei Rouanet e 
patrocínio das empresas Zilor, 
Lwart Lubrificantes, Bracell, 
Duratex e Frigol, está com os 
ingressos esgotados.

Conhecida em nível nacio-
nal por protagonizar novelas 
da TV, mas sem jamais deixar 
de fazer teatro ao longo de suas 
mais de oito décadas de car-

reira, a atriz Nathalia Timberg 
desembarca na cidade para 
apresentar a única sessão do es-
petáculo “Através da Iris”, peça 
em comemoração aos seus 90 
anos de idade, comemorados 
em agosto. 

Dirigido por Maria Maya 
e com texto de Cacau Hygino, 
o espetáculo retrata a liberda-
de de expressão em qualquer 

EM CENA - Nathalia Timberg 
interpretará Íris Apfel em 

“Através da Iris”

tempo da vida, por meio da 
história da nova-iorquina Íris 
Apfel (interpretada por Na-
thalia Timberg), empresária, 
designer de interiores e, hoje, 
aos 98 anos, uma das maiores 
referências mundiais na arte 
pop e no mundo fashion. A 

peça fala sobre experimentar 
e se experimentar sem medo 
do julgamento.

Com duração de 50 minu-
tos, o espetáculo tem classifi-
cação indicativa de 14 anos. A 
entrada é gratuita, mas os in-
gressos estão esgotados. Caso 

haja devolução, a distribuição 
será feita minutos antes da 
peça no próprio Teatro Muni-
cipal Adélia Lorenzetti, que 
fica na Rua Cel. Álvaro Mar-
tins, 790, na Vila Nova Irerê. 
Outras informações pelo tele-
fone (14) 3263-0044. 

Primeira turma do Encanta 
Kids sobe ao palco amanhã

Teatro Municipal recebe 
“The Beetles One”

Apresentações acontecem no estacionamento 
da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Flávia Placideli

Está chegando a hora das 
crianças de Lençóis Pau-
lista soltarem a voz no Fes-

tival Encanta com a Padroeira 
Kids, que realiza sua primeira 
noite de audições neste domin-
go (6), a partir das 20h, durante 
a programação da Festa de Nos-
sa Senhora Aparecida. O even-
to acontece no estacionamento 
do Centro de Evangelização e 
Eventos, ao lado da Paróquia do 
Jardim Cruzeiro.

Nesta primeira turma, se 
apresentam 13 crianças, sendo 
nove solistas e duas duplas: He-
lena Toniollo Coteiro, Eduardo 
Vinicius Rebellatto, Gabrielly 
Vitória dos Santos, Lucas Otá-
vio Lopes, Isabella Rita Fer-
raz, Kettilin Caroline Andriot-
ti, Emanuelle Salles & Luiz 
Eduardo Machado, Ana Clara 
dos Santos da Silva & Victoria 
Isabelly Francelino Bulhões, 
Gabriel Rau de Souza, Mylka 
Tavares Reis e Ainoã Fernanda 
Ribeiro Gonçalves Claudino. 

A segunda turma sobe ao 
palco na próxima sexta-feira 
(11) com 14 crianças, sendo 
oito solistas e três duplas: He-
loisa Salles & Laura Poliana, 
Enzo Henrique de Souza, Isa-
dora Luiza Sasso, Ana Beatriz 
Vianna Alonso & Izabela Ro-
mani Santana, Suelen Cristina 

Alves & Gabrielly Aparecida 
Astorga, Luis Gabriel dos San-
tos, Wadrian Cristian de Paula 
Salles, Otávio Augusto de Sou-
za, Isabella de Souza, Vitória 
Fabiana Pereira e Anna Jhulia 
Borin Martini. 

A ordem das apresentações 
dos dois dias segue a sequência 
dos nomes acima. As 15 melho-
res performances avançam para 
a disputa da final, que acontece 
no domingo (13), também às 
20h, após a Santa Missa. Todos 
os candidatos recebem meda-
lhas pela participação. Os cinco 

melhores na opinião do corpo 
de jurados ganham troféus e 
prêmios em dinheiro: R$ 800 
(1º lugar), R$ 500 (2º lugar), 
R$ 300 (3º lugar), R$ 200 (4º 
lugar) e R$ 100 (5º lugar).

A abertura do festival neste 
domingo (6) terá a apresentação 
do Coral Infantil da Unimed. 
Na sexta-feira (11), quem ini-
cia as apresentações é o Coral 
Infantil Arcanjos. A locução 
do evento é de Paulo Araújo e 
Cauê Branco. O Festival Encan-
ta com a Padroeira Kids é uma 
realização da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida com apoio 
da Secretaria de Cultura da 
Prefeitura Municipal de Len-
çóis Paulista. 

Espetáculo busca uma recriação fi el da performance dos 
Beatles, lendária banda britânica de Liverpool

Flávia Placideli

Viver a emoção de sentir 
como seria um show dos 
Beatles no palco. Esta é a 

proposta da apresentação da “The 
Beetles One”, cover da banda bri-
tânica The Beatles, que desembar-
ca em Lençóis Paulista na próxima 
quinta-feira (10), para um show 
que promete levantar o público, a 
partir das 20h, no Teatro Munici-
pal Adélia Lorenzetti.

O tributo “The Beetles One” 
busca uma recriação nos mínimos 
detalhes da performance, com 
uma produção meticulosa que vai 
desde o visual dos músicos, figu-
rinos e réplicas dos instrumentos 
musicais, até a movimentação 

característica respectiva de cada 
integrante no palco. Além disso, o 
show é todo falado em inglês.

O cover é formado pelo gui-
tarrista e vocalista Cléber Harri-
son Tiossi (John Lennon), pelo 
baixista e vocalista Renato Tiossi 
(Paul McCartney), pelo guitarrista 
Carlos Tiossi (George Harrison) e 
pelo baterista Wesley Tiossi (Ringo 
Starr). Os integrantes trocam de 
roupas três vezes, representando a 
fase “yeah, yeah, yeah”, de terni-
nhos; “psicodélica”, com figurinos 
do álbum “Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band”; e, depois, a 
época do disco “Abbey Road”.

Em aproximadamente duas 
horas, os músicos fazem uma 
viagem cronológica pela obra 

dos Beatles, com um tributo 
que foi considerado, em 2012, 
como a melhor performance 
cover dos Beatles, dentre 66 
outros grupos de 24 países 
diferentes, de acordo com os 
organizadores da Beatle Week 
- O Maior Festival de Beatles 
do Mundo. 

O show tem entrada gratuita 
e os ingressos começaram a ser 
distribuídos na sexta-feira (4) e a 
disponibilidade de lugares deve 
ser consultada na Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian (Rua 
Sete de Setembro, 934, no Centro) 
ou pelo telefone (14) 3263-6525. O 
Teatro Municipal Adélia Lorenzet-
ti fica na Rua Cel. Álvaro Martins, 
790, na Vila Nova Irerê.

THE BEETLES ONE - Musical busca recriação perfeita da performance da lendária banda de rock The BeatlesENCANTA KIDS - Na foto, finalistas da edição 2018 realizada no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Saúde

PREVENÇÃO

AVANÇO

PALESTRA
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Lençóis Paulista promove na 
quarta-feira (9), às 15h, no Centro do Empreendedor (Rua Cel. Joaquim Gabriel, 
11, no Centro), a palestra “Como lidar com estresse e ansiedade no dia a dia?”. Os 
interessados, a partir dos 16 anos, podem realizar sua inscrição pelo link: https://
bit.ly/2mYYYcC. Outras informações pelo telefone (14) 3263-2300 - ramal 1.

Secretaria de Saúde 
divulga calendário 
do Outubro Rosa
Dia D da campanha é neste sábado (5), com 
plantão para coleta de exames de Papanicolau

Da Redação

A Secretaria de Saúde de Len-
çóis Paulista, em consonân-
cia com os órgãos mundiais 

de saúde, divulgou nesta semana o 
calendário de ações da campanha 
Outubro Rosa, que tem como prin-
cipal objetivo alertar as mulheres e 
a sociedade sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce 
do câncer de mama e do câncer do 
colo do útero.

Pelo calendário divulgado, as 
Unidades de Saúde do municí-
pio, exceto a de Alfredo Guedes, 
abrem às quartas-feiras (dias 9, 16, 
23 e 30 de outubro) em horário 
especial (das 16h às 20h) para exa-
mes de Papanicolau. A Secretaria 

de Saúde alerta, entretanto, para o 
limite de senhas (15) em cada Uni-
dade de Saúde por quarta-feira.

