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Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.
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Para o alto e avante José Renato Nalini:
A Guerra dos Canudos
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Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.
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Nível de emprego em Lençóis 
atinge melhor índice desde 2011
Segundo Caged, cidade tem saldo de 966 vagas de janeiro a setembro; destaques são indústria de transformação e setor de serviços

Lençóis Paulista está perto de 
superar uma marca que não era 
atingida há oito anos no nível de 
emprego formal. De acordo com 
dados do Caged (Cadastro Geral 

de Empregados e Desemprega-
dos), divulgados nessa quinta-fei-
ra (17) pela Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Minis-
tério da Economia, em setembro 

a cidade criou 86 novos empregos 
com Carteira de Trabalho assina-
da, elevando o saldo positivo para 
966 no ano. Caso a expectativa de 
alta se mantenha, já neste mês o 

índice deve ultrapassar a barreira 
de mil vagas abertas, o que não 
acontece desde 2011. De acordo 
com levantamento feito pela repor-
tagem do ECO, naquele ano, em 

meio a um momento de signi� ca-
tiva recuperação da economia, a 
cidade fechou o ano com superávit 
de 1.066 vagas (10.883 contrata-
ções e 9.817 demissões). A2

MELHORIA
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Adefi lp projeta aumento de 
produção e mais empregos

Melhores terá transmissão 
ao vivo pelo Facebook

Os associados da Ade� lp (Associa-
ção dos De� cientes Físicos de Lençóis 
Paulista) estão em festa. Em cerimônia 
realizada na manhã dessa sexta-feira 
(18), foram entregues o� cialmente 
os equipamentos para otimização do 
trabalho desenvolvido no setor de re-
ciclagem, principal fonte de renda da 
entidade, onde atuam direta e indire-
tamente mais de 50 pessoas.

Os equipamentos - uma esteira 
de triagem, uma esteira de alimen-
tação, uma prensa vertical, uma 
prensa horizontal e um carrinho 
plataforma - foram conquistados 
por intermédio do Rotary Club 
Cidade do Livro, que viabilizou a 
destinação de cerca de R$ 160 mil 
para a aquisição por meio do Fundo 
Mundial da Fundação Rotária. A2

A4

INVESTIMENTO - Novos equipamentos otimizam o trabalho no setor de reciclagem da Adefilp; na foto, associados da entidade

CIDADE DO LIVRO 32ª EXPOVELHA TRÁFICO

Chape vence Nova 
Lençóis na estreia

Queima do Cordeiro é 
neste domingo (20)

Jovem é detido com 
droga no Jd. IbatéA6 B2 B2

Hoje (19) acontece em Lençóis o 
Dia D Contra o Sarampo. Todas 
as unidades de saúde, exceto a 

de Alfredo Guedes, abrem das 
8h às 17h para imunizar todas 
as crianças entre seis meses 
e menores de cinco anos.  O 

Brasil já registou 6.640 casos de 
sarampo neste ano, segundo o 

Ministério da Saúde.

Dia D contra
SARAMPO

Em parceria com equipe da Cíntia Fotogra� as, O 
ECO registra os principais momentos do evento

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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OPORTUNIDADE
A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abriu nesta semana as 
inscrições para o vestibular 2020. No Polo de Lençóis Paulista serão oferecidas 50 vagas, 
divididas entre Licenciatura (Letras, Matemática e Pedagogia) e Computação (Tecnologia 
da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação). As inscrições terminam 
no dia 14 de novembro e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br.

Emprego se mantém em alta e atinge 
melhor índice em oito anos em Lençóis

Com novos equipamentos, Adefilp projeta 
aumento de produção e mais empregos

De janeiro a setembro deste ano foram criados 966 postos de trabalho com Carteira assinada; 
destaques são setor de serviços e indústria de transformação, que juntos somam 937 vagas

Entidade foi beneficiada com recursos viabilizados pelo Rotary Club Cidade do Livro

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS 
RURAIS DE LENÇÓIS PAULISTA.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AGE - Ficam convocados todos os trabalhadores com vínculo 
empregatício na empresa Duratex Florestal, representados por este Sindicato, 
na forma do artigo 612 da CLT e disposições pertinentes no Estatuto Social da 
Entidade, a reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária no próximo dia 
25 de outubro  de 2019, às 15:00 h (quinze horas), em primeira convocação 
ou por falta de “quorum”, às 15:30 h (quinze Horas e trinta minutos), em 
segunda convocação, tendo por local a sede da propriedade rural denominada 
Fazenda Rio Claro, situada no município de Lençóis Paulista, neste Estado, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Deliberar sobre pauta de 
reivindicações econômicas e sociais para celebração de Acordos Coletiva 
de Trabalho (data-base: 01/10/2019 a 30/09/2020); 2) Autorizar a diretoria 
do sindicato, outorgando-lhe poderes especiais, a firmar o Acordo Coletiva 
de Trabalho; e 3) Deliberar sobre o desconto em folha de pagamento da 
Contribuição Associativa dos trabalhadores rurais. As deliberações serão 
tomadas estatutariamente. 

Lençóis Paulista, 18 de outubro de 2019.

AMÁVEL COELHO VAZ – Diretor Presidente - Sindicato Dos 
Trabalhadores e Empregados Rurais de Lençóis Paulista-SP.
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Cidade

Setor de serviços e 
indústria de transformação 
puxam alta do mês

Cerca de 1,3 mil pessoas 
devem ser contratadas 
nos próximos dias

A exemplo do que vem 
ocorrendo na maioria dos 
meses deste ano, os desta-
ques de setembro, segundo 
os dados do Caged, foram 
o setor de serviços e a in-
dústria de transformação, 
que puxaram a alta e con-
tribuíram para o saldo po-
sitivo de 86 empregos com 
Carteira de Trabalho assi-
nada (705 contratações e 
619 demissões), que elevou 
o superávit para 966 vagas 
em 2019 (6.336 contrata-
ções e 5.370 demissões). 
Em agosto, a alta havia 
sido de 149 empregos (627 
contratações e 478 demis-
sões), também com des-
taque as duas áreas, quer 
encerraram o mês criando 
62 e 60 empregos.

No mês passado, o setor 
de serviços criou 65 empre-
gos (221 contratações e 156 
demissões). Já a indústria 
de transformação fechou o 
mês com 33 vagas a mais 
(227 contratações e 194 
demissões). Construção 
civil, com saldo de cinco 

empregos (76 contratações 
e 71 demissões); a indús-
tria extrativa mineral, com 
duas vagas abertas (cinco 
contratações e três demis-
sões) e a administração 
pública, também com alta 
de dois postos de trabalho 
(sete contratações e cinco 
demissões), também con-
tribuíram para o resultado.

Na contramão do mo-
mento de visível aque-
cimento no mercado de 
trabalho, o comércio e a 
agropecuária, dois impor-
tantes setores, registraram 
déficit de emprego em 
setembro. O comércio fe-
chou 16 vagas no período 
(143 contratações e 159 
demissões). Já a agropecu-
ária perdeu cinco postos de 
trabalho (26 contratações 
e 31 demissões). No acu-
mulado do ano, inclusive, 
o comércio aparece como 
o único setor da economia 
local com saldo negativo, 
com baixa de 160 empre-
gos (1.195 contratações e 
1.355 demissões).

O desempenho até agora 
já supera a média dos últi-
mos anos, mas o nível de 
emprego pode bater recorde 
em Lençóis Paulista, já que, 
nos próximos dias, cerca de 
1,3 mil trabalhadores devem 
ser contratados por duas 
empresas que estão pres-
tando serviço na parte de 
construção civil nas obras 
de ampliação da Bracell. A 
informação foi confirmada à 
reportagem pelo secretário 
de Desenvolvimento, André 
Paccola Sasso.

