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UM SENHOR JORNAL

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

R$ 2,00

Aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de 
chuva à tarde. À noite o 
tempo fi ca aberto.

DOMINGO, 13/10

35ºC UR 57%
18%21ºC
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Sol com algumas 
nuvens. Não chove.
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Prefeitura perde ação para Santander 
e tem que desembolsar R$ 2,6 milhões

Os cofres da Prefeitura Munici-
pal de Lençóis Paulista sofreram um 
desfalque signifi cativo nesta semana. 
Uma ação que tramitava na Justiça 
desde 2012, na qual a Administração 
cobrava o Banco Santander pelo não 
pagamento de valores referentes a 
ISS (Imposto Sobre Serviços), teve 
decisão desfavorável ao município 
em última instância. Como parte do 
dinheiro que estava depositado em 
juízo havia sido utilizada, foi necessá-
ria uma transferência imediata de re-

cursos para cobrir o rombo. Segundo 
informações obtidas pelo Jornal O 
ECO, na ação a Prefeitura Municipal 
cobrava cerca de R$ 4,1 milhões do 
Santander e, como havia ganhado a 
causa em primeira instância, o mon-
tante precisou ser depositado em ju-
ízo pelo banco. No entanto, com to-
dos recursos acatados nos Tribunais 
Superiores, a instituição fi nanceira 
obteve o direito de reaver o dinheiro, 
o que obrigou o governo a desembol-
sar mais de R$ 2,6 milhões. A4

Justiça acatou recursos do banco em processo sobre não recolhimento de ISS e obrigou devolução de dinheiro que havia sido depositado

PROCESSO - Ação tramitava na Justiça desde 2012 e foi julgada em última instância

SOLIDARIEDADE

Voluntários realizam 
festa de Halloween B1

N. S. APARECIDA

Católicos celebram 
Dia da Padroeira A2

PROJETO

Bracell promove 
Ofi cina dos Sonhos B2

CAMPANHA

Mãe busca auxílio 
para fi lho doente A8

AGRONEGÓCIO

32ª Expovelha 
começa neste 
sábado (12)

O Recinto de Exposições José Oli-
veira Prado, em Lençóis Paulista, re-
cebe a partir deste sábado (12) a 32ª 
Expovelha, que traz para cidade os 
principais criadores de ovinos e ca-
prinos do estado de São Paulo. Pro-
movida pela Prefeitura Municipal, 
com assessoria da ARLP (Associação 
Rural de Lençóis Paulista) e parceira 
da Aspaco (Associação Paulista dos 
Criadores de Ovinos), da Capripau-
lo (Associação Paulista dos Criado-
res de Caprinos) e do Caolp (Clube 
dos Amigos Orquidófi los de Lençóis 
Paulista), a feira conta com diversos 
eventos técnicos voltados ao setor, 
mas também apresenta uma progra-
mação bastante diversifi cada, com 
atrações para toda a família. A2
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POLÍCIA

Seis assaltantes 
invadem chácara 
em Lençóis

Na noite da última quarta-feira 
(9), a Polícia Militar de Lençóis Pau-
lista registrou um roubo em duas 
chácaras no bairro rural São Judas 
Tadeu. De acordo com o Boletim de 
Ocorrência, as vítimas, moradoras 
do bairro, foram rendidas por seis 
indivíduos armados, que roubaram 
um televisor, dois celulares, além de 
mais de R$ 6 mil em espécie. A4

FUTEBOL

Unidos da Vila 
goleia na estreia 
da Cidade do Livro

Quatro confrontos disputados na 
manhã do último domingo (6) deram 
início à edição 2019 da Copa Cida-
de do Livro de Futebol Amador. A 
rodada inaugural colocou em campo 
as equipes dos grupos A e C e teve 
como destaque o Unidos da Vila, 
que goleou a representação do Liver-
pool pelo placar de 11 a 0 no Estádio 
João Roberto Vagula (Vagulão). A6

ACIDENTE

PM registra mais
um atropelamento A4

FUTSAL

Campeonato regional 
começa na segunda A6

Uma comitiva lençoense viajou para São Paulo, capital, na última quarta-
feira (9), para uma audiência com o secretário de Segurança Pública do 
Governo do Estado, general João Camilo Pires de Campos. O objetivo 
principal do encontro foi solicitar reforço para a área em questão.

SegurançaSegurança
PÚBLICAPÚBLICA

A3

FOTO: DIVULGAÇÃO

CULTURA

Teatro recebe 
peça “O Pequeno 
Príncipe Preto”

Neste domingo (13), às 20h, o Tea-
tro Municipal Adélia Lorenzetti rece-
be o espetáculo infantil “O Pequeno 
Príncipe Preto”, com texto e direção 
de Rodrigo França. A apresentação, 
com entrada gratuita, é promovida 
pela Alic com recursos provenien-
tes da Lei Rouanet e patrocínio das 
empresas Zilor, Lwart Lubrifi cantes, 
Bracell, Duratex e Frigol. A7

PRÊMIO FILLP 2019

Cultura divulga lista 
de vencedores A7
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Cidade CAPACITAÇÃO
As secretarias de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Lençóis Paulista, em parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sindicato Rural, realizaram no início deste mês 
o módulo do curso de “Jardineiro - Implantação do Jardim”. A capacitação contou com aula teórica 
realizada no Centro do Empreendedor e aulas práticas nas instalações do Cemitério Municipal. A 
iniciativa permite desenvolver ações que contribuam para revitalização de espaços públicos.

Com programação diversifi cada, 
32ª Expovelha começa neste sábado

Católicos lençoenses celebram 
Dia da Padroeira do Brasil

Evento segue até o próximo domingo (20) no Recinto de Exposições José Oliveira Prado

Elton Laud

O Recinto de Exposições 
José Oliveira Prado, em 
Lençóis Paulista, recebe 

a partir deste sábado (12) a 
32ª Expovelha, que traz para 
cidade os principais criadores 
de ovinos e caprinos do estado 
de São Paulo. Promovida pela 
Prefeitura Municipal, com as-
sessoria da ARLP (Associação 
Rural de Lençóis Paulista) e 
parceira da Aspaco (Associa-
ção Paulista dos Criadores de 
Ovinos), da Capripaulo (Asso-
ciação Paulista dos Criadores 
de Caprinos) e do Caolp (Clu-
be dos Amigos Orquidófilos de 
Lençóis Paulista), a feira conta 
com diversos eventos técnicos 
voltados ao setor, mas também 
apresenta uma programação 
bastante diversificada, com 
atrações para toda a família.

Hoje (12) é Dia das Crianças 
e, como não poderia deixar de 
ser, o primeiro dia de festa tem 
destaque para os baixinhos, que 
das 13h às 18h se divertem no 
Festival da Criança promovido 
pela Acilpa (Associação Co-
mercial e Industrial de Lençóis 
Paulista) em parceria com a 
Secretaria de Cultura do mu-

nicípio. A programação conta 
com brinquedos infláveis, dis-
tribuição de pipoca, algodão-
-doce, sorvete e biscoitos; além 
de apresentações de clássicos 
infantis com as cantoras Cleo 
Moreira, Débora Girardi, Kátia 
Regina e Isabela Luís; núme-
ros de dança com o coreógrafo 
Marcelo Estrella e seus alunos 
e intervenções teatrais com a 
atriz Leda Fernandes.

O primeiro fim de semana 
também é marcado pela 1ª Ex-
popet, que acontece entre hoje e 
amanhã, a partir das 8h30, com 
palestras, Cãominhada, exposi-
ção e julgamento de pets, exibi-
ção de agility, área de beleza pet, 

tenda veterinária e feirinha de 
adoção. Amanhã, das 9h às 17h, 
tem o 1º Expocars, que deve 
reunir dezenas de colecionado-
res de carros antigos de toda a 
região. O evento mais aguarda-
do do domingo é a 1ª Costela, 
Carne de Leitão e Viola, que 
acontece a partir das 12h, com a 
equipe Costela & Viola (Bauru) 
e animação das duplas Allan & 
Maykon e Cleiton Viola & Hen-
rique. As adesões variam de R$ 
30 a R$ 100. Outras informações 
pelo telefone (14) 3263-1411.

A programação da 32ª Ex-
povelha segue até o próximo 
domingo (20) com venda de 
ovinos e caprinos pelo site 

REFERÊNCIA - Evento reúne os principais criadores de ovinos e caprinos do estado de São Paulo

www.leilonorte.com, a partir 
de amanhã; exposição, julga-
mento e classificação de ovinos 
e caprinos, a partir da terça-
-feira (15); 19º Seminário Pau-
lista de Ovinocultura, na sexta-
-feira (18); 17ª Exporquídea, a 
partir da sexta-feira (18); Prova 
do Laço, no sábado (19); Prova 
dos Três Tambores, no domin-
go (20). No último dia de festa, 
a partir das 12h, também acon-
tece a 16ª Queima do Cordei-
ro e Cabrito, que traz os mais 
variados pratos no cardápio e 
conta com animação de duplas 
sertanejas da região. As ade-
sões individuais estão à venda 
a R$ 50, no escritório da ARLP.

Festa de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim 
Cruzeiro, tem missas e procissão neste sábado

Elton Laud

A comunidade católica de Len-
çóis Paulista comemora nes-
te sábado (12) o dia de Nossa 

Senhora Aparecida, destaque da tra-
dicional festa em louvor à padroeira 
do Brasil, que acontece na paróquia 
do Jardim Cruzeiro. Com o tema 
“Com Maria: escolhidos e enviados 
em missão”, as celebrações tiveram 
início no último dia 3 e chegam ao 
seu ponto alto hoje, com a realização 
de missas solenes às 6h, 8h, 9h30, 
12h (Angelus), 15h e 17h, a última 
seguida pela Procissão Luminosa 
pelas ruas do bairro e corte do bolo 
festivo dedicado à santa.

A programação festiva também 
conta com várias atrações. Além da 
praça de alimentação que funciona 
a partir das 18h30, o final de sema-
na será marcado por Almoço com 
Churrasco, hoje, e Queima do Alho, 
amanhã, ambos a partir das 12h. 
As adesões custam R$ 40 e R$ 30, 

respectivamente e podem ser ad-
quiridas no próprio recinto da festa. 
Vale citar que no almoço de hoje se-
rão sorteados 25 prêmios; já no de 
amanhã ocorre o sorteio do Fusca, 
também com adesões à venda a R$ 
25 (o mesmo número vale para os 
dois sorteios). Outras informações 
pelo telefone (14) 3264-3184.

Amanhã, após a missa das 
9h30, também tem Caminhada do 
Outubro Rosa. À noite, a partir das 
20h, com abertura do Coral Infan-
til da Casa da Cultura Prof.ª Ma-
ria Bove Coneglian, tem a grande 
decisão do Festival Encanta com a 
Padroeira Kids, promovido em par-
ceria com a Secretaria de Cultura. 
A final leva ao palco os artistas 
mirins detentores das 15 melhores 
performances na opinião dos jura-
dos. Os cinco primeiros colocados 
recebem troféus e prêmios em di-
nheiro: R$ 800 (1º lugar), R$ 500 
(2º lugar), R$ 300 (3º lugar), R$ 
200 (4º lugar) e R$ 100 (5º lugar).

FOTO: O ECO/ARQUIVO

FOTO: DIVULGAÇÃO

LOUVOR - Festa da Padroeira tem seu ponto alto neste sábado (12)
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Opinião PARA PENSAR
 “Talvez os seres humanos nunca sejam tão 

amedrontadores quanto quando estão convencidos, 
sem sombra de dúvida, de que estão certos.”

Laurens Van Der Post.

FRASE
 “Está acesa a luz amarela. É momento de pé no chão, enxugamento 

da máquina e captação dentro da dívida ativa, que soma mais de R$ 
100 milhões entre os devedores da fazenda municipal.”

Anderson Prado de Lima, prefeito de Lençóis Paulista.
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l Sinal de alerta ligado nas fi nanças

O ECO traz nesta edição uma maté-
ria bastante indigesta para a Ad-
ministração Municipal de Lençóis 

Paulista. Um longo processo que trami-
tava há sete anos na Justiça terminou 
de uma forma nenhum pouco agradá-
vel, com município tendo que desem-

bolsar uma alta quantia após perder 
ação para o Banco Santander.

Em resumo, durante o gover-
no da ex-prefeita Bel Lorenzet-
ti (PSDB), mais precisamente em 
2012, a Prefeitura acionou a Justiça 

para tentar receber o que entendia 
lhe ser de direito: valores referentes 

ao não recolhimento de ISS (Imposto 
Sobre Serviços) por parte de diversas 
instituições bancárias.

Como era esperado, todos os pro-
cessos inicialmente tiveram decisões 
favoráveis ao governo. De lá para cá, 
algumas causas foram julgadas em úl-
tima instância, com a decisão mantida 
em favor do município. O Santander, 
porém, saiu vitorioso, e trouxe um sério 
problema para as fi nanças municipais.