O Dia D da campanha Ou-
tubro Rosa é neste sábado (5), 
quando algumas unidades abrem 
das 8h às 13h para coleta de Papa-
nicolau: ESF (Estratégia de Saúde 
da Família) Winter Malatrasi (Rua 
Manoel Duarte Moreira, 150, no 
Conjunto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari), ESF Antonio Bene-
detti (Rua Antonia Foganholi Pac-
cola, 290, no Jardim Monte Azul), 
ESF Dr. José Nege (Rua Bahia, 
294, no Jardim Cruzeiro), ESF 
Luiz Fernando Léllis de Andrade 
(Rua João Coneglian, 340, no Jar-
dim do Caju) e RAIS Mulher (Rua 
Ignácio Anselmo, 745, no Centro).

IMPORTÂNCIA DO OUTUBRO 
ROSA

A campanha Outubro Rosa 
foi criada no início da década 
de 1990 e vem sendo realizada 
todos os anos em nível mundial. 
Durante este mês são compar-
tilhadas informações para pro-
mover a conscientização sobre o 
câncer de mama e o câncer do 
colo do útero, além de propor-
cionar maior acesso aos serviços 
de diagnóstico e de tratamento.

O secretário Ricardo Conti 
alerta sobre câncer de mama, 

que é o segundo tipo mais co-
mum entre as mulheres do mun-
do inteiro. “O Outubro Rosa foi 
criado para alertar a sociedade 
sobre a importância de prevenir 
o câncer de mama e também 
o do colo do útero. A detecção 
precoce aumenta muito a chan-
ce de cura dessas doenças, por 
isso, a Secretaria de Saúde vai 
realizar várias ações de forma a 
combater essa doença. Pedimos 
que as mulheres procurem as 
unidades para se informar me-
lhor”, declarou.

DIA D - RAIS Mulher e outras Unidades de Saúde abrem hoje 
para coleta de exames de Papanicolau

Brasil registra aumento em transplantes de medula e coração

Dados foram divulgados na última sexta-feira (27) pelo Ministério da Saúde

Da Redação

O Ministério da Saúde divul-
gou na última sexta-feira 
(27), Dia Nacional de In-

centivo à Doação de Órgãos, um 
balanço sobre a doação de órgãos, 
tecidos e células, e transplantes 
realizados no país no primeiro 
semestre de 2019 em compara-
ção ao mesmo período de 2018. 
Também foi lançada a Campanha 
Nacional de Incentivo à Doação, 
que este ano traz o slogan “A vida 
continua. Doe órgãos. Converse 
com sua família”. O balanço do 
período apontou crescimento de 
transplantes considerados mais 
complexos, ou seja, que são mais 
difíceis de serem realizados devi-

do a aspectos como tempo curto 
entre retirada e implante do ór-
gão, estrutura necessária nos hos-
pitais e equipes especializadas. 
Os transplantes de medula óssea 
aumentaram 26,8%, passando de 
1.404 para 1.780. Já os transplan-
tes de coração cresceram 6,3%, 
passando de 191 para 203.

No geral, o Brasil manteve o 
número de transplantes realiza-
dos no primeiro semestre de 2019 
(13.263) em comparação com o 
mesmo período de 2018 (13.291). 
Dez estados nas cinco regiões do 
país apresentaram crescimento: 
Bahia, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Mato Gros-
so do Sul, Paraná, Rondônia, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e 

São Paulo. Além dos transplantes 
de medula óssea e coração, tam-
bém tiveram aumento pâncreas 
rim (45,7%), passando de 46 para 
67; e pâncreas isolado (26,7%), 
que cresceu de 15 para 19 trans-
plantes. Três estados zeraram a 
fila de transplantes de córnea: Per-
nambuco, Ceará e Paraná.

Com o aumento no núme-
ro de doadores efetivos, ou seja, 
aqueles que iniciaram a cirurgia 
para a retirada de órgãos com a 
finalidade de transplante, o Brasil 
deve fechar 2019 com taxa de 17 
doadores efetivos por milhão da 
população (PMP), ultrapassando 
a meta do Plano Plurianual do 
Ministério da Saúde, que previa 
o alcance de 15 doadores efetivos 

PMP para este ano. Em números 
absolutos, o país deve alcançar 
3.530 doadores efetivos neste ano.

O Brasil possui o maior pro-
grama público de transplante 
de órgãos, tecidos e células do 
mundo, que é garantido a toda a 
população por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS), responsá-
vel pelo financiamento de cerca 
de 95% dos transplantes do país. 
O Sistema Nacional de Transplan-
tes é formado pelas 27 Centrais 
Estaduais de Transplantes; 13 
Câmaras Técnicas Nacionais; 619 
estabelecimentos; 1.157 equipes 
de transplantes; 574 Comissões 
Intra-hospitalares de Doações e 
Transplantes; e 72 Organizações 
de Procura de Órgãos (OPOs).
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Beef Route coloca 
Lençóis no circuito 
nacional do churrasco
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Grupo lençoense participa 
de festival internacional
Faceiros Cintilantes é um dos semifi nalistas do Imagine Brazil, que 
acontece em novembro no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti

Flávia Placideli

O grupo Faceiros Cintilantes, 
composto por jovens mú-
sicos lençoenses, é uma 

das bandas selecionadas para o 
Festival Imagine Brazil, que nesta 
edição terá uma de suas semifinais 
em Lençóis Paulista. Idealizado 
pela Jeunesses Musicales Interna-
tional (JMI), maior ONG (Orga-
nização Não Governamental) de 

música para jovens do mundo, o 
evento é realizado no Brasil pela 
Amigos do Guri, uma das gestoras 
do Projeto Guri, maior programa 
sociocultural do país, mantido 
pela Secretaria da Cultura e Eco-
nomia Criativa do Governo do 
Estado de São Paulo.

Formado por sete integrantes, 
Carlos Henrique de Almeida, de 
15 anos, Giovana Felício, de 16 
anos, Geovani Martimiano Ra-

mos, de 13 anos, Liriel Correia 
da Silva, de 15 anos, Márcio Da-
niel Moreira Junior, de 14 anos, 
Rafael Cavalheiro Schemer, de 18 
anos, e Kevin Moreira Ferreira, 
de 19 anos, o grupo é regido pelo 
músico e educador musical José 
Santos, que aposta no sucesso dos 
jovens. “Eu acredito demais no po-
tencial dessa galera. Eles aceitam 
e se jogam de cabeça em todas as 
ideias que eu tenho. Quando não, 
eles mesmos me ajudam a criar, a 
compor e a produzir tudo o que 
fazemos”, ressalta.

Criado há quase três anos, o 
grupo já participou de diversos 
festivais de música no estado de 
São Paulo, tendo obtido ótimos re-
sultados em alguns deles, como na 
4ª edição do Concurso de Com-
posição do Projeto Guri, disputa-
do em 2018, na qual o grupo ficou 
em 1º lugar com a música “O Cir-
co”, que também será apresentada 
no Imagine Brazil. “Para o Festival 
Imagine, que tem um formato um 
pouco mais exigente, teremos que 

fazer algumas adaptações nesta 
produção, mas pretendemos apre-
sentá-la com a mesma identidade 
do grupo”, destaca Santos.

Além de “O Circo”, o Faceiros 
Cintilantes também deve apresen-
tar as canções “Maracatu Che-
gou” e “As voltas que o mundo 
dá”, todas composições autorais 
com a mistura de instrumentos 
diversos, como guitarra, baixo, 
teclado e percussão, que mesclam 
vários ritmos, como reggae, funk 
e maracatu, estilo de formação da 
banda. “Tentamos unir um pouco 
de tudo. Mas, mais do que isso, o 
grupo foi formado da junção de 
jovens de realidades diferentes. 
Então, buscamos que a banda, as-
sim como todas as produções, não 

perca essa identidade e mostre ao 
público e aos jurados dos festivais 
que participamos nossa verdadei-
ra cultura”, pontua o educador.

Santos acredita que a opor-
tunidade de participar de uma 
competição internacional de mú-
sica para o público jovem em seu 
próprio município é de extrema 
importância para o crescimento 
da banda e para a visibilidade de 
seus trabalhos. “Na minha época, 
quando decidi entrar para essa 
área musical, era bem mais difícil 
você participar de um festival ou 
ter a oportunidade de estar dentro 
de um estúdio para gravar uma 
composição sua. Hoje, não, eles 
têm muito mais oportunidades. 
Tem vários festivais e seletivas 

de música acontecendo, tanto 
em nossa cidade, como na região. 
Basta ter vontade, e disso eu não 
tenho dúvida, os Faceiros Cinti-
lantes tem de sobra”, reforça.