A empresa, aliás, deve 
realizar uma reunião na 
segunda-feira (21) para 
apresentar aos prefeitos e 
secretários da região a pla-
taforma criada para receber 
os dados dos cadastramen-
tos de desempregados dos 

municípios. Apenas em 
Lençóis Paulista, mais de 2 
mil pessoas compareceram 
para o mutirão realizado no 
início do mês. O objetivo é 
fornecer dados atualizados 
sobre a mão de obra local.

“O momento é úni-
co. Estamos observando a 
empregabilidade crescer 
e isso é apenas o começo. 
Um dado bem interessante, 
que nos deixa ainda mais 
otimistas, é que neste ano 
já registramos 422 contrata-
ções de pessoas para o pri-
meiro emprego, 44 apenas 
neste mês. Ficamos felizes 
de ver pessoas sendo reco-
locadas no mercado e tam-
bém por aquelas que estão 
chegando, se qualificando 
e fazendo algo diferente”, 
finaliza Sasso.

Elton Laud

Lençóis Paulista está perto 
de superar uma marca que 
não era atingida há oito anos 

no nível de emprego formal. De 
acordo com dados do Caged 
(Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados), divulgados 
nessa quinta-feira (17) pela Se-
cretaria Especial de Previdên-
cia e Trabalho do Ministério 
da Economia, em setembro a 
cidade criou 86 novos empregos 
com Carteira de Trabalho assi-
nada, elevando o saldo positivo 
para 966 no ano. Caso a expecta-
tiva de alta se mantenha, já neste 
mês o índice deve ultrapassar a 
barreira de mil vagas abertas, o 
que não acontece desde 2011.

De acordo com levantamento 
feito pela reportagem do ECO, em 
2011, em meio a um momento de 
significativa recuperação da eco-
nomia, a cidade fechou o ano com 
superávit de 1.066 vagas (10.883 
contratações e 9.817 demissões). 
De lá para cá, apenas três anos 
registraram bons resultados, mas 
nenhum deles perto da marca an-
terior. Em 2012 foram criados 893 
postos de trabalho (10.540 contra-
tações e 9.647 demissões). No 

Elton Laud

Os associados da Adefilp 
(Associação dos Defi-
cientes Físicos de Len-

çóis Paulista) estão em festa. 
Em cerimônia realizada na 
manhã dessa sexta-feira (18), 
foram entregues oficialmente 
os equipamentos para otimiza-
ção do trabalho desenvolvido 
no setor de reciclagem, princi-
pal fonte de renda da entidade, 
onde atuam direta e indireta-
mente mais de 50 pessoas.

Os equipamentos - uma es-
teira de triagem, uma esteira de 
alimentação, uma prensa ver-
tical, uma prensa horizontal e 
um carrinho plataforma - foram 
conquistados por intermédio do 
Rotary Club Cidade do Livro, 
que viabilizou a destinação de 
cerca de R$ 160 mil para a aqui-
sição por meio do Fundo Mun-
dial da Fundação Rotária, vin-
culada ao Rotary Internacional.

Os recursos foram libera-
dos através de um projeto de 
subsídio global que começou a 
ser desenvolvido em 2017, ba-
tizado de “Reciclando Resídu-
os - Salvando Vidas”. Além do 
Rotary Club Cidade do Livro, 
a iniciativa contou com apoio 
dos Distritos 4310 e 4621, am-
bos no Brasil, 2080, na Itália, 
e 3000, na Índia, cada um res-
ponsável pela destinação de 
parte da verba.

Durante a oficialização da 

entrega dos equipamentos, 
o atual presidente do Rotary 
Club Cidade do Livro, Ama-
rildo Ventura, destacou a im-
portância do projeto para a 
entidade e fez questão de lem-
brar a participação de diversos 
membros do clube de serviços 
no processo que resultou na 
liberação dos recursos para a 
compra dos equipamentos.

“É algo muito importante 
para a entidade. Ficamos feli-
zes por poder contribuir. Isso 
é fruto de um trabalho iniciado 
lá atrás e não podemos deixar 
de destacar o empenho de to-
dos os envolvidos, como os 
dois presidentes que me an-
tecederam, Maria Isabel Lini, 
(2017/2018) e meu irmão, Be-
nedito Ventura (2018/20189), 
além da Luísa Adélia Martins, 
da Fundação Rotária, e tantas 

outras pessoas”, pontua.
Edson Santiago dos Santos, 

presidente da Adefilp, revela 
que após os primeiros testes 
feitos nos equipamentos já é 
possível prever um aumento 
significativo no volume de 
produção, entre 20% e 30%. 
Segundo ele, a expectativa ini-
cial é que a entidade passe a 
processar até 170 toneladas de 
materiais recicláveis por mês, 
sendo que, atualmente, a pro-
dução é de 135 a 140 tonela-
das mensais.

“Todos nós, da Adefilp, 
comemoramos muito essa con-
quista, porque os novos equipa-
mentos vão dar mais agilidade 
ao trabalho. Elevando a produ-
ção, não apenas aumentaremos 
os ganhos para os associados 
que trabalham na reciclagem, 
mas também poderemos gerar 

mais empregos. No ano que 
vem esperamos ter até 20 pes-
soas a mais trabalhando aqui”, 
explica Santos.

REFERÊNCIA
Com 22 anos de existên-

cia, a Adefilp atende cente-
nas de deficientes físicos e 
intelectuais de Lençóis Pau-
lista, estimulando o desen-
volvimento da autonomia e 
independência e promoven-
do um importante trabalho 
de inclusão social. Além das 
atividades relacionadas à reci-
clagem, que empregam mais 
de 50 pessoas, a entidade atua 
na área de reabilitação física e 
mantém uma equipe de atle-
tismo, natação e bocha ACD 
(Atletas com Deficiência), que 
defende a cidade em diversas 
competições pelo país.

BEM-vINDO - Investimento em novos equipamentos otimiza o trabalho no setor de 
reciclagem da Adefilp, na foto, membros da entidade e do Rotary Club Cidade do Livro

ano seguinte foram abertas 388 
novas vagas (11.162 contratações 
e 10.774 demissões). Já em 2017 
a alta foi de 504 empregos (7.673 
contratações e 7.169 demissões).

Nos demais anos, castigado 
por momentos de instabilidade 
econômica - e política - o merca-
do formal fechou no vermelho. O 
pior desempenho foi registrado 
em 2016, quando foram fechados 
970 postos de trabalho (7.678 con-
tratações e 8.648 demissões). Em 
2015 o saldo negativo foi de 801 
vagas (8.356 contratações e 9.157 
demissões). Em 2014 o déficit foi 
de 326 empregos (10.260 contrata-
ções e 10.586 demissões). No ano 

passado a queda foi menos signi-
ficativa, com 64 ocupações per-
didas no mercado formal (7.296 
contratações e 7.360 demissões).

Para o secretário de Desenvol-
vimento Econômico da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista, 
André Paccola Sasso, os números 
atuais comprovam o que vem sen-
do comentado e observado neste 
ano, visto que a cidade acumula 
saldo positivo em oito dos nove 
meses apurados até aqui. “Len-
çóis Paulista vive um momento 
único de transformação e só te-
mos que nos sentir otimistas em 
relação ao futuro. Temos observa-
do desde o início do ano o aumen-

to da procura por mão de obra. 
Até dezembro esperamos superar 
muito essa marca”, comenta.