A ordem agora é apertar o cinto para 
evitar o pior, já que a arrecadação tam-
bém está em queda. É preciso cautela 
para que as coisas não saiam do controle.
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Consciência ambiental: menos palavras, mais ação

Tempos Interessantes

Saulo Bueno
é graduado em Administração, dá aulas 

de espanhol, mantém um blog pessoal e 
uma coluna no site

Há alguns dias ganhamos destaque 
e estampamos as principais man-
chetes internacionais: nossa fl ores-

ta amazônica ardia e virava combustível 
para uma mídia ávida por especular 
culpados, sob o discurso imparcial e po-
lítico de informar. Entre queimadas e o 
dia que virou noite em São Paulo, surgiu 
uma onda de protestos online: muitos 
foram encabeçados por ambientalistas 
de fachada que aproveitaram o gancho 
para mostrar seu lado político frustra-
do. E o que era para ser discutido com 
sensatez e responsabilidade virou mais 
uma vez a velha e boa rixa de eleitores 
briguentos, cada um com sua bandeira 
partidária. Perdemos o foco, demos cre-
dibilidade a quem não tinha e nos des-
vencilhamos da nossa parcela de culpa 
no cartório. Porque sempre fomos cul-
pados, omissos em nossas ações.

Omissos quando ajuntamos tran-
queiras para fazer queimada em dias 
secos e pioramos a qualidade do ar. 
Omissos quando jogamos lixo em ma-
tas e rios, quando atiramos latinhas de 
refrigerante pelo vidro do carro e des-
perdiçamos água sem considerarmos 
que ela pode acabar. Quando usamos 
descartáveis assim, sem mais nem me-

nos, como se todo plástico fosse rein-
tegrado ao meio ambiente numa boa. 
Omissos quando o interesse fi nanceiro 
das grandes corporações vem antes da 
capacidade do planeta, no âmago por 
fazer dinheiro e alimentar os caprichos 
do capitalismo moderno. Mas não há 
nada pior do que consentir com a des-
truição e apelar para o falso moralismo. 
Essa é, de longe, a pior omissão.

Enquanto isso, nosso planeta dispara 
gritos de socorro. O Ártico vem sofren-
do diariamente com o degelo devido ao 
aumento da temperatura global. E se 
nada for feito, as previsões são catas-
trófi cas: secas intensas e tempestades 
cada vez mais fortes, aumento do nível 
dos mares e verões extremos, risco de 
extinção para várias espécies e falta de 
alimentos, alagamento de regiões cos-
teiras e uma lista enorme de danos per-
turbadores. Não é momento de praticar 
somente a empatia, a natureza precisa 
de uma rápida ação. E isso envolve polí-
ticas e medidas sérias de preservação e 
recuperação do meio ambiente, requer 
líderes governamentais engajados na 
missão de salvar o planeta e mobilizar 
toda sua população. Cientistas ao redor 
do mundo têm nos alertado para os ris-
cos iminentes: esse é o nosso único lar e 
sua soberania está em jogo. Se formos 
insensíveis no momento, em um futuro 
próximo e inevitável terá chegado nos-
sa vez na fi la de espécies em extinção.

José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral e Presidente da 

Academia Paulista de Letras

Quando os chineses dizem a alguém 
que “viva tempos interessantes”, 
não está fazendo bom augúrio. 

Ao contrário. Tempos interessantes são 
aqueles em que a surpresa pode não 
ser a mais agradável, em que há sustos, 
sobressaltos e turbulências. Exatamente 
como aqueles que o Brasil vivencia.

Como é que se concilia a vontade do 
brasileiro ser feliz, ter emprego, ter saú-
de, ter moradia, ter saneamento básico e 
educação digna, com a violência que ir-
rompe em todos os espaços e deixa uma 
sensação permanente e perturbadora 
de insegurança nas mentes lúcidas?

Qual é a perspectiva de atender aos 
compromissos internacionais resultan-
tes de tratados formalmente fi rmados, 
com vistas a reduzir o impacto do aque-
cimento global e as nefastas consequ-
ências climáticas, se tudo na prática evi-
dencia o contrário?

Na visão macro, há um lobby pode-
rosíssimo a insistir na tecla de que não 
existe o aquecimento global. Tudo bale-
la. Invenção de fundamentalistas a ser-
viço da teoria conspiratória que quer ver 
o Brasil longe do progresso. Especialistas 
e pós-graduados desenvolvem teses, 
bem remuneradas e melhor divulgadas, 

com explicações pseudocientífi cas para 
viabilizar a meta: continuar o desmata-
mento, acabar com as fl orestas, preser-
var a insensibilidade quanto à extinção 
do verde e da biodiversidade. Tudo para 
que haja lucro, o móvel absoluto de um 
capitalismo sem alma. 

Na esfera micro, cidadãos com veícu-
los do ano, param junto às margens dos 
rios mortos da capital – Tietê, Tamandu-
ateí e Pinheiros – e continuam a lançar 
o lixo que acumulam em suas casas. O 
mesmo acontece em relação aos demais 
rios e aos cursos d’água que assassina-
mos na nossa ignorância. 

Os exemplos são inúmeros. Como 
explicar essa volúpia em produzir papel 
de propaganda que é quase imposto ao 
pedestre nas grandes vias e que vai ser 
de imediato jogado ao chão, depois às 
bocas-de-lobo, depois aos sobrecar-
regados córregos? Entopem todos os 
canais de escoamento, oneram os orça-
mentos públicos, envenenam as águas e 
constituem o maior testemunho de nos-
sa indigência ética. 

Somos um país interessante. Possu-
ímos os melhores textos normativos de 
tutela ambiental. Mas temos a prática 
mais perversa, insensível, cruel e insen-
sata em relação à natureza. Já estamos 
pagando por isso. Mas, o que é pior, es-
tamos condenando nossa descendência 
a viver tempos interessantes.

T
er

ce
ir

a
 C

o
lu

n
a SEGURANÇA EM PAUTA

Uma comitiva lençoense 
viajou para São Paulo, capital, 
na última quarta-feira (9), para 
uma audiência com o secretário 
de Segurança Pública do Go-
verno do Estado, general João 
Camilo Pires de Campos. O ob-
jetivo principal do encontro foi 
solicitar reforço para a área em 
questão, visto que Lençóis Pau-
lista deve passar a receber mui-
tas pessoas de fora nos próxi-
mos meses por conta das obras 
de ampliação da Bracell.

EM PESO
O grupo contou com os vere-

adores Nardeli da Silva (MDB) e 
Manoel dos Santos Silva, o Ma-
nezinho (PSDB), respectivamen-
te presidente e ex-presidente do 
Legislativo local; além do prefeito 
Anderson Prado de Lima (PSB), 
do secretário de Segurança Pú-
blica do município, coronel Carlos 
Alberto Paffetti Fantini, e do coor-
denador da mesma pasta, tenen-
te Rezino Pereira dos Santos Fi-
lho. Os dois últimos estão na linha 
de frente do projeto de estrutura-
ção da Guarda Civil Municipal.

PEDIDOS
Segundo apurou a Terceira 

Coluna, a pauta de reivindica-
ções dos lençoenses teve três 
principais assuntos. O primeiro 
deles foi a reforma da Delega-
cia de Polícia Civil, que chegou 
a ter os recursos - mais de R$ 4 
milhões - anunciados em 2017 
pelo Governo do Estado, mas 
não caminhou como se espe-
rava. Também foram discutidas 
as possibilidades de aumento 
no efetivo de policiais militares 
na cidade, bem como a desti-
nação de mais viaturas para a 
utilização do efetivo.

ASPAS
Em nota encaminhada à colu-

na pela assessoria de imprensa 
da Câmara Municipal, Nardeli e 
Manezinho disseram que “Tem 
um lado que é positivo e esta-
mos felizes com isso. E tem outro 
lado que nem sempre é positivo 
e que estamos atuando preven-
tivamente para evitar. Não que-
remos aumento nos indicadores 
de violência, nos casos de roubo 
ou homicídio ou qualquer outro. 

Fomos pedir reforço na seguran-
ça para que nossa cidade conti-
nue sendo um bom lugar para se 
viver”, informaram.

ENQUANTO ISSO...
Mudando de tema, o Con-

gresso Nacional aprovou na 
quarta-feira (9) o projeto de LDO 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) 
para 2020 com salário mínimo 
reajustado somente pela infl a-
ção e despesas com custeio e 
investimentos no patamar mí-
nimo histórico. A LDO defi ne as 
prioridades para a LOA (Lei Orça-
mentária da União), o Orçamento 
da União. Depois de aprovado, o 
projeto volta ao Executivo para a 
sanção do presidente Jair Bolso-
naro (PSL). O texto fi nal foi apro-
vado por votação simbólica.

EMBATE
O reajuste do salário mínimo 

foi o grande ponto de divergên-
cia entre os parlamentares. O 
PT queria modifi car o texto para 
assegurar ganho real - além da 
reposição infl acionária, o partido 
queria a variação do PIB (Produ-
to Interno Bruto) relativo a 2018. 
Parlamentares e aliados do go-
verno, no entanto, conseguiram 
derrubar a proposta por 202 vo-
tos contrários, ante 156 votos 
favoráveis. Cálculos da equipe 
econômica estimavam que, a 
cada R$ 1 de acréscimo, haveria 
um impacto de cerca de R$ 300 
milhões. O impacto, com o ganho 
real, poderia chegar a R$ 3,3 bi-
lhões, sem contar o efeito sobre 
Estados e municípios.

SEM GANHOS REAIS
Mesmo com o destaque der-

rotado, será a primeira vez que o 
piso salarial ultrapassa a barreira 
de R$ 1 mil. Atualmente, o salário 
mínimo é de R$ 998. Pela LDO, o 
valor do mínimo aprovado nesta 
quarta seria de R$ 1.040. No PLOA 
(Projeto de Lei Orçamentária), o 
valor é menor, de R$ 1.039. Com 
o cálculo mantido, o salário mí-
nimo será corrigido apenas pela 
infl ação em 2020. Na prática, o 
governo interrompe uma políti-
ca pública que permitiu 25 anos 
de ganhos reais aos trabalhado-
res. Ou seja, com aumentos que 
consideravam a infl ação mais o 
crescimento da economia.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal
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Cotidiano LUCRO
Os bancos mantiveram a trajetória de aumento da rentabilidade no primeiro semestre de 2019, segundo 
REF (Relatório de Estabilidade Financeira), divulgado na quinta-feira (10) pelo Banco Central (BC). O 
ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido), indicador que mede a rentabilidade do dinheiro investido 
pelos acionistas do sistema bancário, alcançou 15,8%, em junho deste ano, com aumento de um ponto 
percentual em relação a dezembro de 2018 (14,8%). Em junho de 2018, o indicador estava em 14,3%.

ADMINISTRAÇÃO

ROUBO

ACIDENTE

DATA: 04/10/2019 a 11/10/2019

Obituário
· Adauto de Oliveira faleceu na quinta-feira (10) aos 66 anos em Lençóis 
Paulista
· Anna Picoli Giorgetti faleceu na quinta-feira (10) aos 88 anos em Lençóis 
Paulista
· José de Camargo faleceu na quinta-feira (10) aos 71 anos em Lençóis 
Paulista
· Waldemar Antônio Piga faleceu na quarta-feira (9) aos 76 anos em Len-
çóis Paulista
· Juvenal da Silva faleceu no domingo (6) aos 96 anos em Lençóis Paulista
· Irineu Pescarolo faleceu no domingo (6) aos 84 anos em Macatuba
· Bruno Artioli faleceu no sábado (5) aos 90 anos em Lençóis Paulista
· Minervina da Fonseca Santos faleceu no sábado (5) aos 89 anos em 
Macatuba
· José Nogueira faleceu na sexta-feira (4) aos 87 anos em Lençóis Paulista

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:
 
NATANAEL SANTOS LIMA e TAINARA BESERRA AVELINO, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, serviços gerais, nascido 
em Guarulhos - SP, aos 22/07/1995, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, fi lho de JOSÉ ARI FERREIRA DE LIMA e de MARIA LÚCIA 
BARBOSA DE LIMA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
balconista, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 22/02/1995, residente 
e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de VALDIR SERAFIM 
AVELINO e de MARTA AVELINO BESERRA.

CARLOS EDUARDO PIRES BIJEGA e VALÉRIA FERNANDES, 
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em 
Avaré - SP, aos 26/08/1983, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, 
fi lho de CARLOS ALBERTO PIRES BIJEGA e de ROSELI FERREIRA 
PIRES BIJEGA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Bandeirantes - PR, aos 23/11/1986, residente e domiciliada em 
Lençóis Paulista - SP, fi lha de PEDRO GILBERTO FERNANDES e de 
ANTONIA DE MELO FERNANDES.
  

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,10 de Outubro de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO

VAMOS CELEBRAR A VIDA

Dia 15 de Outubro dia Dos Professores aposentados e da ativa, 
celebraremos com uma missa no Santuário Nossa Senhora da Piedade as 
19:30, homenagem também aos falecidos.

JEANICE MORETTO

COMUNICADO ELEIÇÕES DA ASP

A Comissão Eleitoral instituída nos termos do artigo 31 do Estatuto 
Social da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Lençóis 
Paulista, no exercício de suas funções, informa que homologou para 
concorrer a eleição que ocorrerá no dia 31 de Outubro de 2.019, no horário 
das 8:00 as 17:00 horas a seguinte chapa:

CHAPA ÚNICA
“Seriedade, Trabalho e Transparência”

Lençóis Paulista., 10 de Outubro de 2019

Comissão Eleitoral

ASP
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE LENÇÓIS PAULISTA

EXTRAVIO

A empresa CLEBER SOLECK FOGAÇA, inscrito no CPF sob nº 
284.883.258-43, inscrição Municipal nº 14029, com sede a Avenida Cruzeiro 
do Sul, 402, Lençóis Paulista/SP., DECLARA para os devidos fi ns o extravio 
de 02 talões de Notas Fiscais de prestação de serviços, dos números 001 a 
050 e 051 a 100.