Confiante e ao mesmo tempo 
certo da capacidade dos sete jo-
vens, o educador incentiva o gru-
po, que se prepara com todo fôle-
go para se apresentar no festival, 
que acontece no próximo dia 9 de 
novembro, no Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti. “Eu costumo 
dizer que na música ou você sai 
e vai atrás de alguém que faça por 
você, ou você usa sua própria fer-
ramenta para criar. E essa turma 
está tão disposta quanto eu a criar 
sempre algo novo”, finaliza José 
dos Santos.

FACEIROS CINTILANTES - Grupo formado por sete jovens lençoenses se apresenta no dia 9 de novembro, na 
semifinal do Festival Imagine Brazil, que acontece no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, em Lençóis Paulista

EDUCADOR MUSICAL - Faceiros Cintilantes é regido por José Santos

FOTO: BÁRBARA LENCI/DIVULGAÇÃO

FOTO: ELTON LAUD/O ECO



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 5 DE OUTUBRO DE 2019 •B2

Economia

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O CAPACITAÇÃO 

O Programa Cidade Empreendedora, realizado pela Prefeitura de Lençóis Paulista em parceria com o Sebrae, deu 
início ao projeto “Crescendo e Empreendendo”. A capacitação iniciada na quarta-feira (2), no Centro do Empreendedor, 
está sendo realizada junto aos legionários da Legião Feminina e Legião Mirim, atuantes nos diversos setores da 
Administração. O curso é trabalhado em encontros vivenciais e pode ser aplicado especialmente em projetos sociais, 
com ações educacionais para jovens, e em propostas pedagógicas de curta duração.

GASTRONOMIA

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

Beef Route coloca Lençóis no 
circuito nacional do churrasco
Organizado pelo Grand Parrilla, evento acontece neste sábado (5), no recinto da Facilpa

Elton Laud

Este sábado (5) é dedicado aos 
amantes do bom churrasco, 
que têm encontro marcado 

no Recinto de Exposições José Oli-
veira Prado (Facilpa), em Lençóis 
Paulista. O local recebe, das 12h 
às 20h, a primeira edição do Beef 
Route, que coloca a cidade no cir-
cuito dos grandes acontecimentos 
gastronômicos no país. Promovido 
pelo restaurante Grand Parrilla, o 
evento deve reunir mais de 1 mil 
pessoas de diversas cidades da re-
gião e de outras partes do estado 
de São Paulo.

Bastante aguardado pelos 
apreciadores da boa gastronomia 
churrasqueira, o Beef Route é um 
evento open bar e open food, com 
cerveja Petra, caipirinha, vodka, 
energético, refrigerante, água, 
além, é claro, das melhores car-
nes Angus da Frigol preparadas 
por alguns dos melhores churras-
queiros do circuito nacional. Ao 
todo, serão 13 estações de carnes, 
cada uma oferecendo um prato 
diferente para a degustação do 
exigente público.

“Existem vários eventos como 
este acontecendo em todo o país, 
porque tem muita gente buscando 

ÁGUA NA BOCA - Beef Route contará com 13 estações com diferentes 
cortes e preparos de carne; na foto, Murilo Cilli, um dos assadores

esse nível de qualidade premium. 
As melhores carnes assadas pelos 
melhores profissionais. É uma 
combinação que não tem como 
não dar certo, por isso, trouxemos 
para Lençóis Paulista, que carecia 
de um evento deste porte, com 
produtos diferenciados”, comenta 
Orlando Henrique Negrão, sócio 
proprietário do Grand Parrilla e 
organizador do Beef Route.

Além da parte gastronômica, 
o Beef Route reserva algumas 
atrações para animar e entreter o 
público durante as oito horas de 
evento. O palco montado no recin-
to recebe as bandas Folker’s, 4 no 
Sertão e Two Brothers, que apre-

sentam repertórios bem variados 
e ecléticos. O local também deve 
contar com Espaço Kids para a 
diversão das crianças, Espaço Zen 
para quem quiser relaxar, tenda 
de tatuagem do tatuador Felipe 
Saci, entre outras novidades.

“O Beef Route foi pensado 
para reunir toda a família e esta-
mos muito felizes com a recepti-
vidade. Iremos receber aproxi-
madamente 1 mil pessoas neste 
sábado (5) e esperamos que todos 
possam aproveitar bastante cada 
minuto. Dentro da filosofia que 
implantamos com o Grand Par-
rilla, procuramos fazer um evento 
com o que há de melhor, com o 

mesmo padrão de qualidade, só 
que em uma proporção muito 
maior”, finaliza Negrão.

Os convites para o Beef Route 
seguem no terceiro lote a R$ 200 
(individual) e R$ 350 (ingresso 
amigo - duplo). A comercialização 
está sendo feita neste sábado (5), 
diretamente na portaria do evento, 
no Recinto de Exposições José Oli-
veira Prado, que fica na Avenida 
Lázaro Brígido Dutra, 300.

CONFIRA AS DELÍCIAS QUE O 
EVENTO RESERVA PARA O PÚBLICO

Brisket com Marcos (Barba)
Paella Campeira com Lucas 

Barcelos
Choripan e Banana com 

Ganache com Murilo Cilli
Picanha Suína com Adriano 

Mota
Hambúrguer com Natália e 

Sara (Grand Parrilla)
Chorizo com Paulo Cunha e 

Comitiva Pedra Preta
Prime Steak com Rodrigo 

Bison Steak Art BBQ
Maminha com Rafael Toru
Ancho com Fernando Rodrigues
Varal de Cupim, Leitoa e 

Legumes com Hércules
Costela de Chão com Comitiva 

Janta Sertaneja
Ragu de Costela com João Neto
Picanha com Beto Padilha

FOTO: DIVULGAÇÃO
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VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda minha confi ança e es-
perança.
Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, Sois o Rei dos Reis, 
Vós que fi zeste o cego ver, paralítico andar, o morto voltar a viver, o 
leproso sarar.
Vós que vedes as minhas afl ições, as minhas angústias, bem sabeis, 
Divino Coração, como preciso alcançar 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 confi ança; (pede-se novamente a graça).
Fazei, Sagrado coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, 
dentro de nove dias, alcance esta tão grande Graça; e para Vós agra-
decer, divulgarei esta Graça para que os homens, aprendam a ter fé e 
confi ança em Vós.
Iluminai os meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta 
luz esta nos iluminando e testemunhando a nossa conversa.
Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confi ança em Vós, Sagrado Cora-
ção de Jesus, aumente ainda mais a minha fé. Amém.

Edevar Ferrari

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

LENÇÓIS PAULISTA

Comunicado – Eleições

Comissão Eleitoral A Comissão Eleitoral 
instituída nos Termos do artigo 31 do Es-
tatuto Social da Associação dos Servidores 
Públicos Municipais de Lençóis Paulista, 
informa que foi registrada uma única chapa 
para participar das eleições para Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal para o quadri-
ênio 2019/2023. Informa ainda que a rela-
ção com a composição da chapa encontra-
-se fi xada no átrio da sede administrativa 
da ASP. 
Informa também que as eleições serão rea-
lizadas no dia 31 de outubro, das 8h às 17h.

Lençóis Paulista, 5 de outubro de 2019 

Comissão Eleitoral

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

VENDE-SE SAVEIRO 
CS, ano 2013, 1.6, 
branca, completa, 
ótimo estado. Tratar 
(14) 99786-4342

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

COLBT LTZ ano 2017, 
modelo novo (sem 
detalhes), cor metálico, 
completo, único dono 
– 11 mil km. Tratar: (14) 
99709-5659 c/ 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.

AGILI LTZ Easytronic 
1.4, ano 2014, preto, 
completo, câmbio e 
piloto automáticos e 
shifters (troca de mar-
cha borboleta) atrás do 
volante. Contato com 
Luccas - 9.9740-6502.

MERIVA JOY 1.4 cor 
preta ano 2009 – Tratar 
(14) 3263-4351

ASTRA SEDAN ano 
2005. Tratar (14) 98171-
5643.

ZAFIRA ELITE 2.0 
MPFI FLEXPOWER 
2006 em ótimo estado 
- procedência –07 
lugares - documentada 
- aceito troca. Troca só 
carro ou moto de me-
nor valor e a diferença 
em dinheiro, valor R$ 
26.000,00. Falar c/ 
(14) 9.9793-7010 vivo 
whats.

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

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

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

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

TUCSON GLS 2.0 
automático 2013, cor 
prata, completo, baixa 
km, único dono. Tratar: 
(14) 99822-4209 

ZAFIRA CD 07 lugares 
2004. Fone (14) 98177-
0870. 