Até aqui, no acumulado de 
janeiro a setembro, segundo o 
Caged, o superávit de 966 va-
gas (6.336 contratações e 5.370 
demissões) se deve, principal-
mente, ao desempenho de duas 
áreas que estão bastante em alta, 
o setor de serviços e a indústria 
de transformação. A indústria 
de transformação acumula saldo 
positivo de 532 empregos (1.712 
contratações se 1.180 demissões). 
Já o setor de serviços criou 405, 
novos postos de trabalho (1.840 
contratações e 1.435 demissões).

BOM MOMENTO - Indústria de transformação responde por mais da metade das vagas abertas neste ano

foto: DIvuLGAçãO

foto: ELTON LAuD/o eCo



Para Pensar
 “O vento e as ondas estão sempre a 

favor do navegador habilidoso”,
Edward Gibbon.

frase
 “Ficamos felizes de ver pessoas sendo recolocadas no mercado e também 

por aquelas que estão chegando, se qualificando e fazendo algo diferente”,
André Paccola Sasso, secretário de desenvolvimento de Lençóis, sobre o Caged.
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l Para o alto e avante

A geração de emprego segue em 
alta em Lençóis Paulista alcan-
çando índices há tempos não 

observados. De acordo com dados do 
Caged (Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados), que foram 
divulgados na quinta-feira (17), 
com a oitava alta em nove meses 
do ano, a cidade elevou o saldo 
acumulado para 966 empregos 

criados, ficando próxima de romper 
a barreira dos quatro dígitos, algo 

que não acontecia há oito anos.
Outro dado interessante é o grande 

número de pessoas que conseguiram 
o primeiro emprego em 2019, cerca de 
422, o que demonstra que o merca-
do local tem dado oportunidade para 
quem não tem experiência. A chave 
do sucesso, neste caso, é a qualifi-
cação. Sempre haverá espaço para 
quem busca se capacitar. O mercado 
é competitivo, mas não é restrito aos 
que tem bagagem. Basta ter vontade.
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A Guerra dos Canudos

E as sibipirunas floriram

José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral e Presidente da 

Academia Paulista de Letras

A Guerra de Canudos foi um episó-
dio emblemático na história da 
República brasileira, eternizada 

por Euclides da Cunha em “Os Sertões” 
e também universalizada por Mário 
Vargas Llosa, em seu livro “A guerra do 
fim do mundo”. Mas não é dela, cons-
tantemente revisitada, que vamos fa-
lar. É do movimento que, no mundo 
inteiro, se faz em desfavor do uso do 
aparentemente inofensivo canudinho, 
aquele tubinho de plástico de várias 
cores, tão utilizado principalmente pe-
las crianças, para consumo de líquidos. 

Usamos o canudinho por alguns 
minutos. Mas leva séculos para ele se 
decompor. Aparentemente pequena a 
sua dimensão. Mas é um vilão da natu-
reza. Dentre os plásticos de uso único, 
ou seja, sua utilidade é momentânea, 
mas leva séculos para se decompor, 
o canudo é considerado o item mais 
fácil de ser substituído ou dispensado. 
Ganhei de uma amiga, no Natal, um 
canudinho de metal. Há também os de 
vidro. Mas há também versões biode-
gradáveis, como os de bambu, os mais 
ecológicos. Até comestíveis: feitos de 
abobrinha ou de macarrão. 

A “maravilha” do plástico mostra 
hoje sua outra cara. O mundo já pro-
duziu quase nove milhões de tone-
ladas de plástico. A reciclagem não 
alcançou 12%. 9% foram incinerados 

e os outros 79% contaminam o am-
biente. Principalmente o mar. 

O material plástico é responsável 
por 92% dos resíduos oceânicos e 
ameaça quase setecentas espécies 
marinhas. Ainda não existe fórmula 
para que os micro-organismos meta-
bolizem os compostos plásticos. En-
quanto se procura a solução, o mundo 
vai se afogar no material plástico. 

O mundo civilizado leva com serieda-
de maior as advertências dos cientistas. 
O Parlamento Europeu aprovou uma lei 
para banir até 2021 não só os canudos, 
mas também cotonetes e talheres fei-
tos de plástico, entre outros itens.

A guerra contra os canudos é desi-
gual. O setor de produção do plástico 
é muito forte. Oferecerá resistência. O 
litoral norte de São Paulo é o espaço 
em que leis proibitivas de uso do ca-
nudinho foram aprovadas. Algumas 
aguardam a vacatio legis, outras a 
sanção do Prefeito. Resta saber se o 
Judiciário não vai considerar inconsti-
tucionais esses diplomas, mais atento 
a formalismos e à retórica da livre ini-
ciativa, do que interessado em preser-
var o ambiente e a saúde de todos os 
vivos, dentre eles, os humanos. 

Tudo é uma questão de consciência 
e de educação. Como a primeira está 
em falta e a segunda agonizando, os 
prenúncios não são os melhores. 

A humanidade pagará seu preço 
pela insensibilidade em relação à natu-
reza. Só que os inocentes é que vão pa-
gar pela insensatez de nossa geração.

Nelson Faillace
é escritor

Tempo seco, céu azul, poucas nu-
vens, de repente uma chuva inter-
mitente, mas tudo voltando como 

antes, breves brisas soprando numa 
calma cidade. Cada qual seguindo seu 
caminho, no trabalho, na escola, nos 
templos e as sibipirunas florindo.

Soberbas copas, verdes, verdíssi-
mas e suas flores, naquele amarelo-
-ouro, rebrilhando aos olhos, com 
seus formatos tão peculiares e cobrin-
do o asfalto com seu manto de ouro.

Existem casos em que esses mantos 
coloridos, cobrindo o asfalto, são indese-
jáveis por representarem “sujeira” que 
deve ser varrida. Aqui é criado um ver-
dadeiro impasse, uma dúvida cruel e ve-
rídica, entre o belo e o prático. Mas ainda 
continuo crendo que “devemos saborear 
os morangos da vida, para nos livrarmos 
de ursos ferozes e de abismos sem fim”!

Dr. Paulo era o prefeito que iria rear-
borizar as ruas lençoenses e a ele per-
guntei: “prefeito, as sibipirunas flores-
cem?”. A resposta entusiasta, como em 
todos os seus momentos, foi mais que 
afirmativa, foi uma verdadeira consagra-
ção à natureza, declaração de amor pela 
beleza que pode ser explorada nesse 
maravilhoso reino que é o das plantas!

E hoje elas estão aí, vivas, flores-

cendo com todo vigor, um verdadei-
ro colírio para os olhos daqueles que 
conseguem vislumbrar o que há de 
belo em nossa natureza.

Recentemente falei das maritacas 
que estariam voltando ao nosso con-
vívio. E elas aí estão, em bandos não 
tão numerosos, porém com suas ca-
racterísticas de barulhentas, briguen-
tas, indisciplinadas. Elas até chegam a 
incomodar às vezes, pois têm a mania 
de roer fiações, não sabemos por que 
razões, talvez até para se acalmarem 
um pouco, se é que isto é possível! 
Seriam elas estressadas?

Voltando às árvores que dão flo-
res, prenúncio de uma primavera que 
nos brinda com outros representantes 
desse reino vegetal, espalhando sua 
beleza, como os ipês, roxos, amarelos, 
brancos e rosas, ou quaresmeiras e ou-
tras mais, cheias de vida e de beleza.

Ao passar por nossas ruas, você 
neste momento poderá se indagar 
“onde estará tanta beleza?” Repare 
mais na copa de nossas árvores e com 
certeza será surpreendido com um es-
petáculo digno de ser admirado.