EXTRAVIO

A empresa URSO EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA., 
inscrita no CNPJ sob nº 00.294.841/0001-59, Inscrição Municipal nº 
14.731, com sede a Rodovia Juliano Lorenzetti 0 km 8, Lençóis Paulista/
SP., DECLARA para os devidos fi ns o extravio de 03 talões de Notas Fiscais 
Série G, dos números 001 ao 150.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS DE 
CHÁCARAS NO SÍTIO DE RECREIO SÃO JUDAS TADEU

1 - Convocação: São convocados todos os associados da Associação 
de Moradores e Proprietários de Chácaras no Sítio de Recreio São Judas 
Tadeu, a se reunirem em Assembleia Geral de Eleição de Presidente, que 
se realizará no dia 21 de novembro de 2019, na Rua São Rafael, nº 770, 
Sítio de Recreio São Judas Tadeu, Lençóis Paulista/SP. A assembleia será 
instalada, em primeira convocação às 19h00 e, em segunda convocação, às 
19h30.

2 - Ordem do Dia: Deliberar sobre a Eleição do Presidente, 
nos termos do despacho de fl s. 32, nos Autos da Ação de Nomeação de 
Administrador Provisório para Pessoa Jurídica, Processo nº 1002336-
12.2019.8.26.0319 da 3ª Vara Cível da Comarca de Lençóis Paulista.

Lençóis Paulista, 10 de outubro de 2019. Eliandro Marcolino 
(RG nº 13.496.725)

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU
Delegacia de Polícia do Município de Lençóis Paulista

dpm.lencoispta@policiacivil.sp.gov.br
R. Ignácio Anselmo, n.º 777 - Centro - CEP 18 682-040 - Fone (14) 3263-0101

EDITAL DE CORREIÇÃO N.º 02/2019

O Dr. LUIZ CLAUDIO MASSA, Delegado de Polícia Titular do 
Município de Lençóis Paulista - SP., no uso de suas atribuições legais, etc.

FAZ SABER, a todos quantos interessar e conhecimento tiverem, 
que a segunda Correição Ordinária Periódica do ano de dois mil e dezenove, 
será no dia 31/10/2019 às 09:00 horas, será procedida na Delegacia de Polícia 
local, pelo Dr. Ricardo Silva Dias, Delegado Seccional de Polícia de Bauru, 
nos termos da Resolução SSP-46, de 21/12/70, c.c. o disposto no Decreto 
Estadual n.º 44.448 de 24/11/99, artigo 27, inciso III, podendo o público 
e autoridades locais apresentar queixas, sugestões e elogios, relativas aos 
serviços policiais e administrativos, bem como às condutas da Autoridade 
Policial e demais funcionários desta Repartição Policial.

Registre-se; dê-se ciência aos policiais da Unidade, afi xe-se no local 
de costume e publique-se na Imprensa local.

Dado e passado nesta cidade de Lençóis Paulista-SP, no Cartório 
Central da Delegacia de Polícia do Município.

Lençóis Paulista, 07 de outubro de 2019

O DELEGADO DE POLÍCIA
DR. LUIZ CLAUDIO MASSA

Prefeitura perde causa 
para Santander e tem 
que desembolsar mais 
de R$ 2,6 milhões

Assalto a mão armada faz vítimas em Lençóis Paulista

Polícia Militar registra atropelamento no Centro

Justiça acatou recursos do banco em 
processo relacionado ao não recolhimento 
de ISS e obrigou devolução de dinheiro que 
havia sido depositado judicialmente

Seis indivíduos 
invadiram duas 
chácaras no bairro 
São Judas Tadeu

Mãe e bebê de colo foram atingidos por 
motociclista, que fugiu sem prestar socorro

Elton Laud

Os cofres da Prefeitura Mu-
nicipal de Lençóis Paulista 
sofreram um desfalque sig-

nificativo nesta semana. Uma ação 
que tramitava na Justiça desde 
2012, na qual a Administração co-
brava o Banco Santander pelo não 
pagamento de valores referentes a 
ISS (Imposto Sobre Serviços), teve 
decisão desfavorável ao município 
em última instância. Como parte 
do dinheiro que estava depositado 
em juízo havia sido utilizada, foi ne-
cessária uma transferência imedia-
ta de recursos para cobrir o rombo.

Segundo informações obtidas 
pelo Jornal O ECO, na ação a Pre-

feitura Municipal cobrava cerca 
de R$ 4,1 milhões do Santander 
e, como havia ganhado a causa 
em primeira instância, o montante 
precisou ser depositado em juízo 
pelo banco. No entanto, com todos 
recursos acatados nos Tribunais 
Superiores, a instituição financeira 
obteve o direito de reaver o dinhei-
ro, o que obrigou o governo a de-
sembolsar mais de R$ 2,6 milhões.

O valor diz respeito à quantia 
que precisou ser depositada para 
manter o fundo de reserva de de-
pósitos judiciais dentro dos limi-
tes legais, prática que passou a ser 
adotada a partir de 2015, quando 
a aprovação de uma PEC (Propos-
ta de Emenda à Constituição) no 

Congresso Federal permitiu que 
os recursos referentes a processos 
que ainda tramitavam na Justiça 
pudessem ser utilizados pelos mu-
nicípios, desde que 30% do mon-
tante fosse mantido como reserva.

“Após a mudança da legislação, 
parte desses recursos foi utilizada 
pela Prefeitura, principalmente em 
2016. Agora, como o Santander ga-
nhou a causa e pode reaver a quan-
tia depositada, precisamos utilizar 
essa quantia para repor o fundo, 
que não pode ter valor inferior a 
30% do total de depósitos judiciais 
referentes a essas causas que ainda 
tramitam na Justiça”, explica Júlio 
Gonçalves, secretário de Planeja-
mento da Prefeitura Municipal.

Procurado pela reportagem, o 
prefeito Anderson Prado de Lima 
(PSB) lamentou o momento inopor-
tuno em que a decisão final saiu, 
principalmente por conta da queda 
na arrecadação, problema enfrenta-
do por todos os municípios. “O que 
preocupa, além dessa necessidade 
de reposição, é a queda de arreca-
dação em relação ao previsto. Só em 
setembro, o ICMS (Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Servi-
ços) despencou R$ 1,5 milhão. Está 
acesa a luz amarela. É momento de 
pé no chão, enxugamento da máqui-
na e captação dentro da dívida ativa, 
que soma mais de R$ 100 milhões 
entre os devedores da fazenda muni-
cipal”, comenta o prefeito.

DESFALQUE - Segundo secretário de Planejamento

Flávia Placideli

Na noite da última quarta-
-feira (9), a Polícia Militar 
de Lençóis Paulista regis-

trou um roubo em duas chácaras 

Flávia Placideli

Na noite da quarta-feira 
(9), a Polícia Militar de 
Lençóis Paulista registrou 

um atropelamento no Centro da 
cidade. De acordo com o Bole-
tim de Ocorrência, uma mulher 
e seu filho de colo foram atin-
gidos por uma motocicleta, que 

no bairro rural São Judas Tadeu. 
De acordo com a Polícia Militar, 
as vítimas, moradoras do bairro, 
foram rendidas por seis indivídu-
os armados, que roubaram um 
televisor, dois celulares, além de 
mais de R$ 6 mil em espécie.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência registrado pela 5ª 
Cia da Polícia Militar, que esteve 
no local após solicitação via Co-
pom (Centro de Operações), por 
volta das 23h, ocorreu um roubo 

no bairro rural São Judas Tadeu, 
onde seis indivíduos, dois deles 
armados com revólver, renderam 
as vítimas em duas casas vizinhas, 
em seguida, fizeram ameaças, pe-
dindo todo o dinheiro do cofre. 

Após as vítimas relatarem que 
não possuíam cofre na residência, 
os suspeitos iniciaram buscas pelo 
local, levando um televisor da 
marca LG (44 polegadas), dois ce-
lulares das vítimas, além de cerca 
de R$ 6,2 mil em espécie. Em se-

guida, colocaram os objetos den-
tro de um veículo, um GM/Celta, 
de uma das vítimas, e fugiram 
tomando rumo ignorado.

Diante do ocorrido, as vítimas 
foram orientadas pela equipe da 
PM a comparecerem na Delegacia 
de Polícia para registrarem o Bo-
letim de Ocorrência. Até o fecha-
mento dessa matéria, a reporta-
gem não havia obtido informação 
sobre a identificação ou prisão de 
algum dos criminosos envolvidos.

fugiu sem prestar socorro.
Segundo a Polícia Militar, 

o atropelamento ocorreu por 
volta das 22h, na Rua Sete de 
Setembro, no Centro. A vítima 
relatou que seguia pela via com 

seu filho de colo, quando foi 
surpreendida pela motocicleta. 
Ela também declarou que não 
conseguiu pegar a placa do ve-
ículo e que não sabe por quem 
era conduzida a motocicleta.

A PM foi acionada e este-
ve na UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), onde as vítimas 
foram atendidas e permaneceram 
sob cuidados médicos. A mãe da 
criança foi orientada a compare-
cer ao plantão da Polícia Civil as-
sim que tivesse alta médica para 
a devida elaboração da ocorrên-
cia e possíveis providências.

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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Melhores
A TODO VAPOR

JOSÉ HENRIQUE PACCOLA

ESCRITÓRIO VENTURA BAIUCA

SANKAL

ESPAÇO MULHER

Eleito melhor engenheiro com 29,7%
dos votos na pesquisa de opinião

Eleito melhor escritório de contabilidade
com 43,4% dos votos na pesquisa de opinião

Eleita melhor papelaria com 61,6% 
dos votos na pesquisa de opinião

Eleita melhor clínica de estética com 
52,8% dos votos na pesquisa de opinião

Eleito melhor salão de beleza com 33,3% 
dos votos na pesquisa de opinião

Oferecendo serviços de ex-
celência há mais de 35 anos, o 
engenheiro civil José Henrique 
Paccola possui vasta experiência 
no desenvolvimento de projetos 
arquitetônicos e estruturais para 
uso residencial, comercial e in-
dustrial. Sempre preocupado 
em atender a todos os perfis de 
clientes, o lençoense é responsá-
vel por centenas de projetos que 
carregam a marca da qualidade 
e do profissionalismo. Não por 
acaso, foi escolhido como o me-
lhor do segmento na pesquisa 
de opinião pública do prêmio 
Melhores do Ano 2019, obtendo 
29,7% dos votos dos lençoenses.

Integrando pela primeira vez 
a lista de premiados do Jornal O 
ECO, o profissional comemora 
o reconhecimento. “Este prêmio 
é uma conquista que representa 
todos os anos de trabalho, de-
dicação e responsabilidade pro-
fissional. Sempre busquei como 
diferencial a atenção direta aos 
clientes e me sinto grato pela ho-
menagem recebida. É, certamen-
te, algo muito marcante para mim, 
principalmente pela grande quan-
tidade de profissionais que atuam 
na área em nossa cidade. Ter essa 
deferência é muito importante”, 
comenta José Henrique Paccola.

Com vasta experiência em di-
versas áreas da gestão empresarial, 
o Escritório Ventura atua há mais 
de 12 anos em Lençóis Paulista, 
trabalhando incansavelmente para 
garantir a excelência em todos os 
serviços oferecidos. Sob a batuta 
do empresário Amarildo Ventura, 
o escritório conta com um quadro 
de colaboradores formado por 
profissionais gabaritados nas áreas 
contábil, fiscal e trabalhista, cui-
dando de todos os serviços perti-
nentes à administração, prestando 
consultorias e atuando, inclusive, 
no planejamento tributário, um de 
seus grandes diferenciais.

Destaque em seu segmen-
to no prêmio Melhores do Ano 
2019, o Escritório Ventura foi o 
preferido por 43,4% dos lençoen-
ses, que o elegeram como melhor 
escritório de contabilidade na 
pesquisa do Jornal O ECO. Para 
Amarildo Ventura, o resultado 
demonstra o comprometimento 
da empresa. “Sempre prezei pela 
qualidade na prestação de ser-
viços e acredito que o prêmio é 
resultado da satisfação de nossos 
clientes. Estar entre as melhores 
empresas da cidade pela opinião 
da sociedade é uma recompensa. 
Nos motiva a continuar buscan-
do sempre o melhor”, ressalta.

Com 29 anos recém-completa-
dos, a Baiuca rompeu as barreiras 
de Lençóis Paulista e conquistou o 
reconhecimento em nível estadu-
al e nacional, principalmente pela 
diversidade, organização e bom 
atendimento ao cliente. Situada 
em um amplo e moderno espa-
ço de 1,6 mil metros quadrados 
no Centro comercial de Lençóis 
Paulista, a empresa oferece toda 
a linha de papelaria, materiais de 
escritório, itens para artesanato, 
artigos para festas, brinquedos 
e diversos outros produtos para 
atender a demanda em absoluta-
mente todas as datas do ano.

O conjunto de fatores ex-
plica a preferência do público 
lençoense, que elegeu a Baiuca 
mais uma vez como a melhor 
papelaria da cidade, com 61,6% 
dos votos na pesquisa de opi-
nião. “Considero o prêmio muito 
importante, porque a pesquisa 
revela como as pessoas avaliam 
nossa empresa. É uma resposta 
significativa do público, que 
nos mostra se precisamos inves-
tir para melhorar. Procuramos 
sempre oferecer o melhor, com 
qualidade e diversidade, e este 
retorno noz diz se estamos no ca-
minho certo”, analisa Sara Palma 
Andreoli, sócia da Baiuca.