VOYAGE -  1.8 ano 
1991 04 portas. Tratar: 
(14) 3264-5396 ou (14) 
99641-8253

ECOSPORT 2007 cor 
vinho vendo ou troco 
por outro carro de 
menor valor. Tratar: 
(14) 99693-8389

SCORT GL ANO 
1987  cor verde 
metálico, doc em 
dia , bateria e pneus 
novos, álcool. Valor 
R$3000,00  Tratar 
com Luiz ou Claudia  
Cel:  (14) 99112-2708

VENDE- SE Agile, 
2011, flex, preto. 
Contato (14) 99674-
7626

VENDE- SE Pajero 
TR4, ano 2013, cor 
Branca, excelente 
estado de conserva-
ção. Aceita proposta. 
Tratar (14) 99691-
6029

VENDE-SE UM Pris-
ma LTZ, ano 2015, 
cor branco, baixa 
quilometragem. Tra-
tar (14) 99732-7713

VENDE-SE ASTRA 
CD ano 2003, em 
bom estado com 
186 mil km, tratar 
(14)99786-4342

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

VENDE-SE FIAT 
Punto Essence 1.6, 
ano 2015, 16 v, com-
pleto, documento em 
dia, cor prata, aceita-
mos financiamento. 
Valor 29.500,00, 
(aceita troca). Tratar 
(14) 3263-2764 ou 
(14) 99832-2871

VENDE-SE UMA 
Kombi ano 92, valor 
9.000 ou troco por 
carro. Tratar (14) 
99882-5275

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

VENDE-SE MOTO 
XRE 300, ano 2014, 
vermelha, baixa qui-
lometragem. Tratar 
(14) 99887-7508

VENDE-SE 01 moto 
CG Titan EX 160, cor 
vermelha modelo 
2018, com 4 mil km, 
Tratar: (14) 99167-
7651.

VENDE – se uma 
moto Boulevard 
800, ano 2008, cor 
roxa perolizada com 
4 mil km novinha! 
Tratar: (14) 99117-
2055 

TWISTER ANO 
2006, cor prata – 
vendo ou troco por 
moto 2011 TITAN 
150, Tratar: (14) 
99782-1770 c/ 
Mariano.

ATENÇÃO PATRO-
AS! Se você precisa 
de empregada domés-
tica com experiência 
ligue para o Sindicato 
das Domésticas (14) 
3263-1923 das 14h às 
17h30 

PROCURO EMPRE-
GO como empregada 
doméstica, tenho 20 
anos de experiência. 
Tratar (14) 3263-4212/ 
9.9832-3375

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

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

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

MULTI FUNCIONAL, 
limpeza de lotes e 
quintais, deslocamento 
de entulhos, faço cerca 
em lotes para evitar que 
joguem lixo e pintura bá-
sica e residencial, com o 
menor preço de Lençóis. 
Tratar (14) 98232-5383

A 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.

ARQUITETA RENATA 
Boaventura, projeto 
residencial e comercial, 
desmembramento de 
terreno, regularização, 
reforma e projeto de 
interior. Tratar (14) 
99815-0038

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

LAVA SECO Cavazzotti, 
Lava  seu sofá e também 
fazemos impermeabi-
lização em estofados. 
Faça um orçamento sem 
compromisso. Tratar:.(14) 
99701-3523, (14) 99846-
5110 ou (14) 3436-1419.

ROCHA SERRA-
LHERIA - Portões bascu-
lantes, portas, vitrôs, 
esquadrias metálicas em 
geral, faça um orçamen-
to. Tratar na R: Paraná, 
s/n Jardim Cruzeiro ou 
no telefone (14) 3263-
5428/ 9.9724-0188 com 
João Sérgio Rocha.

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

PEDICURE DOMICÍ-
LIO c/ hora marcada 
p/ idosas, agende seu 
horário. Tratar (14) 
99658-6608.

PROJETO E arquitetu-
ra- Obras residenciais e 
comerciais. Regulari-
zação e documentação 
junto à prefeitura..

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

BORRACHARIA TIÃO 
- Tratar na R: Palmiro 
Diegoli, 129, Jardim 
Primavera ou no telefone 
(14) 3264-8827.

SERRALHERIA CO-
NEGLIAN Lençóis - seu 
portão está com algum 
problema? Fazemos 
manutenção em portões 
automáticos e correr - 
troca de cabo de aço, 
kit e roldanas, placas de 
motores - rolamentos, 
roldanas, fechaduras 
elétricas ou simples - 
revisão geral. Fabricação 
de portões basculante/ 
correr/ social/ grades 
de proteção para vitros 
e portas/ qualquer tipo 
de esquadria metálicas. 
Ligue: (14) 3263-1148 
ou 9 9758-3585 / 9 
9633-7516.

RL CAÇAMBA – Faz 
serviços de limpeza com 
caçamba para entulho 
(para fi rmas e particula-
res). Tratar (14) 99789-
2210/ 99777-2218.

SUCATÃO DIDI - com-
pro ferro, papelão, cobre, 
alumínio em geral. Tratar 
na Rua Willian Orsi, nº 
57, Jardim Itapuã. Fone 
(14) 3264-6195/ 99675-
8650. Email: reciclaveis-
mc@hotmail.com.br

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

APLICAM-SE HER-
BICIDAS mata - mato 
em terrenos e quintais. 
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 Visto-
rias Veicular, vistoria em 
autos, motos, ônibus, 
caminhões, etc. Rua 
Líbero Badaró, 523, 
Jd. Morumbi, (ao lado 
da ofi cina do Milani) 
Telefone (14) 3263-1795 
e 99711-5644.

NATAL JARDINA-
GEM- faço manutenção 
em jardim, limpeza 
de terrenos, poda de 
árvores e até aplicação 
de venenos. Tratar (14) 
99840-8705/ 3263-4159 
tudo p/ facilitar o seu 
jardim!

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

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

GEOVANE ELÉTRICA 
Residencial: Serviços 
Instalações e reparos 
elétricos, faça um orça-
mento s/ compromisso, 
atendimento 24 horas. 
Tratar (14) 3264-3837/ 
9.9864-9769

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

FISIOTERAPIA 
ATENDIMENTO 
domiciliar e consultório, 
R: Cap. João Antônio, 
12-70, Bauru/SP. Tratar 
(14) 99665-6449. Email: 
je_quadrado1500@
hotmail.com. Com Jés-
sica Quadrado- Crefi to 
56758-LTF

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

JS SANTOS Automa-
tiza dores e Segurança 
Eletrônica – Instalação 
de automatiza dores 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 ofer-
ta. Tratar com Anderson 
Silva (14) 99664-4648

BEM ESTAR – Clínica 
de fi sioterapia, atende-
mos todos os convênios. 
Tratar na R: José do 
Patrocínio, 511, Centro. 
Telefone (14) 3264-8420 
c/ Dr. Danilo / Dra. 
Joyce

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

CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 
- Cirurgiã Dentista 
Dra. Maraísa - R: 
Geraldo Pereira de 
Barros, 1133, Centro 
– Atende convênios 
AESP odonto, ASP - 
aceita também cartões 
de crédito e débito. 
Tratar (14) 3263-0730/ 
99115-6306. Email: 
maraisama@hotmail.
com

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

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

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

PRECISANDO 
CALCULAR seu 
Seguro Novo ou 
Renovação,faça já 
seu cálculo com a MC 
Corretora de Seguros. 
Rua XV de Novembro, 
269 Centro - Lençóis 
Paulista 014 3263 
3803/ 014 99884-3777

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

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.

INSTALADOR 
ANTENAS – TV home 
e ventiladores. Tratar: 
981186574 whats com 
Juvêncio.

SERRALHERIA 
PORTAL – portões 
basculantes revestido 
em chapas de alu-
mínio – estruturas e 
esquadrilhas metálica 
em geral. Pontua-
lidade, efi ciência e 
qualidade em primeiro 
lugar. Tratar (14) 
3264-4313 e-mail 
serralheriaportaljc@
hotmail.com

AUTO STILO Lava 
Car – lavagens 
simples à completa, 
lavagem interna e po-
limento rua: nove de 
julho nº 999 – centro 
e-mail esthemacedo@
gmail.com. Tratar: (14) 
99178-4013

EDÍCULA ALDEIA 
- para confraterni-
zações - “ambiente 
familiar”. Lugar amplo 
com cobertura, quarto, 
banheiro interno, sala, 
copa com churrasquei-
ra, quadra, piscina, 
banheiro externo 
masculino, mesa de 
bilhar e, acessórios 
(Freezer, TV) ... Tenho 
mesas e cadeiras 
para alugar. Tratar 
(14) 9.9768-0518 vivo 
whats, no Jd. Itapuã. 
Pode me chamar no 
whatsapp! Aceita 
pagamento no cartão, 
débito ou crédito!