Não custa nada, é só erguer um pou-
co mais a cabeça e sentir toda a sensi-
bilidade que, talvez até não acreditasse, 
com certeza existe dentro do seu ser.

É a natureza se expondo e nos 
maravilhando!
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O presidente da Câmara Muni-
cipal de Lençóis Paulista, vereador 
Nardeli da Silva (MDB), pediu afas-
tamento por 10 dias do cargo para 
tratar de um problema de saúde. 
O pedido foi apresentado ao final 
da sessão da última segunda-fei-
ra (14). Com a licença de Nardeli, 
quem assume pela primeira vez 
o posto é o vereador Francisco de 
Assis Naves (PDT), que por diver-
sas vezes já manifestou nos basti-
dores o desejo de se tornar chefe 
do Legislativo.

POLÊMICA
Uma proposta de autoria da ve-

readora Mirna Adriana justo (PSC) 
deu o que falar nas redes sociais 
durante esta semana. O Projeto 
de Lei 82/2019, que dispõe sobre 
a proibição da distribuição de fo-
lhetos, panfletos ou qualquer ou-
tro tipo de material impresso vei-
culando mensagens publicitárias 
em ruas, praças, logradouros e 
demais locais públicos de Lençóis 
Paulista, causou revolta em mui-
tos lençoenses, que discordam do 
posicionamento da parlamentar.

NÃO PODE
Caso aprovado o projeto, fica 

proibida nas ruas, praças, logra-
douros e demais locais públicos 
do município de Lençóis Paulista, a 
distribuição de folhetos, panfletos 
ou qualquer outro tipo de material 
impresso veiculando mensagens 
publicitárias, mediante fixação 
em veículos estacionados; colo-
cação em grades, muros, portões 
e assemelhados ou jogar no chão 
do quintal dos imóveis comerciais 
e residenciais; lançamento atra-
vés de veículos, aeronaves, torres 
ou edificações. 

PODE
Segundo a proposta de Mirna 

Justo, as exceções são a distribui-
ção diretamente em mãos, quando 
a pessoa aceitar receber o material, 
e o depósito dos panfletos nas cai-
xas de correspondência de prédios 
residenciais e comerciais, desde 
que os mesmos não especifiquem 
que a prática é proibida. O texto 
também exclui jornais e folhetos 
informativos distribuídos gratui-
tamente e destinados, exclusiva-
mente, à divulgação de campanhas 
educacionais, de utilidade pública e 
de interesse do Poder Público.

MAIS
O Projeto de Lei também esta-

belece que os folhetos, panfletos ou 
qualquer outro tipo de material im-
presso veiculando mensagens publi-
citárias devem conter em destaque 
avisos de conscientização sobre o 
descarte correto do material, como: 
“Não jogue este impresso na via pú-
blica” ou “Mantenha a cidade limpa”. 
Os funcionários das empresas de 
distribuição de folhetos deverão uti-
lizar-se de uniforme ou colete con-
tendo nome da empresa e telefone 
para o recebimento de denúncias.

IMPOPULAR
As empresas e profissionais 

autônomos que descumprirem os 
termos estabelecidos na Lei, caso 
ela seja aprovada pelo Legislati-
vo, estão sujeitas à advertência 
por escrito, multa, que em caso de 
reincidência pode dobrar de valor, 
e até a cassação de licença conce-
dida para o exercício da atividade. 
A polêmica proposta não foi ne-
nhum pouco bem recebida pela 
população local, pelo menos a par-
te que utilizou as redes sociais para 
se manifestar sobre o assunto.

CONTRAPONTO
Boa parte das críticas comen-

tavam sobre as possíveis conse-
quências da aprovação do Projeto 
de Lei, que poderia acabar com a 
única fonte de renda de muitos 
trabalhadores que se dedicam à 
atividade no município, prejudicar 
empresas que atuam no segmen-
to, desde as que fazem a distribui-
ção até as agências que criam os 
materiais e as gráficas que efetu-
am a impressão. De modo geral, o 
entendimento foi que a aprovação 
da proposta não traz benefícios 
que a justifiquem, pelo contrário.

JUSTIFICATIVA
Na proposta a vereadora diz que 

“A população, diariamente, de uma 
forma ou de outra, é abordada por 
panfleteiros distribuindo material 
publicitário, de modo especial, com 
panfletos colocados no para-brisa, 
nos frisos dos vidros e maçanetas 
dos seus veículos. Alguns proprietá-
rios recolhem o panfleto e guardam 
ou jogam em local apropriado, mas a 
maioria joga no chão, sujando ainda 
mais as vias públicas. Não obstante, 
muitas vezes, os panfletos são lan-
çados pela força do vento quando 
não colocado de forma adequada”.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal
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Melhores

MÍDIA

MASTER METHOD

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA LENÇÓISEBA CONSULTORIA

FLÁVIA ORTEGA

LÍDER IMOBILIÁRIA

Eleita melhor escola de idiomas com 
25,4% dos votos na pesquisa de opinião

Eleita a melhor farmácia de manipulação 
com 86,1% dos votos na pesquisa de opinião

Eleita a melhor consultoria empresarial 
com 62,9% dos votos na pesquisa de opinião

Eleita melhor dentista com 39,4% 
dos votos na pesquisa de opinião

Eleita melhor imobiliária com 41,5% 
dos votos na pesquisa de opinião

Festa terá transmissão 
ao vivo pelo Facebook

Oferecendo qualidade de en-
sino desde 2012, a escola de idio-
mas Master Method trouxe para 
Lençóis Paulista uma metodolo-
gia exclusiva, com uma proposta 
de ensino inovadora: inglês para 
adultos; nível avançado em dois 
anos; sistema intensivo de ensino 
com aulas diárias; imersão na lín-
gua com aulas 100% em inglês; ro-
dízio de professores fluentes; foco 
em conversação; turmas reduzi-
das para prática intensa; e muito 
mais. Não por acaso, foi escolhida 
como a melhor do segmento na 
pesquisa de opinião do prêmio 
Melhores do Ano 2019, com 
25,4% dos votos dos lençoenses.

O diretor e fundador da fran-
queadora, autor dos materiais di-
dáticos exclusivos, Diego Martins 
Pinto Guedes, comemora mais 
uma vez o reconhecimento. “Rece-
ber mais uma vez o prêmio de me-
lhor escola de idiomas representa 
o resultado de anos de trabalho sé-
rio e de qualidade com muita res-
ponsabilidade educacional. Toda a 
equipe é formada por profissionais 
qualificados, a metodologia é ino-
vadora e aprimorada por meio de 
muita pesquisa acadêmico-cientí-
fica. Por isso, nossa instituição ofe-
rece a melhor infraestrutura para 
ensino de línguas”, afirma.

Atendendo em Lençóis Pau-
lista e cidades da região há mais 
de três décadas, a Farmácia Ho-
meopática Lençóis conta com 
uma equipe de mais de 20 pro-
fissionais, entre farmacêuticos, 
químicos e técnicos, para garantir 
a qualidade e precisão de suas fór-
mulas, comprovando todos os dias 
que a dedicação ao trabalho, alia-
da ao atendimento personalizado 
e humanizado, é sinônimo de su-
cesso. Prova disso é o resultado da 
pesquisa do prêmio Melhores do 
Ano 2019, que elegeu a empresa 
como a melhor farmácia de ma-
nipulação da cidade, com 86,1% 
dos votos dos entrevistados.