A Sankal é referência absoluta 
em sua área de atuação, pois con-
ta com o que há de melhor em 
tratamentos de estética corporal e 
facial, além de possuir um salão 
de beleza com serviços de cabe-
lo e manicure. Atendendo em 
Lençóis Paulista desde meados 
de 2015, a clínica oferece grande 
diversidade de procedimentos, 
sempre com rigoroso padrão de 
qualidade. Para isso, dispõe de 
equipamentos de alta tecnologia 
e mantém uma equipe de pro-
fissionais experientes e qualifica-
das, que trabalham a serviço da 
vaidade feminina, valorizando o 
que cada cliente tem de melhor.

Os bons serviços prestados 
colocam a empresa no topo do 
segmento, com 52,8% dos votos 
na pesquisa de opinião do prêmio 
Melhores do Ano 2019. “Ficamos 
muito lisonjeadas, porque é uma 
resposta positiva por muito empe-
nho e cuidado. Temos o propósito 
de oferecer excelência em atendi-
mento e tecnologia de ponta em 
procedimentos. Por isso, sempre 
nos preocupamos em nos atualizar 
e estruturar cada vez mais a clíni-
ca. O reconhecimento do maior 
prêmio da cidade é muito gratifi-
cante”, pontua Monique Bento de 
Oliveira, proprietária da Sankal.

Com um ambiente amplo e 
aconchegante, o Espaço Mulher 
surgiu para suprir a demanda da 
mulher moderna, que em meio à 
correria do dia a dia, muitas vezes 
com uma jornada dupla de dona 
de casa e profissional independen-
te, precisava encontrar tempo para 
cuidar de si mesma. A proposta 
foi reunir em um mesmo local, 
com flexibilidade de horários, os 
mais variados serviços da área da 
beleza, como cabelo, maquiagem, 
manicure, podologia e estética. 
A ideia deu tão certo que o salão 
logo caiu nas graças do público fe-
minino de Lençóis Paulista.

Prova disso é o resultado da 
pesquisa do prêmio Melhores do 
Ano 2019, que elegeu o Espaço 
Mulher como o melhor salão 
de beleza da cidade, com 33,3% 
dos votos. “Para nós, é uma sa-
tisfação muito grande ganhar o 
prêmio, porque a vida toda tra-
balhamos para ajudar os outros 
a se destacarem e hoje é o nosso 
nome que está em evidência. É 
um reconhecimento muito im-
portante para toda a nossa equi-
pe e, sem dúvida, uma propa-
ganda e tanto para o salão”, diz 
Maria Luiza Anastacio, podóloga 
e sócia do Espaço Mulher junto 
à irmã, Lucimara Anastacio.

BAGAGEM

PARA SE DIVERTIR EM EVIDÊNCIA

EXPECTATIVA

NOITE MARAVILHOSA

“O Melhores do 
Ano é um evento 
muito comentado 
e acredito que 
a presença de 
artistas com a 
bagagem de Rick & 
Renner soma muito. 
Sempre gostei da 
dupla, que é muito 
respeitada e tem 
ótimas músicas”
José Henrique 
Paccola, engenheiro

“Gosto de 
conhecer pessoas, 
de reencontrar 
amigos e sempre 
me divirto demais 
no evento. Sou 
fã do estilo de 
música de Rick & 
Renner. Achei uma 
escolha apropriada 
que tem tudo para 
dar certo”
Amarildo Ventura, 
proprietário do 
Escritório Ventura

“O prêmio coloca 
nossa marca em 
evidência e essa 
exposição na mídia 
ajuda bastante. Os 
clientes gostam de 
ver as empresas 
com as quais eles 
se identifi cam.
Este é um ponto
muito positivo
da participação”
Sara Palma 
Andreoli, sócia
da Baiuca

“A expectativa 
para a festa é muito 
grande. Depois de 
Daniel e Zezé Di 
Camargo & Luciano 
esperávamos mais 
um grande nome, o 
que se confi rmou 
com a dupla Rick 
& Renner. Ficamos 
super contentes”
Monique Bento de 
Oliveira, proprietária 
da Sankal

“Eu sou bastante 
suspeita para falar 
da expectativa 
para a festa, 
porque adoro 
muito a dupla Rick 
& Renner. Não 
poderia ter sido 
melhor a escolha. 
Tenho certeza que 
vai ser uma 
noite maravilhosa”
Maria Luiza 
Anastacio, sócia do 
Espaço Mulher

SERVIÇO - O engenheiro 
civil José Henrique Paccola 
atende em escritório 
localizado na Rua Dr. 
Antonio Tedesco, 865, no 
Centro. O telefone para 
contato é o (14) 3264-2226.

SERVIÇO - O Escritório 
Ventura fica na Avenida 
Padre Salústio Rodrigues 
Machado, 925, no Jardim 
Humaitá. O telefone para 
contato é o (14) 3269-7878.

SERVIÇO - A Baiuca fica 
na Rua Geraldo Pereira de 
Barros, 600, no Centro. O 
telefone para contato é o 
(14) 3269-7600.

SERVIÇO - A Sankal fica 
na Rua Duque de Caxias, 
159, na Vila Marimbondo. 
O telefone para contato e 
agendamentos é o 
(14) 9 9611-9243.

SERVIÇO - O Espaço 
Mulher fica na Rua Coronel 
Joaquim Gabriel, 447, no 
Centro. Os telefones para 
contato são o (14) 3264-
8678 e o (14) 9 9742-6817.
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EXPECTATIVA - Público se mostra empolgado para o show de Rick & 
Renner no prêmio Melhores do Ano 2019

Vendas para lista de 
espera começam no dia 21
Com animação da dupla Rick & Renner, 
festa acontece no dia 9 de novembro

Elton Laud

Com a efetivação das adesões 
para a festa do prêmio Me-
lhores do Ano 2019 na reta 

final, o departamento comercial 
do Jornal O ECO definiu nesta 
semana a data para a abertura das 
reservas para o público em geral. 
Até a próxima sexta-feira (18), a 
comercialização segue apenas 
para os vencedores da pesquisa 
de opinião e demais premiados 
do evento. A partir do dia 21, 
segunda-feira, tem início a venda 
de mesas e convites avulsos.

Segundo Tereza Ramos, re-
presentante comercial do Jornal 
O ECO, na primeira etapa serão 
atendidas apenas as pessoas que 
deixaram seus nomes na lista de 
espera. Caso ainda haja disponi-
bilidade de lugares, o trabalho 

segue para suprir a demanda 
dos demais interessados. “Mui-
tas pessoas que não são do meio 
empresarial querem participar 
da festa. Infelizmente, não po-
demos garantir que todos serão 
atendidos, mas faremos de tudo 
para que o evento seja o mais 
democrático possível”, pontua.

A festa do prêmio Melhores 
do Ano 2019 acontece no dia 9 
de novembro, a partir das 20h, 
no Clube Esportivo Marimbondo 
(CEM), em Lençóis Paulista. O 
evento, que chega à 17ª edição 
neste ano, homenageando os 
destaques de diversos segmentos, 
traz para a cidade a dupla Rick & 
Renner, de volta aos palcos com a 
turnê de seu mais recente álbum, 
“Seguir em frente”, que apresenta 
releituras dos principais sucessos 
dos mais de 25 anos de carreira.
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COPA CIDADE DO LIVRO DE FUTSAL

Esporte FORA DOS PADRÕES
O jornal italiano "Corriere dello Sport" publicou nesta semana que Inter de Milão 
e Flamengo chegaram a um princípio de acordo pela transferência defi nitiva do 
atacante Gabriel, emprestado ao clube carioca até o fi m do ano. O negócio envolveria 
o pagamento de €$ 16 milhões (cerca de R$ 71,60 milhões), além da manutenção de 
20% dos direitos econômicos pelo clube europeu em uma possível revenda.
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Com 16 equipes na 
disputa, competição 
começa na segunda
Confrontos acontecem às segundas, 
quartas e sextas-feiras no ginásio Tonicão

Elton Laud

A Secretaria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Pau-
lista inicia na segunda-fei-

ra (14) mais uma edição da Copa 
Cidade do Livro de Futsal. A 
competição, que reúne represen-
tantes de 11 cidades da região, 
neste ano conta com 16 equipes. 
Os jogos acontecem às segundas, 
quartas e sextas-feiras no Ginásio 
Municipal de Esportes Antonio 
Lorenzetti Filho (Tonicão). Na 
primeira fase os times estão divi-
didos em quatro grupos de qua-
tro, nos quais todos se enfrentam 
entre si na briga por duas vagas 
para as quartas de final.

O Grupo A é composto por 
Athletic Club Futsal (Lençóis 
Paulista), Amigos do Grilo (Ita-
tinga), Cohab FC (Areiópolis) e 
Top Fit (Macatuba). O Grupo B 
conta com Secretaria de Esportes 
e Recreação de Lençóis Paulista, 

RETROSPECTO - Equipe da Associação Atlética Botucatuense conquistou o título do ano passado sobre a FIB (Faculdades Integradas de Bauru), com 
vitória de 8 a 1 no placar agregado

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D

Athletic Club Futsal
Secretaria de Esportes

e Recreação
Grêmio Cecap Açaí

Amigos do Grilo Inter de Meião Porto/Euro Soccer Jahu Futsal/Atlético da Serra

Cohab FC Corinthians
Prefeitura Municipal

de Areiópolis
Max

Top Fit Borebi PR Telecom Vera Cruz

CONFIRA A DIVISÃO DOS GRUPOS DA COPA CIDADE DO LIVRO DE FUTSAL

Inter de Meião (Botucatu), Corin-
thians (Agudos) e Borebi. O Gru-
po C é formado por Grêmio Ce-
cap (Lençóis Paulista), Porto/Euro 
Soccer (São Manuel), Prefeitura 
Municipal de Areiópolis e PR Te-
lecom (Pardinho). Já o Grupo D 
tem Açaí (Lençóis Paulista), Jahu 
Futsal/Atlético da Serra (Jaú), 
Max (Areiópolis) e Vera Cruz.

A rodada de abertura, na se-
gunda-feira (14), coloca em quadra 
as equipes do Grupo C. Às 20h, 
o Porto/Euro Soccer mede forças 
com a representação da Prefeitu-
ra Municipal de Areiópolis; em 
seguida, às 21h, duelam Grêmio 
Cecap e PR Telecom. Na quarta-
-feira (16), pelo Grupo D, às 20h, 
o Jahu Futsal/Atlético da Serra en-
cara o Max; na sequência, às 21h, 
se enfrentam Açaí e Vera Cruz. Na 
sexta-feira (18), pelo Grupo A, às 
20h, o Athletic Club Futsal pega o 
Top Fit; logo depois, às 21h, jogam 
Amigos do Grilo e Cohab FC.

Elton Laud

Lençóis Paulista está pronta 
para receber a 35ª etapa do 
Circuito Cidades Paulistas 

CORRIDA DE RUA

Inscritos devem 
retirar os kits neste 
sábado (12) no local 
de concentração

Etapa local do Circuito Cidades Paulistas acontece neste domingo
de corrida de rua e caminhada. 
O evento, que já foi disputado na 
cidade em 2016 e 2017, aconte-
ce na manhã deste domingo (13) 
com a participação de cerca de 
2 mil atletas profissionais e ama-
dores de toda a região. A largada 
está prevista para as 8h30, na es-
trutura montada em frente ao Te-
atro Municipal Adélia Lorenzetti.

Promovida pela Rede Aces-
so, com patrocínio da Bracell e 

apoio da Secretaria de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulista, a 
etapa local contempla dois dife-
rentes percursos: de cinco quilô-
metros (corrida e caminhada) e 
10 quilômetros (apenas corrida). 
Durante as provas os participan-
tes passam por ruas e avenidas 
da Vila Nova Irerê, Jardim Bela 
Vista, Jardim Lago da Prata, Jar-
dim Itamaraty e Vila da Prata.

A concentração acontece a 

partir das 7h30, na estrutura 
montada na área externa do Te-
atro Municipal (Rua Cel. Álvaro 
Martins, 790, na Vila Nova Ire-
rê). A largada está marcada para 
as 8h30 em todas as modalida-
des, após uma sessão de alonga-
mento e aquecimento. Ao longo 
de toda a prova os participantes 
serão acompanhados por bate-
dores e também terão equipes 
de emergência de prontidão.

Segundo a organização, os três 
primeiros colocados das corridas 
de cinco e 10 quilômetros, tanto 
no masculino quanto no feminino, 
recebem troféus. Todos os partici-
pantes que concluírem a prova no 
período de duas horas estipulado 
pelo regulamento (disponível em 
www.circuitocidadespaulistas.
com.br) também ganham meda-
lhas pela participação.

A retirada dos kits com cami-

seta, gymbag, número de identi-
ficação, barra de cereal e chip 
descartável de cronometragem 
(este apenas paras as corridas) 
deve ser feita hoje (12), das 10h 
às 16h, no local de concentração, 
mediante apresentação de docu-
mento com foto e comprovante 
de inscrição, além da doação 
de dois litros de leite longa vida 
em prol das Redes do Câncer de 
Lençóis Paulista e Macatuba.

FUTEBOL

Elton Laud

Quatro confrontos disputa-
dos na manhã do último 
domingo (6) deram início 

à edição 2019 da Copa Cidade do 
Livro de Futebol Amador. A ro-
dada inaugural colocou em cam-
po as equipes dos grupos A e C e 
teve como destaque o Unidos da 
Vila, que goleou a representação 
do Liverpool pelo placar de 11 a 
0 no Estádio Municipal João Ro-
berto Vagula (Vagulão).