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

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

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

PROCURO VAGA 
de diarista; Faxineira 
ou doméstica. Tenho 
disponibilidade de dia 
e horário, para Resi-
dências ou Escritórios. 
Tratar (14) 99896-2101

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

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

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

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

ESTUDANTIL PRE-
SENTES Roupa de in-
verno é só aqui, aonde 
você encontra o melhor 
peças e melhor preço 
e atendimento hoje e 
sempre, conjuntos in-
fantis e aduldos, blusa 
e calçados de todos 
os tamanhos pra você 
e tada família.. Todo 
com 10% de desconto 
a vista ou parcelado no 
cartão em 6 vezes.(14) 
3263-2125

GLÓRIA BERNAR-
DINI Escritório de 
Engenhariaemail: 
gloria.esceng@yahoo.
com.br (14) 3281-4900 

ARTES– DIAGRA-
MAÇÃO (jornal, 
revistas, folders, livros 
etc.) desenhos em geral 
(caricaturas, retrato 
falado etc.) tratar: (14) 
99700-0877

GRAFITE PARA 
fachada, pinturas 
Artísticas com dese-
nhos para fachadas co-
merciais e residências. 
Studio Paccola (14) 
99832-3243.

SOU DIARISTA, com 
experiência. Boa orga-
nização e disciplina. 
Atuo em Residências, 
Escritórios e Consultó-
rios. (Escritórios e Con-
sultórios Disponível 
Faxina a Noite) tratar: 
(14) 9 9702-5096

PREOCUPADO SE as 
mudanças nas regras 
de aposentadoria 
afetarão você?  Faça 
uma consulta conosco 
e entenda.  sem com-
promisso. Escritório 
Contábil G5 Contec 
LtdaRua José do Patro-
cínio nº 591, Centro, 
Lençóis Pta – SPFone: 
(14) 3263-2015/ 3264-
8282/ 3264-6569

L.A.MUNCK – Loca-
ção de guindastes, Rua 
: Castro Alves,170 JD 
Ubirama. Tratar: (14) 
99117-2055 ou (14) 
3263-6011

CABELEREIRO E 
Barbeiro a domicilio 
atendo pessoas idosas 
e enfermas que não po-
dem sair de suas casas, 
tenho experiências no 
ramo a mais de 50 anos. 
Tratar: (14) 99191-0232

CONSÓRCIO CON-
TEMPLADO CRÉDITO 
R$298 MIL P/ COMPRAR 
IMÓVEL, CONSTR. / 
CAPITAL GIRO - QUERO 
R$30 MIL +   TRANSF.  
DIV. (14) 99892-8346 ( 
PARTIC.)TRANSF.  DIV. 
(14) 99892-8346 

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

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

AULAS PARTICULA-
RES de Italiano Tratar 
Valério cel: 99715 2968

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

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

EXCURSÕES

SERVIÇOS

FESTAS

RESIDÊNCIAS
VENDA

CENTRO, 02 dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, banheiro social, área de 
serviço e garagem p/ 02 carros– R$ 
290.000,00. (Área construída 122,02m² e 
área de Terreno 165,00m² )

JD. EUROPA, 03 dormitórios, sendo 01 
suíte, closet, hall, sala, cozinha, banheiro 
social, lavabo, área de serviço, despensa e 
garagem p/ 02 carros – R$ 430.000,00.

JD. PRINCIPE, 03 dormitórios, sendo 01
suíte, sala, copa, cozinha, banheiro social, 
lavanderia e garagem p/ 02carros. - R$ 
310.000,00.

CENTRO, Casa p/ demolição. (terreno 
c/195,50m²). – R$ 120.000,00.

TERRENO. JD. SANTA LUCIA c/ 
280,00m² - R$ 105.000,00 – Aceita 
Financiamento.

TERRENO, JD. ITAMARATY
c/1.050,00m² - R$ 500.000,00.

TERRENO, JD. ITAMARATY c/ 
1.005,36m² – R$ 475.000,00.

TERRENO, JD. GRAJAÚ c/ 
280,06m²(esquina) todo murado – R$  
115.000,00

TERRENO, JD. CAJÚ I c/ 325,85m² -  
R$ 110.000,00 (esquina)

TERRENO, JD. VILLAGE c/ 253,00m² -
R$ 150.000,00.
__________________________________________________

Av. Nove de Julho, 944 - Centro
Lençóis Paulista – SP

(14) 3263-7094  /  99795-0722
www.santangeloimoveis.com.br

ITAMARATY : Vendo 01 Terreno Plano 501.74 m2   
( Baixou o preço de R$ 230.000 para R$ 215.000 ) 

Adriano Cian – Consultor de Imóvel Tel. 99126-5928

NEGÓCIO DE OCASIÃO!

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
 
PRISCILA CORRÊA DIAS MENDES, 
Ofi cial do Registro de Imóveis e Anexos 
da Comarca de Macatuba-SP, vem, na 
forma como autorizado pela Lei Fed-
eral nº 9.514/1997, artigo 26, § 4º, e em 
razão do requerimento da BEM VIVER 
MACATUBA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ 
14.586.380/0001-00, situado na Rua Rio 
Branco, nº 335, sala 501, 5º andar, Cen-
tro, na cidade de Barra Bonita/SP, credora 
do contrato de fi nanciamento imobiliário, 
garantido por alienação fi duciária fi rmado 
em 21/01/2015 e registrado sob o R. 4 da 
matrícula nº 3.074 do CRI de Macatuba/
SP, referente ao imóvel situado à Rua 03, 
Residencial Bem Viver, nesta cidade de 
Macatuba-SP, NOTIFICAR os devedores 
fi duciantes, LUIS FERNANDO ZAFANI, 
soldador, casado, RG nº 48.267.051-4-SSP/
SP, CPF nº 407.321.708-93, e LARISSA 
DRIELE BETTANIN ZAFANI, do lar, 
casada, RG nº 48.277.838-6-SSP/SP, CPF 
nº 407.811.808-99, brasileiros, residentes e 
domiciliados na cidade de Macatuba/SP, na 
Rua Armando Pafeti, nº 204, Jardim Espe-
rança, para que compareça ao Cartório de 
Registro de Imóveis de Macatuba/SP, à Rua 
Rio de Janeiro, nº 09-35, Centro, das 9:00 
às 16:00 horas, de 2ª a 6ª feiras, dentro do 
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 
contados da última das 03 (três) publica-
ções deste edital, para dar cumprimento às 
obrigações contratuais relativas aos encar-
gos vencidos e não pagos, corresponden-
tes às prestações vencidas em 25/08/2018, 
25/09/2018, 25/10/2018, 25/11/2018, 
25/12/2018, 25/01/2019, 25/02/2019, 
25/03/2019, 25/05/2019, 25/06/2019 e 
25/07/2019, cujos valores estão sujeitos 
a atualização monetária, juros de mora 
e demais encargos legais devidos que se 
vencerem até a data do efetivo pagamento,  
de acordo com a planilha apresentada pela 
credora juntamente com o requerimento 
da notifi cação, acrescendo-se ao montante 
devido, ainda, as despesas de cobrança já 
realizadas, inclusive as da publicação do 
presente edital. Nesta oportunidade, fi ca o 
notifi cado cientifi cado, também, que o não 
cumprimento da referida obrigação no pra-
zo estipulado, garante o direito de consoli-
dação da propriedade do imóvel em favor 
da credora fi duciária BEM VIVER MACA-
TUBA EMPREENDIMENTOS IMOBIL-
IÁRIOS SPE LTDA, nos termos do Artigo 
26, § 7º, da Lei Federal 9.514/1997. Dou fé. 
Macatuba/SP, 20/09/2019. Priscila Corrêa 
Dias Mendes, Ofi cial.

PORTO SEGURO 
CONSÓRCIO. Faça 
acontecer seu novo 
imóvel, sua reforma, 
sua construção ou a 
compra do seu terre-
no. Credito de 55 mil 
á 500 mil, parcelas 
a partir de R$349,00 
sem juros. Até 200 
meses para pagar. 
Possibilidade de 
utilização do FGTS. 
Contemplações 
mensais por meio de 
lance ou sorteio. Tra-
tar:. (14) 99167-9988 
ou (13) 97600-6723 
Whats.