“Para nós é uma honra mais 
uma vez subir ao palco para rece-
ber o prêmio Melhores do Ano. 
Entendemos que a conquista é 
resultado do que a gente desem-
penha no dia a dia, durante esses 
31 anos de trabalho. O prêmio é 
bastante abrangente e realmente 
dá destaque para as melhores em-
presas de cada segmento. Ter nos-
sa farmácia reconhecida por mais 
de 85% dos lençoenses que parti-
ciparam da pesquisa de opinião é 
motivo de orgulho para nós”, con-
firma a empresária Célia Regina 
Aiello Dal Ben, proprietária da 
Farmácia Homeopática Lençóis.

Há mais de duas décadas aju-
dando empresas a crescerem, a 
Eba Consultoria Empresarial tem 
Lençóis Paulista como sua cida-
de-raiz, mas possui uma área de 
atuação bem mais extensa, ofere-
cendo suporte especializado para 
clientes de grande parte dos es-
tados brasileiros e até mesmo de 
fora do país. Prestando serviços 
de consultoria, treinamentos e 
capacitação técnica, operacional 
e comportamental, a Eba Con-
sultoria tem foco no desenvolvi-
mento de talentos humanos, bus-
cando a evolução profissional e o 
desenvolvimento empresarial.

Por esta razão, a empresa foi 
eleita mais uma vez como a me-
lhor em sua categoria, com 62,9% 
dos votos na pesquisa de opinião 
do prêmio Melhores do Ano 2019. 
“Para nós da Eba Consultoria Em-
presarial, é uma grande realização 
manter a liderança na escolha do 
público lençoense, representando 
a categoria no prêmio Melhores 
do Ano. Trabalhamos há 20 anos 
com qualidade nos serviços, pro-
fissionais altamente capacitados 
e respeito pelos nossos clientes”, 
destaca Antonio Donizeti de Oli-
veira, presidente das Empresas 
Eba, grupo do qual a Eba Consul-
toria faz parte.

Cuidar de sorrisos é o que, há 
21 anos, faz a dentista Flávia Or-
tega, eleita pelo público lençoen-
se como a melhor profissional da 
área. Especializada em ortodon-
tia e clareamento, a dentista aten-
de adultos e crianças, garantindo 
todo o suporte aos seus pacientes, 
que recebem total atenção desde 
as explicações detalhadas sobre 
cada procedimento a ser feito 
até a execução do tratamento, 
sempre da forma mais rápida e 
segura possível. Por este motivo, 
Flávia Ortega sobe ao palco no 
dia 9 de novembro para receber 
o troféu Melhores do Ano 2019.

Com 39,4% dos votos con-
quistados na pesquisa de opinião 
feita pelo Jornal O ECO, a den-
tista destaca a importância do 
prêmio como forma de reconhe-
cimento profissional. “É muito 
gratificante e prazeroso receber 
o prêmio Melhores do Ano, 
pois, desta forma, consigo per-
ceber que existe reconhecimen-
to pelo meu trabalho por parte 
das pessoas que o conhecem e 
sabem que o realizo com muito 
amor e determinação, buscando 
sempre satisfazer o objetivo de 
cada paciente em particular. A 
expectativa para o evento é das 
melhores”, relata a dentista.

Experiência, seriedade e res-
peito ao cliente são pilares que 
definem a Líder Imobiliária. 
Reconhecida por oferecer as me-
lhores oportunidades de locação, 
compra, venda e administração 
de imóveis, a empresa conta com 
uma equipe de profissionais expe-
rientes e capacitados que buscam 
sempre aprimorar e expandir os 
negócios. Se destacando cada vez 
mais no aquecido mercado imobi-
liário de Lençóis Paulista e região, 
a empresa ampliou recentemente 
sua equipe para melhor atender a 
demanda crescente e segue como 
referência absoluta no segmento.

Neste ano, a imobiliária foi 
eleita com 41,5% dos votos na 
pesquisa de opinião, o que é mo-
tivo de orgulho para o proprie-
tário Henrique Tagliatela. “Para 
nós, é muito gratificante e de ex-
trema importância receber esse 
prêmio, pois representa o reco-
nhecimento de nossa cidade por 
toda nossa dedicação. Como já 
participamos em outras edições, 
sabemos que a festa do Melho-
res do Ano é sempre um suces-
so, por isso, estamos animados 
aguardado a chegada do evento. 
É uma forma de nos reunirmos 
para comemorar o retorno positi-
vo pelo nosso trabalho”, destaca.

HONRA

DIFERENCIADACELEBRAÇÃO

EMOÇÕES

GRANDE EVENTO

“Estamos muito 
ansiosos para este 
evento grandioso. 
Receber o prêmio 
é uma honra para 
nós da Master. 
Acredito que será 
uma festa animada 
por conta da dupla 
Rick & Renner”,
Diego Martins Pinto 
Guedes, diretor da 
Master Method.

“Todos os anos 
nossa expectativa é 
sempre muito boa, 
por ser uma festa 
diferenciada. Achei 
ótima a escolha 
da dupla Rick & 
Renner, melhor 
impossível. São 
artistas de sucesso 
em nível nacional”,
Célia Regina Aiello 
Dal Ben, proprietária 
da Farmácia 
Homeopática Lençóis.

“O momento de 
confraternização é 
importante, mas a 
dedicação do dia 
a dia é o que nos 
fez chegar até aqui. 
Celebrar ao lado de 
outros parceiros em 
uma festa deste nível 
será muito agradável 
e festivo”,
Antonio Donizeti de 
Oliveira, presidente 
das Empresas Eba.

“Espero que seja 
uma noite agradável, 
cheia de surpresas 
e emoções com a 
premiação. Além 
disso, gosto muito 
do repertório 
da dupla Rick & 
Renner. Foi uma 
ótima escolha para 
animação da festa”,
Flávia Ortega, 
dentista.

“Achamos muito 
legal a festa 
proporcionar um 
show desse nível, 
principalmente 
por ser uma dupla 
famosa, isso, sem 
dúvida, traz ainda 
mais expectativas 
para um grande 
evento como é o 
Melhores do Ano”,
Henrique Tagliatela, 
proprietário da 
Líder Imobiliária.

SERVIÇO - A escola de 
idiomas Master Method 
fica na Rua Vinte e Oito 
de Abril, 475, no Centro. O 
telefone para contato é o 
(14) 3264-3756.

SERVIÇO - A Farmácia 
Homeopática Lençóis fica 
na Rua Anita Garibaldi, 650, 
no Centro. O telefone para 
contato é o (14) 3264-3340.

SERVIÇO - A Eba 
Consultoria Empresarial fica 
na Avenida Prefeito Jácomo 
Nicolau Paccola, 596, no 
Parque Residencial Rondon. 
O telefone para contato é o 
(14) 3269-7211.

SERVIÇO - A dentista 
Flávia Ortega atende na 
Clínica Pró-Saúde, que fica 
na Rua Piedade, 712, no 
Centro. Os telefones para 
contato são o (14) 3263-
6367 e o (14) 99670-0023.

SERVIÇO - A Líder 
Imobiliária fica na Rua 
Pedro Natálio Lorenzetti, 
66, no Centro. O 
telefone para contato é 
o (14) 3264-3343.
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Em parceria com a Cíntia Fotogra� as, O ECO 
registra os principais momentos do evento

Elton Laud e
Flávia Placideli

A equipe que atua na pro-
dução do prêmio Melho-
res do Ano 2019 trabalha 

nos detalhes finais para o evento 
marcado para o dia 9 de novem-
bro, às 20h, no Clube Esportivo 
Marimbondo (CEM), em Lençóis 
Paulista. Nesta semana uma das 
frentes se concentrou nos ajustes 
para a transmissão ao vivo do 
evento, que faz parte do pacote de 
mídia oferecido aos premiados.