A partida, válida pelo Gru-
po A, teve os gols marcados 
por Clebson Santos (3), Murilo 
Pereira (2), Matheus Mendonça, 
Gabriel Fernandes, Lucas Sil-
va, Higor dos Santos, Victor de 
Moraes e Liberte Carvalho. No 
outro jogo da chave, também no 
Vagulão, São Cristovão e MA FC 
empataram em 1 a 1, com gols 
de Hudson Bernardo e Fábio Sa-
lomão, respectivamente.

XADREZ - A jovem enxadrista Liara Blanco Silva, de 14 anos, 
aumentou sua coleção de troféus no último domingo (6). Disputando 
o 1º Aberto do Brasil de Xadrez Rápido, que foi realizado nas 
dependências do Clube de Tênis de Catanduva, a lençoense 
superou as adversárias e subiu ao lugar mais alto do pódio no sub-
16 feminino. A competição, promovida pela Confederação Brasileira 
de Xadrez (CBX) com apoio da Liga do Enxadrista, reuniu alguns dos 
principais representantes da modalidade no país.

HANDEBOL - A equipe mirim masculina de Handebol da Secretaria de 
Esportes e Recreação de Lençóis Paulista está na final da Liga Regional 
de Handebol. A vaga foi conquistada na manhã do último domingo (6), em 
confronto contra a representação de São Manuel, que jogou em casa. A 
partida foi bastante acirrada, terminando empatada no tempo regulamentar 
(15 a 15) e na prorrogação (19 a 19). Na decisão em cobranças de pênaltis, 
os lençoenses levaram a melhor, vencendo pelo placar de 5 a 3.

Unidos da Vila estreia com goleada na Copa Cidade do Livro
Em jogo disputado 
no Vagulão, equipe 
derrotou o Liverpool 
pelo placar de 11 a 0

ABSOLUTO - Unidos da Vila se impõe sobre Liverpool e vence com goleada de 11 a 0 na estreia da Copa Cidade 
do Livro de Futebol Amador

Pelo Grupo C, no campo 
do Centro Esportivo Zéfiro Orsi 
(Jardim Ubirama), o União Pri-
mavera levou a melhor sobre o 
combinado de Alfredo Guedes, 
vencendo por 3 a 1, com gols 
de Magno Nunes Ferreira (2) e 
Alan Peterson Pereira - André 
Luiz Sarzi descontou. O outro 

duelo da chave, entre Atlético 
Guarani e Grêmio da Vila, ter-
minou com o placar em 0 a 0.

SEQUÊNCIA
A competição promovida 

pela Secretaria de Esportes e Re-
creação de Lençóis Paulista se-
gue com mais quatro jogos neste 

domingo (13). No Vagulão, pelo 
Grupo B, às 8h, o Nova Lençóis 
enfrenta a Chape. Em seguida, 
às 10h, jogam Nacional e Espor-
tivo União. No Jardim Ubirama, 
pelo Grupo D, às 8h, o Atlétiko 
Kaju encara o Paulista. Na sequ-
ência, às 10h, entram em campo 
Esperantina e Reduto.
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INFANTIL

MUSICAL

TEATRO

PRÊMIO FILLP 2019

Cultura NOBEL
A polonesa Olga Tokarczuk e o austríaco Peter Handke ganharam o 
prêmio Nobel de Literatura. O comunicado foi feito na manhã da quinta-
feira (10) pela Academia Sueca. O prêmio entregue a Olga Tokarczuk foi 
referente ao ano de 2018. O prêmio para cada um dos ganhadores é de 
9 milhões de coroas suecas (o equivalente a cerca de R$ 3,7 milhões).

Agenda cultural
CURTAS E CLIPES NO LAGO

Na quinta-feira (17), às 18h, o anfi teatro ao ar livre no Parque do Povo, 
em Lençóis Paulista, recebe mais uma edição do projeto “Curtas e Cli-
pes no Lago”, com cerca de duas horas de programação com exibição 
de clipes e curtas-metragens com o tema “Outubro Rosa”, com foco nos 
músicos da nova geração da música popular brasileira. O anfi teatro fi ca 
na Avenida Marino de Santis, no Jardim Lago da Prata.
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SUNSET

Neste sábado (12), a partir das 14h, o Bar do Português, em Lençóis 
Paulista, realiza a 3ª edição do “Sunset do Portuga”. A animação do 
local fi ca por conta do DJ Undertek e do DJ Homer, que prometem tocar 
as melhores músicas eletrônicas do momento. A entrada é gratuita. 
Para mais informações o telefone do bar é o (14) 3264-1219. O Bar do 
Português fi ca na Rua México, 197, no Jardim Bela Vista.

FESTIVAL DE SAMBA E PAGODE

Hoje (12), a partir das 21h, na Zank Eventos, em Lençóis Paulista, acon-
tece o 1º Samba Prime, com Samprazer, Nuwance, Soweto, Lucas Mo-
rato, Breno Faria, Cassio Ferraz, DJ Willian Lucena. Os ingressos podem 
ser adquiridos pelo site (https://mla.bs/aa16aa42) ou nos pontos de 
vendas (confi ra na página da Zank Eventos no Facebook). Os valores 
são R$ 30 (pista), R$ 60 (camarote) e R$ 80 (backstage meia).

Teatro Municipal recebe peça 
“O Pequeno Príncipe Preto”

Espetáculo “O Jardim 
da Meia-Noite” 
chega a Macatuba

Texto faz refl exões 
sobre diferenças 
e preconceito

Sessões acontecem entre hoje 
e amanhã no Teatro Municipal

Flávia Placideli

Neste domingo (13), às 20h, 
o Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti, em Lençóis 

Paulista, recebe o espetáculo 
infantil “O Pequeno Príncipe 
Preto”, com texto e direção de 
Rodrigo França. A apresentação, 
com entrada gratuita, é promo-
vida pela Alic (Associação Len-
çoense de Incentivo à Cultura) 
com recursos provenientes da 
Lei Rouanet e patrocínio das 
empresas Zilor, Lwart Lubrifi-
cantes, Bracell, Duratex e Frigol.

Por que a maioria dos livros 
infantis só tem heróis e prínci-
pes brancos e de olhos claros? 
A partir deste questionamento 
“O Pequeno Príncipe Preto” faz 
uma releitura da obra clássica 
do francês Antoine de Saint-

- Alvaro Antonio Valvassore
- Amanda Madóglio
- Ana Julia Galego
- Ana Lara Aguilera
- Ana Laura Kodrayda Silva
- Benedicto A. Carlos Blanco
- Benedicto Oswaldo Mussolini
- Carlos Alberto Silva Santos
- Cleo Moreira
- Conceição Carlis De Arruda
- Cálita Heloisa Da Silva
- Denilson Santana
- Diusaleia Oliver
- Edinei Barbosa Alves
- Edson Bizzotto Junior
- Edson Corrêa Damasceno
- Elizamara Aleixo Do Prado
- Elza de Fátima H. Nogueira
- Enio Romani
- Ezio Frezza Filho

- Fabiano Alves
- Florindo Paccola
- Franciele Aparecida de Oliveira
- Isabela Caroline Capriolli
- Kevin Moreira Ferreira
- Lilian Gisele Fatore
- Marcos Norabele
- Maria Alice Machado Delgado
- Matheus Gabriel Maciel Rio
- Michele Góes Pimenta Lopes
- Milton Moretto
- Nelson Faillace
- Pedro Henrique Vieira
- Rafaela de Veza Heissnauer
- Raissa Karenina dos Santos Góes
- Rebeca De Arruda Meira
- Rodrigo José Caetano
- Thauanna Nozella
- Tiago Augusto da Silva
- Vitor Augusto de Castro Ferreira

Secretaria de Cultura divulga 
vencedores de concurso literário
41 participantes terão seus textos publicados

Flávia Placideli

A Secretaria de Cultura de 
Lençóis Paulista divulgou 
na última segunda-feira (7) 

a relação dos escritores selecio-
nados no 1º Concurso Literário 
“Prêmio FILLP 2019”. Os vence-
dores terão seus textos publica-
dos em um livro com lançamento 
previsto para o dia 7 de novem-
bro, dentro da programação do 
Festival Integrado de Literatura 

de Lençóis Paulista (FILLP).
Ao todo foram selecionados 

textos de 41 autores locais com 
o tema “Cidade do Livro”, que 
devem compor uma antologia 
literária a ser editada nos for-
matos físico e digital pela Secre-
taria de Cultura. A premiação 
acontece no dia 7 de novembro, 
a partir das 19h, no Teatro Mu-
nicipal, durante a programação 
do FILLP. Veja a lista dos sele-
cionados abaixo:

CONFIRA A LISTA DOS AUTORES

PARA AS CRIANÇAS - “O Pequeno Príncipe Preto” é livre para todas as idades

-Exupéry, reunindo muita músi-
ca, cores e elementos da cultura 
afro para falar sobre temas que 
fazem pais e filhos refletirem so-
bre as diferenças e preconceitos.

O espetáculo conta a histó-
ria de um príncipe que percorre 
vários planetas com a missão de 
plantar as sementes de empatia, 
amor, respeito, coletividade, ge-
nerosidade e aprendizado fami-

liar. Com diferentes linguagens, 
exalta a valorização da cultura 
negra e retrata o quanto é boni-
ta a diversidade de cada povo. 
Com texto e direção de Rodrigo 
França, o espetáculo é estrelado 
pelo ator Júnior Dantas, com 
participação dos músicos João 
Vinícius Barbosa (violão), Lú-
rian Moura (violoncelo) e Rei-
naldo Junior (percussão).

A peça é livre para todas 
as idades, com uma hora de 
duração e tradução simultânea 
para Libras (Língua Brasileira 
de Sinais). A entrada é gratuita 
e a disponibilidade de ingressos 
pode ser consultada no próprio 
Teatro Municipal Adélia Loren-
zetti, que fica na Rua Cel. Álvaro 
Martins, 790, na Vila Nova Irerê, 
ou pelo telefone (14) 3263-0044.

Flávia Placideli

Macatuba recebe nes-
te final de semana o 
musical “O Jardim 

da Meia-Noite”, inspirado no 
livro homônimo de Philippa 
Pearce. Com músicas e trilha 
sonora originais, a peça tem no 
elenco os atores Ricardo Mo-
nastero, Elaine Marinho, Erika 
Altimeyer, Talitha Pereira, Pe-
dro Silveira, Nellson Oliveira e 
Tainan Pongeluppe. A direção é 
de Alexandre Tenório e Glaucia 
da Fonseca. As apresentações 
acontecem hoje (12), às 20h, e 
amanhã (13), às 18h, no Teatro 
Municipal Renata Lycia dos 
Santos Ludovico.

O espetáculo gira em torno 
da história de Tom, um garoto 

que é mandado contra sua von-
tade para a velha mansão de 
seus tios, a fim de escapar do 
contágio de sarampo que seu 
irmão contraiu. Depois de uns 
poucos dias de absoluto tédio, 
a quarentena de Tom se trans-
forma numa aventura, quando 
um velho relógio leva o garoto 
a uma outra dimensão em que 
descobertas o deixarão maravi-
lhado. Entusiasmado com o que 
o novo lugar oferece, ele conhe-
ce uma solitária garota, Tita, 
com quem faz amizade e come-
ça a refletir sobre a importância 
da compaixão e da alegria de se 
ter com quem contar.

O personagem Tom é inter-
pretado pelo ator global Ricar-
do Monastero, que atualmente 
interpreta o personagem Lauro, 

O JARDIM DA MEIA-NOITE - Peça inspirada no livro homônimo de 
Philippa Pearce tem entrada gratuita

na novela “A Dona do Peda-
ço”. A direção de arte e as in-
terpretações foram inspiradas 
no universo de Tim Burton e 
remetem ao repertório de ar-
tistas surrealistas. A encenação 
destes universos paralelos, o 
encontro entre dimensões, es-
timulam a plateia a enxergar, 
construir e fazer parte desse 
lugar de sonhos. O projeto para 
a montagem de “O Jardim da 
Meia-Noite” foi aprovado pelo 
ProAC ICMS e tem o patrocínio 

das empresas Havan e JSL.
A peça tem classificação 

indicativa de 14 anos e dura-
ção de 80 minutos. A entrada 
é gratuita e os ingressos serão 
distribuídos com uma hora de 
antecedência de acordo com 
a lotação do local. Outras in-
formações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3268-1821. O 
Teatro Municipal Renata Lycia 
dos Santos Ludovico fica na Av. 
Coronel Virgílio Rocha, 525, no 
Jardim Capri.

Flávia Placideli

Na sexta-feira (18), em 
duas sessões, às 10h e 
14h, o Teatro Munici-

pal Adélia Lorenzetti, recebe 
as atrizes Leda Fernandes, Ana 
Rivas e Marina Ronque, junto 
do ator Rodolfo Braga para a 
encenação do espetáculo “Ra-
punzel nos contos da Dona 
Carochinha”. As apresentações 
da peça infantil, indicada para 
crianças maiores de três anos, 
tem entrada gratuita, mas os 
agendamentos devem ser fei-
tos com antecedência no local.