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

AULAS PARTICU-
LARES – INGLÊS, 
CONVERSAÇÃO, 
LEITURA, ESCRITA, 
Professor “Fluente” 
residiu e trabalhou 
na Inglaterra (Lon-
dres) por 05 anos. 
Tratar Cel/whast (14) 
99611-7673

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

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

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

PIZZARIA PRÂMIO 
- venha experimentar 
nosso rodízio de quarta, 
quinta e sexta-feira. 
Saborear vários sabo-
res deliciosos e passar 
horas aconchegantes. 
Tratar na AV: Brasil, nº 
722 ou ligue (14) 3263-
0204/ 3263-2620.

MADALENA SAL-
GADOS - aceitamos 
encomendas de 
salgados p/ festas, 
faço pães caseiros e 
recheados de todos os 
tipos e roscas doces, 
temos pronta entrega 
no Varejão da cidade 
aos domingos. Tratar 
(14) 99840-8705/ 3263-
4159

ROÇA URBANA – 
Verduras, legumes, 
ervas e raízes s/ 
agrotóxicos. R: Carlos 
Ranzani, 165, Jd Lago 
da Prata. Tratar (14) 
99761-1693.

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

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

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

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

PRECISO DE uma bi-
cicleta para trabalhar, 
quem tiver e poder 
estar doando desde 
já agradeço. Tratar 
(14)99802-4212 

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 a 
segunda. Tratar (14) 
99686-6030

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

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

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

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

EXCELENTE 
OPORTUNIDADE 
para escritórios, 
vende-se mesas, 
gaveteiros e armá-
rios, confeccionados 
em mdf e revesti-
mentos padroniza-
dos. Tratar: (14) 9 
91180204

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

VENDO APARE-
LHO 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, medias. 
Tratar (14) 3263-
1280

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

VENDE- SE Duas 
tv de tubo 20 pole-
gadas. Tratar cel:. 
99865-4330

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

11 A 15/10.  Praia 
Grande (SP). Pensão 
completa. Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436, 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-
9892

20/10. IBITINGA (SP). 
Tratar: c/ Ivani (14) 
3264-8436, 99724-
8206 ou com Isabel 
(14) 99682-9892

25 A 27/10. Poços de 
Caldas (MG) – Hotel 
+ Pensão completa. 
Tratar: c/ Ivani (14) 
3264-8436, 99724-
8206 ou com Isabel 
(14) 99682-9892

27/10. THERMAS dos 
Laranjais – Olím-
pia (SP). Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436, 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-
9892

09/11. APARECIDA 
do Norte (SP). Tratar: 
c/ Ivani (14) 3264-
8436, 99724-8206 
ou com Isabel (14) 
99682-9892

14 A 17/11. Caragua-
tatuba (SP). Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436, 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-
9892

24/11. THERMAS dos 
Laranjais - Olím-
pia (SP). Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436, 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-
9892

29/11 A 01/12.  Praia 
Grande (SP). Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436, 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-
9892

08/12. THERMAS 
dos Laranjais- Olím-
pia (SP). Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436, 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-
9892

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

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

24 A 26/01/2020.  
Praia Grande (SP). 
Tratar: c/ 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 Comburiu. 
Tratar com bete (14) 
99738-0539

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE UMA casa 
em Botucatu no bairro 
Itamaraty, casa frente 3 
quartos, sala, cozinha e 
banheiro, casa fundo 2 
quartos, sala, cozinha e 
banheiro. Valor R$260 
mil, aceito troca de 
casa em Lençóis. Tratar 
(14) 98805-3895

VENDE-SE UMA casa 
excelente acabamento 
no parque Rondon, 
3quartos com moveis 
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$590 mil. 
Tratar (14) 99795-2449 
Magno Ferreira Cresci 
194142F 

VENDE-SE CASA 
no Maria Luiza 3, 
sobrado com 215 m² de 
construção, 3 quartos 
sendo uma suíte, 3 
banheiros, escritórios, 
cozinhas com armários 
planejados, sala, copa, 
área gourmet, sacada 
com visão ampla 
da cidade, garagem 
coberta para 2 carros 
com portão automati-
zado. Valor 530.000,00, 
aceita fi nanciamento, 
aceito como parte 
do pagamento carro, 
terreno e casa. Tratar 
(14) 997952449 Cresci 
194142F

STA TEREZINHA I, 
casa nova com 3 dorm, 
sala, copa, cozinha, 
WC social, lavanderia, 
garagem coberta, e 
uma sala comercial, 
valor R$260.000.00 
ou aceita permuta. 
CONSULT Imóveis 
(14)3263-1118/99781 
2567

STA TEREZINHA I, 
casa com 3 dorm, wc 
social, sala, amplo 
cozinha, lavande-
ria coberta e wc, 
garagem. R$ 175mil 
aceita fi nanciamento. 
CONSULT Imóveis 
(14)3263-1118/99781 
2567

JD. ITAMARATY ex-
celente casa (sobrado) 
NOVA com 3 suítes, 
sala, sala de jantar, 
cozinha, área de lazer 
ampla com wc, pisci-
na! CONSULT Imóveis 
(14)3263-1118/99781 
2567

RESIDENCIAL 
PLANALTO nova 02 
dormitórios, sala, co-
zinha, área de serviço.
R$220.000,00 aceita 
fi nanciamento.Consult 
Imóveis 14-3263-1118

 CASA JD. Ubirama 
frente: 3 dorm., sala, 
copa, cozinha e wc 
fundos: 1 dorm., sala, 
cozinha e wc R$ 
250.000,00 Consult 
Imóveis 14-3263-
1118/99781 2567

CASA JD. Ubirama 
frente: 02 dormitórios, 
sala, cozinha, wc. 
fundo: 01 dormitório, 
sala, cozinha e wc 
R$160.000,00 Consult 
Imóveis (14)3263-
1118/99781-2567

APTO PORTAL de 
Lençóis 02 dorm, 
sendo 01 suíte, com  
armários embuti-
dos, gabinetes e 
fechamentos para os 
quartos, Box. .Aceita 
fi nanciamento! consult 
imóveis 14-3263 
1118/99781 2567

APTO FLAM-
BOYANTS – Bauru: 
03 dorm., sala 
estar/jantar, cozinha 
planejada, área de 
serviço, 1 vaga de 
garagem coberta. 
Armários embutidos 
e ar condicionado. 
Aceita fi nanciamento 
ou carro como parte de 
pagto. R$ 190.000,00. 
Consult Imóveis (14) 
3263 1118/ (14) 99781 
2567 

JD PLANALTO 02 
dormitórios, cozinha 
americana, sala, wc 
e área de serviço 
fechada. R$190.000,00 
Consult Imóveis 
(14)3263 1118/99781 
–2567

VENDO OU Troco, 
Apartamento em 
santos (100 m²), com 
3 quartos, lavanderia, 
sala dois ambientes, 
garagem demarcada. 
Aceita troca com casa 
de menor valor em 
Lençóis Paulista. Tratar 
cel:. (13) 97600-6723, 
(14) 99167-9988 ou 
(14) 99691-6029

VENDE-SE OU Troca 
Casa – 02 dormitórios, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, garagem e 
lavanderia cobertas. 
Na Rua: João Flôrencio 
Amaral nº 220 Bairro 
Monte Azul.(uma 
quadra do mercardo 
azulão/gigantão) e te-
nho interesse em troca 
por chácara (Virgílio 
Rocha, corvo branco 
e Agudos) a negociar. 
Tratar: (14) 99665-5755 
ou (14) 99648-6977.  

SÃO JOÃO - Salão 
Festa 147,44 m2 terre-
no 253 m2 Balcão, Co-
zinha com churrasquei-
ra, Garagem 3 carros, 
Banheiros. Infraestrutu-
ra completa ideal para 
aluguel Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 5928

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

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

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

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

VENDO CASA na R: 
XV de novembro, 1242, 
c/ 190.00m², R$ 330 
mil. Tratar (14) 99897-
6444

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

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

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

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

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

VENDE-SE UM apar-
tamento duplex Edifício 
Caiabi com 168,26m² 
sendo um living, sala 
de jantar, sala para 
almoço, duas sacadas, 
três dormitórios, sendo 
uma suíte, um banheiro 
social, um lavado, 
uma cozinha e área de 
serviço com banheiro, 
uma garagem. Tratar: 
(14) 99117-2055

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

VENDE-SE CASA na 
Rua Santo Antônio, 
nº533 – Jardim Bela 
Vista, 02 dormitórios, 
03 salas (de visitar, 
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 no 
bairro Maria Luiza II, 
115m², 03 quartos, 
sendo 01 suítes. Tra-
tar:(14) 997120847.