Para a missão de levar as 
emoções do evento mais aguarda-
do da cidade, em tempo real, aos 
seguidores do ECO, a direção do 
prêmio firmou uma parceria com 
a Cíntia Fotografias, que fornece-
rá a equipe técnica equipamentos 
para a transmissão pela página 
do jornal no Facebook (www.
facebook.com/facejornaloeco). 
Para manter a qualidade do sinal, 
a LPNet disponibilizará um link 

direto de alta velocidade no CEM.
“Parte do evento já foi trans-

mitida ao vivo em outras edições, 
mas neste ano o jornal decidiu 
investir em uma cobertura mais 
ampla e dinâmica. Aceitamos o 
convite porque gostamos de de-
safios. A ideia é levar às pessoas 
que não poderão estar presentes 
todas as emoções do Melhores do 
Ano. Estamos trabalhando para 
que tudo saia da melhor forma 
possível”, comenta Fabrício Ri-
beiro, sócio da Cíntia Fotografias.

Além da entrega dos troféus, 
na transmissão, os internautas 
poderão acompanhar diversas 
entrevistas com os premiados, 
autoridades e outros convidados 
presentes. Durante a live a equi-
pe da redação, responsável pela 
cobertura, também revela aos 
espectadores alguns detalhes da 
festa, que tem como ponto alto 
o show com a dupla Rick & Ren-
ner, que traz para o evento a tur-
nê do álbum “Seguir em frente”.

TEMPO REAL - Internautas 
poderão acompanhar o 
Melhores do Ano ao vivo pela 
página do ECO no Facebook

Flávia Ortega
Dentista

A5

AMBIENTALREVISTA O COMÉRCIO

COMAIPRONTVET

CONSTRUELO

MULTIDROGAS

Eleita melhor empresa de saúde e segurança 
do trabalho com 51,9% dos votos na pesquisa

Eleita melhor revista com 95,2% 
dos votos na pesquisa de opinião

Eleita melhor loja de materiais para construção 
com 33,2% dos votos na pesquisa de opinião

Eleita melhor clínica veterinária com 
46,8% dos votos na pesquisa de opinião

Eleita melhor construtora com 33,7% 
dos votos na pesquisa de opinião

Eleita melhor farmácia com 25,1% 
dos votos na pesquisa de opinião

Especializada em gestão de 
segurança e saúde no trabalho, 
a Ambiental atua em acordo 
com as normas regulamentado-
ras (NR), inclusive com a NR-
12, que regula a proteção de 
máquinas e equipamentos, um 
grande diferencial em relação 
à concorrência. Com 17 anos 
de experiência, a empresa tem 
abrangência nacional, são mais 
de 100 clínicas credenciadas 
em diversas cidades. O traba-
lho sério refletiu na pesquisa 
de opinião do prêmio Melhores 
do Ano 2019, que coloca a Am-
biental no topo do segmento, 
com 51,9% dos votos.

“Direcionamos nossos servi-
ços para promover a qualidade 
de vida no trabalho, através da 
prevenção de acidentes e de do-
enças ocupacionais. A antecipa-
ção é a melhor forma de mitigar 
os riscos ocupacionais. A Am-
biental sempre prezou pela qua-
lidade em seus serviços, por isso, 
conseguimos o reconhecimento 
da população. Agradeço aos nos-
sos funcionários que sustentam 
nossos valores, e agradeço aos 
nossos clientes pela confiança”, 
Dr. Norberto Pompermayer, só-
cio fundador da Ambiental Qua-
lidade de Vida no Trabalho.

Circulando em Lençóis Pau-
lista desde 2010, a Revista O Co-
mércio leva mensalmente à casa 
dos leitores lençoenses histórias 
marcantes de pessoas que fazem 
acontecer. Para isso conta com 
jornalistas com faro para a infor-
mação e uma equipe comercial 
que mostra à população a cara 
e o coração da empresa. Eleita 
mais uma vez como a melhor de 
sua categoria, com 95,2% dos 
votos na pesquisa de opinião, 
a Revista O Comércio marca 
presença na festa do prêmio 
Melhores do Ano, que acontece 
no dia 9 de novembro, no Clube 
Esportivo Marimbondo (CEM).

O proprietário, Breno Corrêa 
Medola, destaca a importância de 
a revista estar entre as melhores 
empresas do ano pelo segundo 
ano consecutivo. “Reconhecimen-
to pelo trabalho, essa é a palavra 
que define para nós o prêmio 
Melhores do Ano. Durante esses 
nove anos de revista, nossa missão 
tem sido procurar a excelência em 
nossos produtos, é também o que 
nos dá energia dia após dia em 
nosso serviço. É a segunda vez 
que participamos da festa e é uma 
alegria muito grande poder estar 
presente novamente. Nossa expec-
tativa é das melhores”, ressalta.

A Comai Casa & Construção 
está há 25 anos oferecendo óti-
mos produtos e serviços para a 
população de Lençóis Paulista e 
região. Com duas lojas na cidade, 
uma no Jardim das Nações e ou-
tra no Jardim João Paccola, a em-
presa, é nota 10 em atendimento 
e trabalha com as principais mar-
cas do mercado, com um exten-
so mix de produtos e materiais 
para toda fase da obra, do básico 
ao acabamento. Tais fatores co-
locam a empresa em destaque, 
como a melhor loja de materiais 
para construção na pesquisa do 
prêmio Melhores do Ano, com 
33,2% dos votos do público local.

“Nos preocupamos em ofere-
cer produtos de qualidade e com 
grande variedade para atender a 
todos os perfis de clientes. Atua-
mos em um segmento em que a 
concorrência é muito grande. Isso 
exige muita credibilidade, que só 
se conquista com trabalho sério e 
dedicação de todos os funcioná-
rios. Por isso, ficamos muito con-
tentes por receber o prêmio com 
uma votação tão expressiva. Com 
certeza, isso é um grande incenti-
vo para toda nossa equipe”, pon-
tua Valéria Cristina Sandri Silva, 
proprietária da Comai ao lado do 
sócio, José Eduardo da Silva Pinto.

Com uma equipe de quase 
30 profissionais, mais da metade 
com graduação e especialização 
em diversas áreas da medicina 
veterinária, a Prontvet já soma 
17 anos de experiência no ramo, 
oferecendo o que há de melhor 
para a saúde e bem-estar animal. 
Com veterinários à disposição 
24 horas por dia, sete dias por 
semana, a clínica conta com os 
melhores equipamentos e está 
preparada para executar desde 
os tratamentos mais simples até 
as cirurgias mais complexas em 
cães e gatos, além de oferecer 
serviços de estética animal, far-
mácia veterinária e pet shop.

Não por acaso, mais uma vez 
a empresa se destaca no prêmio 
Melhores do Ano, eleita como 
a melhor clínica veterinária na 
pesquisa de opinião feita pelo 
Jornal O ECO, na qual foi a mais 
lembrada por nada menos do que 
46,8% da população lençoense. 
“Só temos a agradecer pela con-
fiança. É um orgulho enorme para 
todos nós, pois nos preocupamos 
muito em oferecer serviços de 
qualidade, atendendo não só Len-
çóis Paulista como toda a região”, 
relata Thiago Ramos Netto, que 
está à frente da Prontvet ao lado 
do sócio, Denílson José de Souza.