A peça, conta a história de 
Dona Carochinha, persona-
gem criada por Monteiro Lo-
bato, cujo objetivo era manter 
todos os personagens dos con-
tos de fada presos em sua ca-
nastra. Logo, sai em busca dos 

personagens fujões, Rapunzel 
Encantada e Príncipe Encan-
tado, que fogem da canastra 
para conhecer o mundo real 
e contar para as pessoas a 
sua verdadeira história. Junto 
de Dona Carochinha vem a 
Madrasta de Branca de Neve 
também ansiosa em contar a 
sua versão da história. Quan-
do esses quatro personagens 
se encontram, acontece uma 
grande confusão e surge uma 
outra história que até então 
nunca havia sido contada. 

O espetáculo, indicado 
para crianças maiores de três 
anos, terá duas apresentações, 
às 10h e 14h. A entrada é gra-
tuita, mas os agendamentos 
devem ser feitos com antece-
dência no Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti ou através 
do telefone (14) 3263-0044.

Grupo lençoense se 
apresenta na sexta-feira (18)

FOTO: DIVULGAÇÃO

Peça será encenada no Teatro Municipal
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Saúde

SOMOS TODOS NICOLAS

EM FALTA
A vacina DTP também conhecida como tríplice bacteriana, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, 
e a pentavalente, que imuniza contra as mesmas doenças, além da hepatite B e da bactéria Haemophilus 
infi uenzae tipo B (responsável por infecções no nariz, meninge e na garganta), estão em falta no país, mas 
a Secretaria de Saúde de Lençóis Paulista informou que ainda possui estoque da DTP. Já a pentavalente está 
em falta, mas existe uma expectativa de que novas remessas de vacinas sejam enviados nos próximos dias.

Flávia Placideli

Nicolas Felipe Campos 
Piccoli, de apenas dois 
anos, mesmo com a 

pouca idade já tem uma gran-
de história de vida. Nascido 
prematuro, aos seis meses de 
gestação, o pequeno é porta-
dor de paralisia cerebral, além 
de sofrer de síndrome epilép-
tica. Devido à condição do fi-
lho nesses últimos dois anos, 
a mãe Sandy Caroliny Picco-
li, que é de Lençóis Paulista, 
mas reside atualmente em 
Botucatu, iniciou uma batalha 
e criou a campanha “Somos 
Todos Nicolas” para angariar 
fundos para custear o trata-
mento com células-tronco, no 
valor de R$ 70 mil. 

Para isso, a mãe guerreira 
não para de agir. Vendendo 
doces, copos e camisetas, San-
dy precisou deixar o emprego 
para os cuidados com o filho, 
e agora busca doações para re-
alizar um evento maior: a Pizza 
do Nicolas. “Venho por meio 

Mãe cria campanha 
para tratamento de fi lho 
com paralisia cerebral
Sandy Piccoli precisa de R$ 70 mil para 
custear procedimentos com células-tronco

desta matéria pedir a ajuda de 
todos vocês para o nosso “Dia 
da Pizza” que será realizado 
em Lençóis Paulista no dia 10 
de novembro com a comerciali-
zação de pizzas no valor de R$ 
25. Já consegui as massas com 
a Padaria Bartoli, de Botucatu. 
Agora preciso de doações dos 
ingredientes para a confecção, 
como mussarela, calabresa, 
tomate, azeitonas, orégano, 
molho de tomate e as embala-
gens”, explica. 

Sandy sabe que a condi-
ção do filho é definitiva, mas 
busca melhorar a qualidade 
de vida com o tratamento com 
células-tronco que, segundo 
ela, custa cerca de R$ 70 mil 
e não tem no Brasil. “Nicolas 
faz acompanhamento médico 
(neurológico e gastrológico) 
no Hospital das Clínicas, da 
Unesp de Botucatu. Além de 
fazer fisioterapia e fonoaudio-
logia da Apape (Associação de 
Pais e Amigos das Pessoas Por-
tadoras de Necessidades Espe-
ciais) e utiliza a Adefib (Asso-

ciação dos Deficientes Físicos 
de Botucatu)”, conta a mãe do 
Nicolas, que ainda não con-
segue andar e sentar e, além 
da paralisia cerebral, também 
sofre de síndrome epiléptica e 
toma medicação contínua para 
evitar convulsões.

Sandy explica ainda que a 
técnica não existe no Brasil e 
que precisa levar Nicolas para 
o Paraguai, onde o tratamento 
com células-tronco pode me-
lhorar as lesões cerebrais do 
menino. A família mora no 
Residencial Paratodos, em 
Botucatu, e luta para conse-
guir o valor de R$ 70 mil para 
fazer um tratamento de tera-
pia celular para que Nicolas 
viva melhor.

AMOR DE MÃE - Sandy Caroliny Piccoli luta para conseguir 
tratamento com células-tronco para o filho

PIZZA DO NICOLAS
A comercialização 

das pizzas (sabores de 
mussarela e calabresa) 
no valor de R$ 25 cada 
será feita no dia 10 de 
novembro, das 13h às 
17h. A retirada será feita 
na Rua Odila Joana Pac-
cola Ludovico, 156, no 
Jardim Açaí I, em Len-
çóis Paulista. Outras in-
formações pelo telefone 
(14) 99702-8069.

“Criamos essa campanha 
com o intuito de tentar juntar o 
máximo possível para estarmos 
mais próximos de realizar nos-
so sonho de dar uma condição 
de vida melhor ao nosso filho. 
Quem tiver interesse em nos 
ajudar, ficaremos eternamente 
gratos”, ressalta. 

Para divulgar as campanhas, 
a família criou uma página no 
Facebook: Somos Todos Nicolas 
e deixa seu contato e o número 
da conta bancária para quem se 
interessar em ajudar de alguma 
forma. Telefone: (14) 99702-
8069 (Sandy Piccoli); Conta 
Bancária: Caixa Econômica Fe-
deral, agência 4896, conta pou-
pança 6385-7, operação 013 (Ni-
colas Felipe Campos Piccoli).

CAMPANHA - Pequeno Nicolas, 
de dois anos, sofre de paralisia 
cerebral e síndrome epiléptica

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Veja alguns dos 
aniversariantes
da semana e confi ra 
os destaques do 
Giro Social

Ofi cina dos Sonhos:
Bracell traz para 
Lençóis Paulista 
projeto de design
e marcenaria B2 B6

CAPACITAÇÃO SOCIEDADE
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ETAPA 35 - LENÇÓIS PAULISTA

CHEGOU A HORA!

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!

CORRIDA 5KM E 10KM CAMINHADA 5KM

Retire seu kit hoje, sábado, 12 de outubro

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

Rua Cel Álvaro Martins, 790 - Parque Sidelpa

CORRIDA, domingo, dia 13 de outubro
Horário de largada: 8h30

Local: Rua Cel Álvaro Martins, 790 - Parque Sidelpa

A Associação Comunidade 
Primavera, que representa os 
moradores do Jardim Primave-
ra, em Lençóis Paulista, é uma 
instituição sem fins lucrativos 
que visa educar e desenvolver 
socialmente crianças e adoles-
centes em situação de vulnera-
bilidade social. Para o desen-
volvimento do projeto, além 
da parceria com empresas e 
instituições, voluntários de 
diversas áreas se dedicam há 
cerca de dois anos, pelo menos 
uma vez na semana, às aulas 

de violão, canto, inglês, caratê, 
futebol, capoeira. Os alunos 
também contam com acompa-
nhamento de uma psicóloga.

Segundo Mariana Beatriz da 
Silva, voluntária e professora de 
inglês, atualmente são atendidas 
mais de 70 crianças de quatro a 
18 anos em uma casa cedida e 
reformada pela empresa Frigol. 
“Nosso maior compromisso 
com essas crianças é a doação 
de nosso tempo. O pouco que 
você faz, que você doa, muitas 
vezes, já é o suficiente para mu-

dar a realidade de muitas crian-
ças que não têm a oportunidade 
de participar de um curso, por 
exemplo”, ressalta.

Manter as atividades da As-
sociação é um dos desafios para 
o grupo de voluntários, que não 
mede esforços para dar o me-
lhor à essas crianças. “Quando 
falamos em doações, não ne-
cessariamente estamos falando 
em dinheiro. A ajuda pode vir 
da doação de um papel para a 
impressão das apostilas de in-
glês, de produtos de limpeza 

Voluntários realizam Halloween solidário
Evento acontece no dia 26 deste mês; ingressos estão à venda a R$ 10 na Get It Academy

Flávia Placideli

A Escola de Idiomas Get It 
Academy, em Lençóis Pau-
lista, realiza no próximo dia 

26 de outubro a festa solidária Ma-
gic Halloween. O evento, em prol 
da Associação Comunidade Prima-
vera, acontece no Espaço Splendo-
re, das 14h30 às 17h. Toda a popu-
lação lençoense está convidada a 

participar e ajudar na causa nobre.
“Neste ano, nós, da escola Get 

It, juntamente com voluntários da 
Associação Comunidade Prima-
vera, decidimos nos reunir para 
realizar esta festa para as crianças 
carentes do bairro, que são atendi-
dos por um projeto social muito in-
teressante, mas que precisa da ajuda 
da população, microempresas e em-
presários para se manter e continu-

ar sustentando esta causa”, explica 
o professor de inglês Ranses Soares 
da Silva, um dos idealizadores.

O Magic Halloween é resulta-
do da ação e doação de pessoas, 
empresas e instituições lençoen-
ses, que se uniram com o objetivo 
de arrecadar fundos para a Asso-
ciação Comunidade Primavera 
através da venda dos ingressos. A 
festa à fantasia contará com comes 

e bebes (cachorro-quente, pipoca, 
algodão doce, refrigerante, água, 
ponche e sacolinha surpresa), 
apresentações dos grupos de dança 
Street Dance e Rodas que Dan-
çam, concurso de melhor fantasia, 
brincadeiras (cama elástica, tobo-
gã, tombo legal e pintura facial), 
sorteios, e diversas outras atrações.

Os ingressos estão sendo ven-
didos a R$ 10 na Get It Academy 

PARCERIA - Willian, Mariana e Ranses e outros voluntários se uniram 
para organizar Halloween solidário

PROJETO SOCIAL - Associação atende mais de 70 crianças e jovens do Jardim Primavera

Conheça a Associação Comunidade Primavera

(Rua Sete de Setembro, 549, no 
Centro). O Magic Halloween acon-
tece no dia 26 de outubro, sába-
do, das 14h30 às 17h, no Espaço 
Splendore, que fica na Rua Pieda-

de, 388, no Centro. “Toda popu-
lação lençoense está convidada a 
participar. Vamos celebrar a vida 
com boa música e diversão”, con-
vida Ranses Soares da Silva. 

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

FOTOS: DIVULGAÇÃO

para a higiene local, alimentos, 
como bolachas, sucos, para as 
crianças, entre outras coisas 
simples. Ajudar é contagiante, 

quando propagamos a ideia 
para outras pessoas, o bem se 
torna maior e a oportunidade 
na vida dessas crianças e jo-

vens da comunidade também”, 
finaliza Willian Henrique Pica-
li, coordenador da Associação 
Comunidade Primavera. 
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Um dos nossos maiores compromissos sociais é contribuir com 
a formação e com o desenvolvimento das novas gerações. 
Para tanto, investimos em ações educativas, culturais e esportivas 
capazes de transformar os jovens de hoje em protagonistas de 
um futuro melhor e mais sustentável.

O CONHECIMENTO É O 
AGENTE TRANSFORMADOR 

DO FUTURO. 
VAMOS JUNTOS PREPARAR AS 

NOVAS GERAÇÕES?

Educação
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MEIO AMBIENTE
Na semana em que se celebra o dia da criança ecológica, neste sábado (12), conforme 
Lei Municipal nº 3976/2009, que estabelece as datas comemorativas do Meio Ambiente, 
os alunos do Colégio Portinari participaram de uma ação especial sobre sustentabilidade 
com foco no tema “Salvaguarda da Biodiversidade”, proposta do Programa Município 
Verde Azul, promovida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA).

ECONOMIA CRIATIVA

AVALIAÇÃO

Bracell traz para Lençóis Paulista 
projeto “Ofi cina dos Sonhos”

Alunos da rede pública participam de ‘aulão’ preparatório para SAEB

Com cursos gratuitos de design e marcenaria, iniciativa oferece 60 vagas para jovens e adultos

Encontro foi realizado na última terça-feira 
(8) o Teatro Municipal Adélia Lorenzetti

Flávia Placideli

Estão abertas as inscrições para 
o projeto de economia criativa 
Oficina dos Sonhos. A inicia-

tiva, patrocinada pela Bracell, vai 
permitir a formação em design e 
marcenaria para 60 jovens e adul-
tos, de 18 a 29 anos, que preferen-
cialmente morem ou trabalhem em 
Lençóis Paulista e Macatuba. As 
inscrições que começaram no início 
da semana, seguem até a próxima 
sexta-feira (18). O projeto tem apoio 
da Prefeitura Municipal de Lençóis 

Paulista e da Lei de Incentivo à Cul-
tura, com realização da agência cul-
tural Quest/Zeppelin, especializada 
em projetos sociais e culturais. 

A oficina é gratuita e a carga ho-
rária do curso é de 128 horas, que 
serão distribuídas ao longo de oito 
meses, com início previsto já para 
o mês de novembro. O objetivo é 
proporcionar aos participantes a 
criação e a produção de brinquedos 
educativos feitos com a madeira do 
eucalipto da Bracell. Os alunos te-
rão aulas práticas e teóricas de mar-
cenaria, desenho técnico, modela-

apresentação dos trabalhos desen-
volvidos pelos alunos.