CENTRO 02 dormitó-
rios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro social, 
lavanderia e garagem 
p/ 02 carros. R$ 
350.000,00 – SAN-
TANGELO IMÓVEIS 
(14) 3263-7094 / 
99795-0722 

JD. MARIA LUIZA 
III 03 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, banheiro so-
cial, área de serviço e 
garagem p/ 02 carros. 
Área de lazer c/ chur-
rasqueira e banheiro 
- R$ 330.000,00 
– SANTANGELO IMÓ-
VEIS (14) 3263-7094 
/99795-0722

JD. PRINCÍPE 03 
dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, copa, 
cozinha, banheiro 
social, lavanderia e 
garagem p/ 02 carros 
– R$ 310.000,00 – 
SANTANGELO IMÓ-
VEIS (14) 3263-7094 / 
99795-0722

JD. PRINCÍPE 02 
dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro so-
cial, área de serviço, 
área de lazer c/ chur-
rasqueira despensa e 
garagem. Sala comer-
cial c/ banheiro. – R$ 
250.000,00 – SAN-
TANGELO IMÓVEIS 
(14) 3263-7094 / 
99795-0722

JD. GRAJAÚ 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área 
de serviço e garagem 
p/ 02 carros - R$ 
230.000,00 – SAN-
TANGELO IMÓVEIS 
(14) 3263-7094 / 
99795-0722

JD. EUROPA 03 
dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, copa, cozi-
nha, banheiro social e 
entrada p/ carros. - R$ 
295.000,00 – SAN-
TANGELO IMÓVEIS 
(14) 3263-7094 / 
99795-0722

JD. AMÉRICA 04 
dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, copa, 
cozinha, banheiro social 
e entrada p/ carros. – R$ 
250.000,00 -  SANTAN-
GELO IMÓVEIS (14) 
3263-7094 / 99795-0722

APARTAMENTO EDI-
FÍCIO RENATA LYCIA 
02 dormitórios, sala c/ 
02 ambientes, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, varanda e 02 
vagas de garagem. – R$ 
260.000,00 – SANTAN-
GELO IMÓVEIS (14) 
3263-7094/99795-0722
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Classifi cados

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

TERRENOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
VENDA

UM SENHOR JORNAL

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

ANUNCIE 
E ASSINE

ASSINATURA 
ANUAL:

R$ 100,00 ou 
2x de R$ 50,00

Ligue: (14) 
3269-3311

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

VENDE-SE LINDA 
casa núcleo H.  L. 
ZILLO, 03 dormitórios 
(1armario planeja-
do), sala estar, sala 
de jantar, cozinha 
planejada c/ forno e 
cooktop embutidos, 
02 banheiros, área c/ 
churrasqueira, lavan-
deria coberta, garagem 
para 02 carros. Valor R$ 
270,000.00(negociável). 
Aceita fi nanciamento. 
Tratar: (14) 99821-7389 
ou (14) 99184-2567

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

RESIDÊNCIA VENDA: 
176 m², 3 quartos, 
sendo 1 suíte com 
closet e guarda roupas 
planejados, sala estar 
e jantar integradas, 
Cozinha com armários 
planejados e coifa de 
inox, Banheiro social 
com armário, garagem 
para 2 carros, Área de 
lazer com churrasquei-
ra, lavabo e Lavanderia 
Adriano Cian – Con-
sultor de Imóvel Tel. 
99126 - 5928

RESIDÊNCIA VENDA: 
160 m²,3 quartos, 
sendo 1 suíte Sala 
estar e jantar, Cozinha, 
Banheiro, social, 
Garagem para 2 carros 
Área de lazer com 
churrasqueira, lavabo 
e Lavanderia Adriano 
Cian – Consultor de 
Imóvel Tel. 99126 5928

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

VENDO CASA de 3 
quartos, copa, cozinha, 
sala , garagem pra dois 
carros, churrasqueira, 
cozinha e lavanderia e 
dispensa nos fundos. 
Fica na cecap. Contato 
Magno Ferreira 99795-
2449. Valor 168,000.00

VENDE-SE APARTA-
MENTO Renata Lycia 
no jardim Ubirama 
ao lado da igreja 
São José, excelente 
acabamento, porcela-
nato, forro de gesso, 
armários embutidos 
na cozinha, quarto, 
lavanderia, banheiro, 
elevador, salão de fes-
ta, despensa individual. 
Valor 250 mil, tratar 
(14) 98123-2361

GUARUJA P/ 
TEMPORADA – Praia 
Pitangueiras – quitinet (4 
pessoas), apartamento 
(8 pessoas), 1 quadra 
da praia e 2 quadras 
dos shopping. Ligue 
14-997717315

CHACARA 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) 997727315

APARTAMENTO – 
Bauru – 2 quartos,1 sala 
conjugada c/ 1 copa, 
1 coz ampla,1 área de 
serviço,1 banh soc, 1 
garag cob, portaria 24 h. 
R$680,00. Contato: 14 
– 99728 – 1313/ 99772 
– 7315. 

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

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

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

ALUGO APTO de 
um quarto, cozinha e 
banheiro, cômodos 
independentes 50 m2, 
garagem com controle, 
cerca elétrica, próximo 
ao centro, R$ 700,00 
com água incluso, direto 
com o proprietário – 
última unidade - AV 
João Paccola, 1255 - Tel 
whats (14) 99614-3191.

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

ALUGA – se chácara. 
Tratar: (14) 99754-4603 
ou (14) 3263-5034. 

CENTRO – CASA – 
3dormitórios, 2 sala, 
1 cozinha, 1 lavan-
deria, 1 banheiro, 1 
garagens. R$ 950,00. 
Código 02012. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

PQ. ELIZABETH – 
CASA – 2 dormitórios 
sendo 1 suíte, 1 sala, 
1 copa, 1 cozinha, 
1 banheiro social, 1 
lavanderia, 2 garagens 
cobertas, portão 
eletrônico, cerca 
elétrica. R$ 1.400,00. 
Código 02613. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CENTRO – CASA/
SOBRADO – 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte, 2 
sala, 1 cozinha ampla, 
1 copa, 1 lavanderia c/ 
depósito,4 banheiro, 1 
churrasqueira, 1 pisci-
na grande, 2 garagens 
cobertas. R$ 1.500,00. 
Código 02033. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CENTRO – CASA – 4 
dormitórios sendo 2 
suítes, 2 banheiros, 
1 sala de visitas, 
1 sala de jantar, 1 
cozinha planejada, 
piscina e churras-
queira. R$ 2.500,00. 
Código 02610. Ligue 
(14)99728-1313/3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

JD. EUROPA– CASA 
– 2dormitórios, 1 sala, 
1 cozinha c/armário, 1 
lavanderia,1 banheiro, 
2 garagens desco-
bertas. R$ 1.100,00. 
Código 02533. Ligue 
(14)99728-1313/3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

VILLAGE – CASA – 3 
dormitórios sendo 3 
suítes, 1 closet, 1 sala, 
1 cozinha americana,1 
banheiro, 1 lavanderia, 
2 garagens cobertas. 
Edícula contendo 1 
salão, 1 banheiro, 1 
piscina, 1 churras-
queira. R$ 4.500,00. 
Código 02023. Ligue 
(14)99728-1313/3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CENTRO – CASA – 3 
dormitórios sendo 1 
suíte c/ armários embu-
tidos, 1 sala, 1 copa, 1 
cozinha americana  c/
armários embutidos, 1 
lavanderia,1 banheiro 
social, 2 garagens 
cobertas. Edícula 
contendo 1 quarto, 1 
banheiro, 1 churrasquei-
ra com pia, 1 salão 
amplo, 1 piscina, cerca 
elétrica. R$ 3.500,00. 
Código 02696. Ligue 
(14)99728-1313/3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

JD. UBIRAMA – 
CASA/SOBRADO –3 
dormitórios sendo 2 
suítes (1 c/ armário 
embutido), 1 sala, 1 sala 
de jantar, 1 cozinha, 1 
lavanderia, banheiro 
social, garagem p/1 
carro. R$ 1.500,00. 
Código 02791. Ligue 
(14)99728-1313/3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

RESIDENCIAL SANTA 
TEREZINHA - 3 quartos, 
1 sala de visita, 1 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social com box de 
blindex, 1 Lavanderia, 2 
garagens cobertas, por-
tão com interfone, cerca 
elétrica. R$ 1.900,00. 
Código 02787. Ligue 
(14)99728-1313/3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CENTRO – APARTMA-
ENTO – 1dormitório, 
1 sala, 1 cozinha, 1 
banheiro. R$ 400,00. 
Código 02674. . Ligue 
(14)99728-1313/3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br 