Com 12 anos de história, a 
Construtora Construelo vem ga-
nhando cada vez mais espaço no 
mercado. À frente de empreen-
dimentos em Lençóis Paulista e 
diversas cidades da região, a em-
presa atua nas áreas residencial, 
comercial e industrial, executan-
do desde pequenos projetos até 
grandes obras. Com a filosofia de 
sempre, “Valorizar seus funcioná-
rios para que eles atendam cada 
vez melhor seus clientes”, a Cons-
truelo oferece soluções inteligen-
tes e inovadoras, demonstrando 
seriedade e comprometimento 
com seus clientes, que a colocam 
como referência no segmento.

Prova disso é o resultado da 
pesquisa de opinião do prêmio 
Melhores do Ano 2019, que ele-
geu a empresa como a melhor 
construtora da cidade, com 33,7% 
dos votos. “Para nós, é uma hon-
ra participar pela segunda vez de 
um prêmio de tanta credibilida-
de, feito por um jornal com mais 
de 80 anos de história. Estar nova-
mente entre as grandes empresas 
da cidade representa um grande 
passo para a Construelo e ajuda a 
divulgar nossa marca para tantos 
grandes empresários”, comenta 
Murilo Francis de Almeida, sócio 
da construtora ao lado de Maicon 
Lincoln de Almeida.

Atendendo em três endereços 
em Lençóis Paulista, a Rede Mul-
tidrogas conta com uma equipe 
atenciosa e capacitada e se destaca 
não apenas pelo bom atendimen-
to, mas também pelos preços jus-
tos. As farmácias, duas no Centro 
e uma no Jardim Ubirama, ofere-
cem grande variedade de medica-
mentos, itens de higiene pessoal, 
cosméticos, perfumaria e diversos 
outros produtos, por isso, a rede é 
a preferida do consumidor local, 
que a elegeu como a melhor far-
mácia da cidade na pesquisa de 
opinião do prêmio Melhores do 
Ano 2019, com 25,1% dos votos 
dos entrevistados.

Júlio César de Almeida, pro-
prietário da Rede Multidrogas, 
comemora o resultado. “É muito 
importante o reconhecimento da 
população, pois é como se fosse um 
certificado de que estamos fazendo 
um trabalho sério e ético. Isso nos 
encoraja a continuar prestando um 
serviço de excelência em meio a 
um mercado nebuloso, cheio de 
incertezas em relação ao que vai 
acontecer em nossa economia. O 
prêmio nos coloca em destaque na 
vitrine do ramo farmacêutico e nos 
deixa na liderança do segmento. 
Por isso, fica o nosso agradecimen-
to à população”, destaca.

RECONHECIMENTOREDE DE CONTATOS

MOMENTO ESPECIALSUCESSO

GRANDE EXPECTATIVA

PROFISSIONALISMO

“Celebrar esta 
premiação é um 
momento importante 
para todos
os empresários 
premiados, pois 
certamente lutaram 
muito por este 
reconhecimento”,
Dr. Norberto 
Pompermayer, 
sócio fundador da 
Ambiental Qualidade 
de Vida no Trabalho.

“É um evento que 
possibilita rever 
amigos, conhecer 
novas pessoas 
e fazer novos 
contatos, o que é 
importante para o 
nosso segmento. 
A festa é um 
excelente lugar 
para se fazer isso”,
Breno Corrêa 
Medola, proprietário 
da Revista
O Comércio.

“Achamos muito 
legal a presença da 
dupla Rick & Renner 
e, de modo geral, 
estamos com uma 
expectativa muito 
grande para a festa. É 
um momento especial 
para comemorar com 
a família 
e funcionários”,
Valéria Cristina Sandri 
Silva, sócia da Comai.

“O Melhores do Ano 
é sempre muito bom, 
por isso, esperamos 
mais um ano de 
sucesso. Além de 
receber o prêmio, 
que é um grande 
reconhecimento, 
é sempre legal 
encontrar os colegas 
de outras áreas”,
Thiago Ramos Netto, 
sócio da Prontvet.

“Acredito que neste 
ano o evento vai 
superar todas as 
nossas expectativas. 
Gostamos muito da 
escolha da dupla, 
que é querida 
por todos e vai 
abrilhantar ainda 
mais o prêmio”,
Murilo Francis
de Almeida, sócio 
da Construtora 
Construelo.

“Os eventos 
anteriores foram 
fantásticos, realizados 
com exímio 
pro� ssionalismo. 
Imagino que esse será 
ainda melhor. Tenho 
certeza que isso vai 
acontecer, porque os 
organizadores são 
muito bons”,
Júlio César de 
Almeida, proprietário 
da Multidrogas.

SERVIÇO - A Ambiental 
Qualidade de Vida no 
Trabalho fica na Rua Edy 
Eurípedes Coneglian, 38, 
no Centro. O telefone para 
contato é o (14) 3269-7900.

SERVIÇO - A Revista 
O Comércio fica na Rua 
Machado de Assis, 36, 
na Vila Antonieta I. O 
telefone para contato é 
o (14) 3263-6886.

SERVIÇO - A Comai Casa 
& Construção atende na Av. 
Estados Unidos, 250, no Jd. 
das Nações, e na Rua José 
Antônio Blanco, 750, no Jd. 
João Paccola. Os telefones 
para contato são (14) 3269-
1515 e 3269-1515.

SERVIÇO - A clínica 
veterinária Prontvet fica 
na Rua Piedade, 689, no 
Centro. O telefone para 
contato e agendamentos é 
o (14) 3264-1850.

SERVIÇO - A Construtora 
Construelo fica na Av. dos 
Estudantes, 25, sala 4, no 
Jardim Bela Vista (ao lado 
do Fórum). Os telefones para 
contato são o (14) 3264-
5929 e o (14) 9 8134-0147.

SERVIÇO - A Multidrogas 
atende na Rua Quinze de 
Novembro, 485 e 615, e na 
Av. Pe. Salústio R. Machado, 
1051, no Jd. Ubirama. Os 
telefones para contato são o 
(14) 3263-1083, 3263-0006 
e 3263-1051.
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Melhores

MÍDIA

MASTER METHOD

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA LENÇÓISEBA CONSULTORIA

FLÁVIA ORTEGA

LÍDER IMOBILIÁRIA

Eleita melhor escola de idiomas com 
25,4% dos votos na pesquisa de opinião

Eleita a melhor farmácia de manipulação 
com 86,1% dos votos na pesquisa de opinião

Eleita a melhor consultoria empresarial 
com 62,9% dos votos na pesquisa de opinião

Eleita melhor dentista com 39,4% 
dos votos na pesquisa de opinião

Eleita melhor imobiliária com 41,5% 
dos votos na pesquisa de opinião

Festa terá transmissão 
ao vivo pelo Facebook

Oferecendo qualidade de en-
sino desde 2012, a escola de idio-
mas Master Method trouxe para 
Lençóis Paulista uma metodolo-
gia exclusiva, com uma proposta 
de ensino inovadora: inglês para 
adultos; nível avançado em dois 
anos; sistema intensivo de ensino 
com aulas diárias; imersão na lín-
gua com aulas 100% em inglês; ro-
dízio de professores fluentes; foco 
em conversação; turmas reduzi-
das para prática intensa; e muito 
mais. Não por acaso, foi escolhida 
como a melhor do segmento na 
pesquisa de opinião do prêmio 
Melhores do Ano 2019, com 
25,4% dos votos dos lençoenses.

O diretor e fundador da fran-
queadora, autor dos materiais di-
dáticos exclusivos, Diego Martins 
Pinto Guedes, comemora mais 
uma vez o reconhecimento. “Rece-
ber mais uma vez o prêmio de me-
lhor escola de idiomas representa 
o resultado de anos de trabalho sé-
rio e de qualidade com muita res-
ponsabilidade educacional. Toda a 
equipe é formada por profissionais 
qualificados, a metodologia é ino-
vadora e aprimorada por meio de 
muita pesquisa acadêmico-cientí-
fica. Por isso, nossa instituição ofe-
rece a melhor infraestrutura para 
ensino de línguas”, afirma.