As inscrições devem ser feitas 
até a próxima sexta-feira (18) atra-
vés do preenchimento do formulá-
rio eletrônico pela página do Face-
book do projeto (www.facebook.
com/0ficinadeSonhos). A divulga-
ção dos candidatos selecionados 

será feita no dia 25 de outubro no 
mesmo site. As aulas serão divi-
didas em três turmas, sendo duas 
turmas com aulas durante a sema-
na, de terça a sexta-feira, das 19h 
às 21h, e uma turma aos sábados, 
das 8h às 12h. Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
(11) 5102-2050.

gem e empreendedorismo em um 
galpão que foi inteiramente adap-
tado para a realização das oficinas.

“A oficina será totalmente gra-
tuita. A Bracell irá fornecer todos 
as ferramentas manuais e elétricas 
necessárias para a produção de ob-
jetos lúdicos através da transforma-
ção da madeira de eucalipto. Esse 
projeto vai aliar o uso múltiplo da 
madeira do eucalipto ao desen-
volvimento pessoal e profissional 
desses alunos, que poderão, mais 
facilmente, se inserir no mercado 
de trabalho local”, explica o coor-

denador do projeto, Thiago Kling. 
Ainda segundo ele, a proposta 

do projeto é revelar novos talen-
tos, que estarão aptos a produzir 
produtos para um mercado em 
crescimento que é o de brinque-
dos artesanais. Além das aulas 
regulares, a iniciativa pretende 
apresentar os trabalhos desenvol-
vidos pelos alunos em mostras de 
design e prevê aulas especiais com 
professores, arquitetos e designers 
brasileiros renomados. Também 
estão programas duas exposições 
abertas a toda a comunidade para 

Da Redação

A Secretaria de Educação 
de Lençóis Paulista, por 
meio do Sistema Aprende 

Brasil da Editora Positivo, reali-
zou na terça-feira (8), no Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti, um 
‘aulão’ preparatório para todos os 
alunos do 5º ao 9º anos da rede 
municipal de ensino, que no fi-

nal do ano realizarão a prova do 
SAEB (Sistema de Avaliação da 
Educação Básica). O ‘aulão’ teve 
duração de 45 minutos para cada 
turma e envolveu cerca de 1.074 
alunos nas atividades.

“O objetivo do aulão reali-
zado pela equipe do Sistema de 
Ensino Aprende Brasil é dar di-
cas e explicar como a avaliação 
funciona e qual a importância 

nais Anísio Teixeira) realizar um 
diagnóstico da educação básica 
brasileira e de alguns fatores que 
possam interferir no desempe-
nho do estudante, fornecendo 
um indicativo sobre a qualidade 
do ensino ofertado.

Por meio de provas e questio-
nários, aplicados periodicamente 
pelo INEP, o SAEB permite que di-
versos níveis governamentais ava-

liem a qualidade do ensino minis-
trado no país, de modo a oferecer 
subsídios para a elaboração, o mo-
nitoramento e o aprimoramento de 
políticas com base em evidências. 
As médias de desempenho do 
SAEB, juntamente com os dados 
sobre a aprovação e retenção, ob-
tidos no censo escolar, compõem 
o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB).

dela para a escola, bem como 
para orientar os alunos para que 
prestem atenção no que está sen-
do solicitado nas questões e para 
que não respondam automatica-
mente sem analisar com serie-
dade cada termo do enunciado”, 

explica a Secretária de Educação, 
Meiri Galassi Montanhero.

O SAEB é composto por um 
conjunto de avaliações externas 
em larga escala, que permitem 
ao INEP (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacio-

CAPACITAÇÃO - Na foto, o coordenador do projeto Oficina dos Sonhos, 
Thiago Kling

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 12 DE OUTUBRO DE 2019 • B3

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE FUSCA 
ano 1978, cor azul, 
aceito ofertas. Tratar 
(14) 99691-6029

VENDE-SE FORD Ka, 
motor 1.0, ano 2015, 
direção elétrica, fl ex, 
cor prata riviera, único 
dono, completo. Tratar 
com Carlos (14) 99624-
2205

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

VENDE-SE PAMPA 
92, único dono. Valor 
8.000,00, tratar (14) 
99752-5834

VENDE-SE S10 
Executive, prata, cabine 
dupla, 2009, 83.000 km, 
único dono. Tratar (14) 
99848-6073

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 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 - pro-
cedência - 07 lugares 
- documentada - aceito 
troca. Troca só carro ou 
moto de menor valor e 
a diferença em dinhei-
ro, valor R$ 26.000,00. 
Falar c/ (14) 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: 
99817-3280, 99262-
9876 ou 99694-6060

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

VENDE- SE Agile, 
2011, fl ex, preto. Con-
tato (14) 99674-7626

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

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

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

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

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

VENDE-SE CEL-
TA2014 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, completo, 
documento em dia, 
cor prata, aceita-
mos fi nanciamento. 
Valor 29.500,00, (aceita 
troca). Tratar (14) 
3263-2764 ou (14) 
99832-2871

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

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

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

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

SE VOCÊ está bus-
cando 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.

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

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

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

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

SERVIÇOS

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

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

FAÇO PULVERIZA-
ÇÃO 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

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 domi-
cilio (Devanir). Tratar 
(14) 99727-6618 ou (14) 
98104-6618

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

LAVA SECO Cava-
zzotti, Lavaseu sofá 
e também fazemos 
impermeabilização 
em estofados. Faça 
um orçamento sem 
compromisso. Tratar:.
(14) 99701-3523, (14) 
99846-5110 ou (14) 
3436-1419.

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

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

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

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 orçamento (14) 
3263-0564

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

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

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

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

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

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

NATAL JARDINA-
GEM- faço manuten-
ção 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.

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 ATEN-
DIMENTO 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 elé-
tricas, interfones, alar-
mes, manutenção em 
todas as marcas. Tratar 
com Admilson - Técnico 
Autorizado (14) 99773-
1547/ 98128-1597

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

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

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

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

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

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.

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

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

EDÍCULA ALDEIA 
- para confraterni-
zações - “ambiente 
familiar”. Lugar amplo 
com cobertura, quarto, 
banheiro interno, sala, 
copa com churrasquei-
ra, quadra, piscina, 
banheiro externo mas-
culino, mesa de bilhar 
e, acessórios (Freezer, 
TV) ... Tenho mesas e 
cadeiras para alugar. 
Tratar (14) 9.9768-0518 
vivo whats, no Jd. Ita-
puã. 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/academiadejudolp 
tratar: (14) 99822-9294 
ou (14) 99769-4121

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

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

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

ELETRICISTA / Ante-
nista - instalação e ma-
nutenção em elétrica 
residencial e comercial, 
alarme, cerca elétrica 
e fi xação de antenas 
parabólicas e digital. 
Fone: (14) 99834-9986 
Eduardo.

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

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

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

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

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

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

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

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

PREOCUPADO SE as 
mudanças nas regras 
de aposentadoria 
afetarão você?Faça 
uma consulta conosco 
e entenda.sem compro-
misso. Escritório Contá-
bil G5 Contec LtdaRua 
José do Patrocínio nº 
591, Centro, Lençóis 
Pta - SPFone: (14) 
3263-2015/ 3264-8282/ 
3264-6569

L.A.MUNCK - Locação 
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 
podem sair de suas 
casas, tenho experi-
ências no ramo a mais 
de 50 anos. Tratar: (14) 
99191-0232

AULAS PARTICULA-
RES - INGLÊS, CON-
VERSAÇÃO, LEITURA, 
ESCRITA, Professor 
“Fluente” residiu e 
trabalhou na Inglaterra 
(Londres) por 05 anos. 
Tratar Cel/whast (14) 
99611-7673

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 

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

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

PORTO SEGURO 
CONSÓRCIO. Faça 
acontecer seu novo 
imóvel, sua reforma, 
sua construção ou a 
compra do seu terreno. 
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 men-
sais por meio de lance 
ou sorteio. Tratar:. (14) 
99167-9988 ou (13) 
97600-6723 Whats.

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

ALIMENTAÇÃO

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

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

FRANGO ASSADO aos 
domingos, venha confe-
rir, é uma delícia! Tratar 
na Rua Luiz Henrique 
de Camargo, 21, Júlio 
Ferrari. Contato (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 sabores 
deliciosos e passar horas 
aconchegantes. Tratar 
na AV: Brasil, nº 722 ou 
ligue (14) 3263-0204/ 
3263-2620.

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

DIVERSOS

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
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Classifi cados

DIVERSOS

EXCURSÕES

FESTAS

(14) 3269-3311

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!

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

PRECISO DE uma 
bicicleta 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 BETONEI-
RAS- mensal ou diária 
de segunda a segunda. 
Tratar (14) 99686-6030

LOCAÇÃO MURO para 
propagandas em geral, 
próximo à rotatória 
Imobiliária 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/ esté-
tica. Tratar (14) 99789-
3425/ 99787-0743

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

EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE para 
escritórios, vende-se 
mesas, gaveteiros e ar-
mários, confeccionados 
em mdf e revestimentos 
padronizados. Tratar: (14) 
9 91180204

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

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

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

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

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

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

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

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

24/11. THERMAS dos 
Laranjais - Olímpia 
(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- Olímpia (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 aceita-
mos cartões de créditos, 
façam um orçamento 
conosco sem compro-
misso.

EXCURSÕES PRAIAS 
Ubatuba, Praia Grande, 
Santos, Balneário Com-
buriu. 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 DIGI-
TAL e ao vivo. Studio 
Paccola. Tratar: (14) 
99832-3243.

ATENÇÃO NOIVAS 
- Para tornar seu casa-
mento mais especial, 
conheçam o trio “Sonora 
- vocal feminino” que há 
mais de 5 anos se dedica 
para que cada momento 
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 ma-
quiagem. Vou até você!. 
Valor acessível. Contato: 
(14) 99814-8885 Bruna 
Santiss Makeup

APTO FLAMBOYANTS 
- Bauru: 03 dorm., sala 
estar/jantar, cozinha pla-
nejada, área de serviço, 1 
vaga de garagem cober-
ta. 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

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

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

PARQUE RONDON, 
vende-se uma casa 
excelente acabamento, 
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 elé-
trica, alarme, interfone e 
portões automatizados. 
Valor R$585 mil. Tratar 
(14) 99795-2449 Magno 
Ferreira 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

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

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

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

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

APTO PORTAL de 
Lençóis 02 dorm, sendo 
01 suíte, comarmários 
embutidos, gabine-
tes e fechamentos 
para os quartos, Box. 
.Aceita fi nanciamento! 
consult imóveis 14-3263 
1118/99781 2567

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

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. Tra-

tar cel:. (13) 97600-6723, 

(14) 99167-9988 ou (14) 

99691-6029

VENDE-SE OU Troca 

Casa - 02 dormitórios, 

sala, cozinha, banheiro, 

garagem e lavanderia 

cobertas. Na Rua: João 

Flôrencio Amaral nº 220 

Bairro Monte Azul.(uma 

quadra do mercardo 

azulão/gigantão) e tenho 

interesse em troca por 

chácara (São Judas 

Tadeu, Virgílio Rocha, 

corvo branco e Agudos) 

a negociar. Tratar: (14) 

99665-5755 ou (14) 

99648-6977.

SÃO JOÃO - Salão Fes-

ta 147,44 m2 terreno 253 

m2 Balcão, Cozinha com 

churrasqueira, Garagem 

3 carros, Banheiros. 

Infraestrutura completa 

ideal para aluguel Adria-

no 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 pa-

norâmica 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, 

terreno 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 Perei-

ra de Barros,próximo à 

avenida Ubirama. Última 

localização para quem 

quer montar um comér-

cio. Tratar (14) 99658-

4415 com Cláudio.

VENDO APARTA-
MENTO no Residencial 

Jacarandá (aceito carro 

ou moto como parte 

de pagamento). (14) 

98141-3822

VENDE -SE casa no 

bairro Maria Luiza II, 

115m², 03 quartos, sendo 

01 suítes. Tratar:(14) 

997120847.