CENTRO– QUITINETE/
SOBRADO –1 sala 
grande, 1 cozinha, 1 ba-
nheiro completo, 1 lavan-
deria, 1 garagem. Água 
coletiva. R$ 550,00. 
Código 02583. Ligue 
(14)99728-1313/3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

NUCLEO HAB. 
LUIZ ZILLO – SALA 
COMERCIAL – ÓTI-
MA LOCALIZAÇÃO 
- Contendo um salão 
de 4x3,5mtrs, 1 
banheiro adap-
tado para PCD. 
Código 02482. 
Ligue (14)99728-
1313/3263-0021 ou 
acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br 

VILA CAROLINA 
–SALA COMERCIAL 
– Contendo um salão 
medindo 47,35 mts (c/ 
2 pias), laje, piso frio, 
ventilador, 1 banheiro, 
área de serviço c/ 
tanque, R$ 550,00. 
Código 02427. Ligue 
(14)99728-1313/3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CENTRO – SALA 
COMERCIAL/PISO 
SUPERIOR - Contendo 
85 mts sendo 1 sala 
ampla, 1 banheiro (c/ 
adaptações p/ PCD), 
piso em porcelanato 
e ótimo acabamento. 
R$ 2.200,00. Código 
2418.  Ligue (14)99728-
1313/3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

ALUGA-SE SALÃO 
comercial, na Cecap II. 
Rua Adriano da gama 
Cury. Nº616. Tratar 
com Bebeto Cel:. (14) 
99630-6731 ou (14) 
3263-5068

VENDO PRÉDIO 
comercial especial para 
clínica ou escritório, 
situado na R: Anita Ga-
ribaldi, nº 1515 e 1519. 
Tratar (14) 3264-3165/ 
99701-6335

VENDE-SE UM 
sitio área rural de 1(um) 
alqueire de terra, ao lado 
do engenho são Luiz, 
fi ca no são Judas Tadeu, 
com asfalto, água e luz.  
Tratar (14) 99772-5363 
com Amaral. 

SITIO VARGEM Limpa 
2 Alqueires, Casa com 
varanda, 03 Quartos, 
Suíte com Ar Condicio-
nado, Cozinha, Banheiro 
Social, Poço Artesiano, 
Mangueira, Pastagem, 
Plantação de Milho a 12 
km de Lençóis, aceito 
residência como parte 
do negócio. Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 5928

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

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

SÍTIO 1,09 alqueires na 
Vargem Limpa, com sede 
e benfeitorias. Tratar 
fone: 9.9685-8181

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

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

VENDO TROCO 
por terreno chácara 
Vergílio Rocha com 
1.025m² fechada em 
alambrado, volto a 
diferença. Tratar: (14) 
99650-0053 

VENDE-SE CHÁCA-
RA próximo da Usina 
Barra Grande 3500m² 
- poço artesiano, força 
e 02 comados. Tratar: 
(14) 99838-6156

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

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

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

TERRENO GRAN 
Ville Excelente terreno 
plano com 1.020m². 
Consult Imóveis 14-
3263-1118

TERRENO RES. An-
tonio Lorenzetti Filho  
Com financiamento 
(MCMV), ou próprio. 
. Consult Imóveis 14-
3263-1118

TERRENO JD. 
Planalto Comercial R$ 
200.000,00 – 450,56m² 
Aceita Financiamen-
to Consult Imóveis 
(14)3263 1118/99781 
2567

COMERCIAL COM 
excelente localização 
na av. Jácomo A. 
Paccola 1.460m² A.T.F. 
CONSULT Imóveis 
(14)3263-1118/99781-
2567

V. ANTONIETA I com 
503m², esquina. CON-
SULT Imóveis (14)3263-
1118/99781-2567

MARIA LUIZA IV 
Parte Alta. Vendo dois 
terrenos planos, juntos 
225m² cada total 
450m². Vendo junto ou 
separado. Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 5928

ITAMARATY: TER-
RENO 02 Juntos Total 
734 m² vendo junto e 
separado. Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126 5928

ITAMARATI : Vendo 
01 Terreno Plano 
501.74 m2,(Baixou o 
preço de R$ 230.000 
para R$ 215.000), 
Negocio de ocasião 
Adriano Cian – Con-
sultor de Imóvel Tel. 
99126 5928

JARDIM GRAJAU: 
01 Terreno 275 m² 
R$ 75,000 + parcelas 
Adriano Cian – Consul-
tor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928

JARDIM ITAMARA-
TY: Terreno Esquina 
523 m2 (vista Privile-
giada) Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 – 5928

PQ ANTÁRTICA 
terreno todo murado 
343m². Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
tel. (14) 99126-5928

PQ ANTÁRTICA 
terreno todo murado 
410m² Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
tel. (14) 99126-5928

PLANALTO, TER-
RENO de esquina, 
próximo a rotatória, 
terreno com 450,56m². 
Adriano Cian – Con-
sultor de Imóvel Tel. 
(14)99126 5928

VENDO UM ter-
reno de 200m² R$ 
125.000,000. Jd. Euro-
pa parte alta. Adriano 
Cian – Consultor de 
Imóvel Tel. (14)99126 
5928

ANTONIETA 
I:VENDO um 
terreno de 300m², 
R$135.000,00. Adriano 
Cian – Consultor de 
Imóvel Tel. (14)99126 
5928

ITAMARATY. PARTE 
alta . Vendo dois ter-
renos planos e juntos 
521m² cada, total 
1042m²( vendo junto 
ou separado) Adriano 
Cian – Consultor de 
Imóvel Tel. (14) 99126-
5928

MARIA LUIZA IV: 
01 Terreno 372 m² R$ 
120,000 Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126- 5928

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

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

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

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

LOTEAMENTO SAINT 
raphael – macatuba Lo-
tes com 200 m² disponí-
veis para venda!Preços 
especiais! Informações: 
(14) 3264-5165 (14) 
99820-0872 José Carlos 
(whatsapp)

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

VENDO LOTES 
na região Centro-
-Oeste-Paulista: Jaú/
SP; Macatuba/SP; 
Pederneiras/SP; Barra 
Bonita/SP; São Manuel/
SP; Votuporanga/SP e 
Três Lagoas/MS. Falar 
c/ Américo Oliveira (14) 
9.9793-7010 - CRECI 
140642.

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

PARQ. RES. Rondon 
– AV. Pref. Jacomo Ni-
colau Paccola Barracão 
c/ escritório, cozinha 
e banheiro, com (área 
construída 400,00m² e 
área terreno 701,01m²) 
– R$ 550.000,00 – SAN-
TANGELO IMÓVEIS (14) 
3263-7094 / 99795-0722

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

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

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

VENDE-SE TERRENO, 
na rua Jose Bonifacio 
Nº592 Jd. Marimbono, 
topografia plana. 
Pronto para constru-
ção. Tratar cel: (14) 
99787-4343

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

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

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

RECORDANDO

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

IDADE NOVA - Adolfo Martini completou mais 
um ano de vida na quarta-feira (2) e comemorou 
com os familiares e amigos. Parabéns!

FESTA - Dalva Silva aniversaria hoje (5) e re-
cebe as felicitações de toda a família, espe-
cialmente do esposo Silva. Felicidades!

DATA ESPECIAL - Priscila Belasco inaugura 
mais um ciclo neste sábado (5) e celebra ao lado 
da família e dos amigos. Tudo de bom!

Na última sexta-feira (270), a equipe do Chopp Germânia de Lençóis Paulista recebeu 
dezenas de convidados para a reinauguração de sua loja, que está totalmente de cara nova. 

Confira a primeira parte das fotos!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

GÊMEOS GORDINHOS - Nascidos em 28 de 
janeiro de 1975, os irmãozinhos da foto são Rodrigo 
e Alexandre Cassola. Filhos de Maria Antonia Vieira 
Daun Cassola e Jair Cassola, gerente do Banco Itaú 
por vários anos. Hoje, os irmãos fofinhos gerenciam 
o bar e restaurante do Clube Esportivo Marimbondo. 
Além de administradores são, também, ótimos 
companheiros no Happy Hour do chope!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Alberto e Marcelo

Acacyo, Luciano, Wadi, Rafael, Sueli, Gisleine e Roseli

Angela e BetoSueli e Marise

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

Wellington e Dani Sueli e SuelenFrancieli e Renata

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECOFOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

Por Nelson Faillace
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