CENTRO 02 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, 
copa, cozinha, banheiro 
social, lavanderia e 
garagem p/ 02 carros. R$ 
350.000,00 - SANTAN-
GELO IMÓVEIS (14) 
3263-7094 / 99795-0722 

JD. MARIA LUIZA III 
03 dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem p/ 02 
carros. Área de lazer c/ 
churrasqueira e banheiro 
- R$ 330.000,00 - SAN-
TANGELO IMÓVEIS (14) 
3263-7094 /99795-0722

JD. PRINCÍPE 03 dor-
mitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro social, lavan-
deria e garagem p/ 02 
carros - R$ 310.000,00 
- SANTANGELO IMÓVEIS 
(14) 3263-7094 / 99795-
0722

JD. PRINCÍPE 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, área de lazer c/ 
churrasqueira despensa 
e garagem. Sala comer-
cial c/ banheiro. - R$ 
250.000,00 - SANTAN-
GELO 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 - 
SANTANGELO IMÓVEIS 
(14) 3263-7094 / 99795-
0722

JD. EUROPA 03 
dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, copa, 
cozinha, banheiro social 
e entrada p/ carros. - R$ 
295.000,00 - SANTAN-
GELO 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 -SANTANGE-
LO IMÓVEIS (14) 3263-
7094 / 99795-0722

APARTAMENTO 
EDIFÍCIO 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

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

VENDE-SE LINDA casa 
núcleo H.L. ZILLO, 03 
dormitórios (1armario 
planejado), 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 
residencial) 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 planeja-
dos, 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 
churrasqueira, lavabo e 
Lavanderia Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 - 5928

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

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

ITAPUÃ - casa - 3 quar-
tos, 1sala, 1banheiro, 
1lavanderia, 2garagem, 
1cozinha, ed- 1banheiro, 
1churrasqueira .R$ 
307.400,00. Código 
02361.Ligue (14)99728-
1313/3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

ST. TEREZINHA - 
casa- 2 quartos, 1sala, 
1cozinha, 1banheiro, 
1lavanderia, 1garagem.
R$ 140.000,00. Código 
02507.Ligue (14)99728-
1313/3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

ITAMARATI - casa- 2 
quartos, 2suites, 3salas, 
1cozinha, 1banheiro, 
1lavanderia, garagem 
.R$ 848.000,00 . Código 
02577.Ligue (14)99728-
1313/3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

ITAMARATI  - casa - 3 
quartos, 1sala, 1cozinha, 
1banheiro, garagem, 
3suites, 1sala de 
jantar,1cozinha ame-
ricana, churrasqueira, 
piscina .R$ 903.000,00. 
Código 02553.Ligue 
(14)99728-1313/3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

J. PACCOLA 
-casa-2quartos, 1sala, 
1cozinha, 1lavanderia, 
1banheiro, garagem 
, churrasqueira .R$ 
165.000,00. Código 
02006.Ligue (14)99728-
1313/3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

MORUMBI - casa - 3 
quartos, 1suite, 1sala, 
1cozinha, 1banheiro, 
1lavanderia, 4garagem.
R$ 583.000,00. Código 
02586.Ligue (14)99728-
1313/3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

BAURU - casa - 1 
quarto, 1sala, 1cozinha, 
1banheiro, 1lavanderia, 
garagem .R$ 155.000,00. 
Código 02038.Ligue 
(14)99728-1313/3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CECAP - casa - 3 
quartos, 1 sala, 1cozinha, 
1lavanderia, 2 garagem 
, 1copa.R$ 265.000,00. 
Código 02597.Ligue 
(14)99728-1313/3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

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, fica notificada a Senhora Vera Porto de Nova-
es 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 notificado de que respon-
derá pelo fato em Processo Administrativo Sanitário e que, de acor-
do 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, local onde deve ser protocolado as razões 
recursais.

2 - COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA ANUAL 
DE FUNCIONAMENTO

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 REFERENTES ÀS ATIVIDADES 
E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RESPONDENDO CIVIL 
E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE 
TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO 
CANCELAMENTO 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 REFERENTES ÀS ATIVIDADES 
E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RESPONDENDO CIVIL 
E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE 
TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO 
CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.

AREIÓPOLIS, 01 DE OUTUBRO DE 2019

VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE AREIÓPOLIS

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

ITAMARATY, VENDE-
-SE Casa pré-moldada 
de madeira c/ excelente 
acabamentos e terreno 
amplo, 3 quartos sendo 
uma suíte, banheiro 
social, sala ampla, cozi-
nha, área de serviço c/ 
tanque, área de cozinha e 
banheiro c/ porcelanato e 
revestimento, construção 
com 413m². Valor R$ 
390,000.00. Aceita casa 
ou terreno de menor valor 
como parte do pagamen-
to. Tratar com Magno 
Ferreira cel: 99795-2449
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MORUMBI - Apar-
tamento - 2 quartos, 
1suite, 2salas, 1cozinha, 
1lavanderia, 1banheiro, 
garagem .R$ 371.000,00. 
Código 02639.Ligue 
(14)99728-1313/3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CENTRO- APARTA-
MENTO- 4 quartos, 
1suite, 1sala, 1cozinha, 
1lavanderia, garagem. 
R$ 420.000,00. Código 
02752.Ligue (14)99728-
1313/3263-0021 ou aces-
se: www.imobiliaria21lp.
com.br

CENTRO APARTA-
MENTO - 3 quartos, 
1suite, 1sala, 1cozinha, 
1lavanderia, garagem. 
R$ 470.000,00. Código 
02448.Ligue (14)99728-
1313/3263-0021 ou aces-
se: www.imobiliaria21lp.
com.br

CENTRO APARTA-
MENTO- 4 quartos, 
1suite, 2salas, 1cozinha, 
1copa, 1lavanderia, 
2banheiros, garagem. 
R$ 848.000,00. Código 
02450.Ligue (14)99728-
1313/3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

M. LUIZA IV-Sala 
Comercial-1sala ampla, 
2banheiros, 1cozinha.
R$ 180.200,00. Código 
02550.Ligue (14)99728-
1313/3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

VENDE-SE UMA casa 
em São Manuel na Co-
hab 1, sendo casa frente 
e fundo. Valor 130 mil. 
Tratar (14) 99121-3125

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIA ITAMA-
RATI, Alugo: 03 Quartos 
sendo 01 Suíte com Ar 
Condicionado, Sala de 
Jantar e Estar, Banheiro 
Social, Cozinha, Área 
Gourmet c/ Churras-
queira Forno e Fogão a 
Lenha, Garagem p/ 4 
Carros, Alarme e Cerca 
Elétrica. ) Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. 
99126 5928

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

ALUGA-SE SALÃO 
comercial, na Cecap II. 

Rua Adriano da gama 

Cury. Nº616. Tratar com 

Bebeto Cel:. 99630-6731 

ou 3263-5068

SÃO PAULO- Sala 

Comercial-2 Salas 1ba-

nheiro. R$ 420.000,00. 

Código 02415.Ligue 

(14)99728-1313/3263-

0021 ou acesse: www.

imobiliaria21lp.com.br

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

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.

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

REGIONAL ANDRADE 
Assessoria Rural LTDA. 
Vai comprar seu imóvel 
rural? Consulte um Gestor 
Ambiental, assessoria em 
regularização e avaliação 
de conformidade. Tratar 
(14) 99721-7534www.
regionaltodaraca.blogs-
pot.com

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

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. 

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

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

TERRENO JD. Planalto 
Comercial R$ 200.000,00 
- 450,56m² Aceita Finan-
ciamento 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. CONSULT 
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: TERRENO 
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 - Consultor 
de Imóvel Tel. 99126 5928

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

JARDIM ITAMARATY: 
Terreno Esquina 523 m2 
(vista Privilegiada) Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 - 5928

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

PLANALTO, TERRENO 
de esquina, próximo a 
rotatória, terreno com 
450,56m². Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel Tel. 
(14)99126 5928

VENDO UM terreno de 
200m² R$ 125.000,000. Jd. 
Europa parte alta. Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. (14)99126 5928

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

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

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

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

ANTONIETA I: Vendo 
um terreno de 300m², 
R$135.000,00. Adriano 
Cian - Consultor de Imó-
vel 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, ótima 
localização. Tratar (14) 
98137-7021

TERRENO RES. Antonio 
Lorenzetti FilhoCom fi -
nanciamento (MCMV), ou 
próprio. . Consult Imóveis 
14-3263-1118

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 
topografi a plana, com 
517,5 m2 (15m x 34,5m), 
na parte alta do Jardim 
Itamarati. Tratar com Edu-
ardo - 14 99786 3769

TERRENO LOCALIZA-
DO no Jardim Village, 
na Av. dos Estudantes. 
Interessados tratar no 
Telefone (14)99725-2619.

LOTEAMENTO SAINT 
Raphael - macatuba Lotes 
com 200 m² disponíveis 
para venda!Preços es-
peciais! Informações: 
(14) 3264-5165 (14) 99820-
0872 José Carlos (whats)

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

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

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

VENDO LOTES em Jaú; 
Macatuba; Pedernei-
ras; Barra Bonita; São 
Manuel; Votuporanga e 
Três Lagoas/MS. Falar c/ 
Américo (14) 9.9793-7010 
- CRECI 140642.

VENDO TERRENO JD 
Itapuã com 200m² na Rua 
José Hiram Garrido, 594 
próximo ao novo cemi-
tério Pânico topografi a 
plana 80% murado, R$ 
100.000. Tratar: 99782-
7113 ou (14) 99709-5288.

PARQ. RES. Rondon - Av. 
Pref. Jacomo N. Paccola 
Barracão c/ escritório, 
cozinha e banheiro, com 
(área construída 400,00m² 
e área terreno 701,01m²) 
- R$ 550.000 - Santangelo 
Imóveis 3263-7094 / 
99795-0722

VENDO TERRENO Vl 
Antonieta II, Rua Honório 
Barbosa lote 4 quadras 6, 
12x36,5 - 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, 592, 
Marimbono, topografi a 
plana. Pronto para constru-
ção. Cel: 99787-4343

SPAZIO VERDE Terreno, 
Quitado com 300m², 
localizado na parte alta, 
excelente disposição 
e topografi a plana. R$ 
200.000. Direto com pro-
prietário. Cel: 99788-5669

VENDE-SE UM terreno 
400 m² no Jd Morumbi, 
duas frentes, Rua Antônio 
Biral. Tratar proprietário. 
Fone: (11) 98156-4130 
WhatsApp

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

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

ITAMARATY: ESQUINA 
LINDO: vendo 02 Terrenos 
Planos e Juntos total 
1070 m2 -( Vendo Junto ) 
Adriano Cian - Consultor 
de Imóvel Tel. 99126 5928

ITAMARATY: PARTE 
ALTA: vendo 02 Terrenos 
Planos e Juntos total 
1110 m2 -( Vendo Junto ) 
Adriano Cian - Consultor 
de Imóvel Tel. 99126 
5928

UBIRAMA- TERRE-
NO- com 900.00 m2.R$ 
764.000,00. Código 
02609.Ligue (14)99728-
1313/3263-0021 ou aces-
se: www.imobiliaria21lp.
com.br

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

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

CITAÇÃO POR EDITAL

“PROCESSO Nº 1001153-11.2016.8.26.0319 - EDITAL 
DE INTIMAÇÃO. O Doutor José Luis Pereira de Andrade, MM. 
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lençóis Paulista/SP, 
na forma da Lei, etc, FAZ SABER ao executado PAULO SERGIO 
SILVA GARCIA, ausente em local incerto e não sabido: Vistos. 
Trata-se de Cumprimento Defi nitivo de Sentença que Reconhece a 
Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa. Intime-se o ora 
executado, para cumprir a sentença, pagando o débito indicado no 
demonstrativo discriminado e atualizado, no valor de R$ 12.697,10 
(doze mil seiscentos e noventa e sete reais e dez centavos), acrescido 
de custas, se houver. Prazo: 15 (quinze) dias (CPC, art. 523). Não 
ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 
de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por 
cento (§ 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 
previstos (§ 1º) incidirão sobre o restante (§ 2º). Não efetuado 
tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 
mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 
(§ 3º). Não efetuado o pagamento voluntário, independentemente de 
nova intimação, poderá o exequente efetuar pedido de pesquisas, 
comprovando o recolhimento das taxas, calculadas para cada 
diligência (LE 14.838/12, art. 2o, XI, Guia TJSP - FEDTJ - Código: 
434 - 1 - Impressão de informações do Sistema (Prov. 1.864/11 de 
18.01.2011 e Comunicado CSM 170 de 26.04.11). Transcorrido o 
prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 
525). Transitada em julgado a decisão e transcorrido o prazo do art. 
513, o exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição 
de certidão para protesto (art. 517) ou negativação do nome junto aos 
cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º). Defi ro os benefícios do art. 
212 e seguintes do CPC. O executado terá prazo de 15 dias para retirar 
os documentos mantidos em depósito pelos exequentes PAULO 
ROBERTO VIEIRA DA SILVA e THERESINHA SIMÕES VIEIRA 
DA SILVA, fi cando autorizada a incineração em caso de inércia. 
Intime-se. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na 
forma da lei. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, 
cuja 2ª via fi ca afi xada no local de costume, dado e passado nesta 
cidade de Lençóis Paulista, em _______. Eu, _______ escrevente, o 
datilografei; eu ________ escrivão o subscrevi . (assinatura do juiz)”
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FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

MAIS UMA PRIMAVERA - Sonia Ramos estreou 
idade nova na quinta-feira (10) e comemorou 
ao lado de toda a família, especialmente do 
namorado Tico Andriotti. Parabéns!

NOVO CICLO - Bruno Fenara fez aniversário na 
última terça-feira (8) e celebrou a data especial 
com os familiares e amigos, que fazem votos de 
felicidades e realizações!

FICANDO MAIS VELHO - Zenildo Abreu 
completou mais um ano de vida na última 
segunda-feira (7) e recebeu os cumprimentos dos 
amigos e familiares, que desejam tudo de bom!

Veja a segunda parte das fotos da reinauguração do Chopp Germânia de Lençóis 
Paulista. O evento, realizado no dia 27 de setembro, recebeu dezenas de convidados. 

Confira quem marcou presença!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

MODÃO - A foto desta semana é de data 
desconhecida, provavelmente do início 
da década de 1980. O registro é da dupla 
Biezinho e Zezinho, em uma das muitas 
apresentações no recinto da Facilpa, sob 
o comando do conhecido locutor Tatá, que 
dava um colorido diferente em todas as 
apresentações da feira.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Luciene, Rafaela, Sueli e Rafael

Luís Antônio, Almir e Sérgio

Robinson, Joáz e Lúcia

Queijo, Ida, Sol e Zé João

Luciano, Pipa, Cristiane,
Roseli e Gisleine

Cristiane, Sueli, Leandro, André,
Murilo e Ana Lívia
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Rogério, Alexandre, Ney e Marcos Taisa, Vitor, Priscila, Giovana,
Angelo e Regina

Marcos, Acacyo, Ney, Sueli, Wadi, 
Jorge, Flávio e Elza
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Por Nelson Faillace
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