Atendendo em Lençóis Pau-
lista e cidades da região há mais 
de três décadas, a Farmácia Ho-
meopática Lençóis conta com 
uma equipe de mais de 20 pro-
fissionais, entre farmacêuticos, 
químicos e técnicos, para garantir 
a qualidade e precisão de suas fór-
mulas, comprovando todos os dias 
que a dedicação ao trabalho, alia-
da ao atendimento personalizado 
e humanizado, é sinônimo de su-
cesso. Prova disso é o resultado da 
pesquisa do prêmio Melhores do 
Ano 2019, que elegeu a empresa 
como a melhor farmácia de ma-
nipulação da cidade, com 86,1% 
dos votos dos entrevistados.

“Para nós é uma honra mais 
uma vez subir ao palco para rece-
ber o prêmio Melhores do Ano. 
Entendemos que a conquista é 
resultado do que a gente desem-
penha no dia a dia, durante esses 
31 anos de trabalho. O prêmio é 
bastante abrangente e realmente 
dá destaque para as melhores em-
presas de cada segmento. Ter nos-
sa farmácia reconhecida por mais 
de 85% dos lençoenses que parti-
ciparam da pesquisa de opinião é 
motivo de orgulho para nós”, con-
firma a empresária Célia Regina 
Aiello Dal Ben, proprietária da 
Farmácia Homeopática Lençóis.

Há mais de duas décadas aju-
dando empresas a crescerem, a 
Eba Consultoria Empresarial tem 
Lençóis Paulista como sua cida-
de-raiz, mas possui uma área de 
atuação bem mais extensa, ofere-
cendo suporte especializado para 
clientes de grande parte dos es-
tados brasileiros e até mesmo de 
fora do país. Prestando serviços 
de consultoria, treinamentos e 
capacitação técnica, operacional 
e comportamental, a Eba Con-
sultoria tem foco no desenvolvi-
mento de talentos humanos, bus-
cando a evolução profissional e o 
desenvolvimento empresarial.

Por esta razão, a empresa foi 
eleita mais uma vez como a me-
lhor em sua categoria, com 62,9% 
dos votos na pesquisa de opinião 
do prêmio Melhores do Ano 2019. 
“Para nós da Eba Consultoria Em-
presarial, é uma grande realização 
manter a liderança na escolha do 
público lençoense, representando 
a categoria no prêmio Melhores 
do Ano. Trabalhamos há 20 anos 
com qualidade nos serviços, pro-
fissionais altamente capacitados 
e respeito pelos nossos clientes”, 
destaca Antonio Donizeti de Oli-
veira, presidente das Empresas 
Eba, grupo do qual a Eba Consul-
toria faz parte.

Cuidar de sorrisos é o que, há 
21 anos, faz a dentista Flávia Or-
tega, eleita pelo público lençoen-
se como a melhor profissional da 
área. Especializada em ortodon-
tia e clareamento, a dentista aten-
de adultos e crianças, garantindo 
todo o suporte aos seus pacientes, 
que recebem total atenção desde 
as explicações detalhadas sobre 
cada procedimento a ser feito 
até a execução do tratamento, 
sempre da forma mais rápida e 
segura possível. Por este motivo, 
Flávia Ortega sobe ao palco no 
dia 9 de novembro para receber 
o troféu Melhores do Ano 2019.

Com 39,4% dos votos con-
quistados na pesquisa de opinião 
feita pelo Jornal O ECO, a den-
tista destaca a importância do 
prêmio como forma de reconhe-
cimento profissional. “É muito 
gratificante e prazeroso receber 
o prêmio Melhores do Ano, 
pois, desta forma, consigo per-
ceber que existe reconhecimen-
to pelo meu trabalho por parte 
das pessoas que o conhecem e 
sabem que o realizo com muito 
amor e determinação, buscando 
sempre satisfazer o objetivo de 
cada paciente em particular. A 
expectativa para o evento é das 
melhores”, relata a dentista.

Experiência, seriedade e res-
peito ao cliente são pilares que 
definem a Líder Imobiliária. 
Reconhecida por oferecer as me-
lhores oportunidades de locação, 
compra, venda e administração 
de imóveis, a empresa conta com 
uma equipe de profissionais expe-
rientes e capacitados que buscam 
sempre aprimorar e expandir os 
negócios. Se destacando cada vez 
mais no aquecido mercado imobi-
liário de Lençóis Paulista e região, 
a empresa ampliou recentemente 
sua equipe para melhor atender a 
demanda crescente e segue como 
referência absoluta no segmento.

Neste ano, a imobiliária foi 
eleita com 41,5% dos votos na 
pesquisa de opinião, o que é mo-
tivo de orgulho para o proprie-
tário Henrique Tagliatela. “Para 
nós, é muito gratificante e de ex-
trema importância receber esse 
prêmio, pois representa o reco-
nhecimento de nossa cidade por 
toda nossa dedicação. Como já 
participamos em outras edições, 
sabemos que a festa do Melho-
res do Ano é sempre um suces-
so, por isso, estamos animados 
aguardado a chegada do evento. 
É uma forma de nos reunirmos 
para comemorar o retorno positi-
vo pelo nosso trabalho”, destaca.

HONRA

DIFERENCIADACELEBRAÇÃO

EMOÇÕES

GRANDE EVENTO

“Estamos muito 
ansiosos para este 
evento grandioso. 
Receber o prêmio 
é uma honra para 
nós da Master. 
Acredito que será 
uma festa animada 
por conta da dupla 
Rick & Renner”,
Diego Martins Pinto 
Guedes, diretor da 
Master Method.

“Todos os anos 
nossa expectativa é 
sempre muito boa, 
por ser uma festa 
diferenciada. Achei 
ótima a escolha 
da dupla Rick & 
Renner, melhor 
impossível. São 
artistas de sucesso 
em nível nacional”,
Célia Regina Aiello 
Dal Ben, proprietária 
da Farmácia 
Homeopática Lençóis.

“O momento de 
confraternização é 
importante, mas a 
dedicação do dia 
a dia é o que nos 
fez chegar até aqui. 
Celebrar ao lado de 
outros parceiros em 
uma festa deste nível 
será muito agradável 
e festivo”,
Antonio Donizeti de 
Oliveira, presidente 
das Empresas Eba.

“Espero que seja 
uma noite agradável, 
cheia de surpresas 
e emoções com a 
premiação. Além 
disso, gosto muito 
do repertório 
da dupla Rick & 
Renner. Foi uma 
ótima escolha para 
animação da festa”,
Flávia Ortega, 
dentista.

“Achamos muito 
legal a festa 
proporcionar um 
show desse nível, 
principalmente 
por ser uma dupla 
famosa, isso, sem 
dúvida, traz ainda 
mais expectativas 
para um grande 
evento como é o 
Melhores do Ano”,
Henrique Tagliatela, 
proprietário da 
Líder Imobiliária.

SERVIÇO - A escola de 
idiomas Master Method 
fica na Rua Vinte e Oito 
de Abril, 475, no Centro. O 
telefone para contato é o 
(14) 3264-3756.

SERVIÇO - A Farmácia 
Homeopática Lençóis fica 
na Rua Anita Garibaldi, 650, 
no Centro. O telefone para 
contato é o (14) 3264-3340.

SERVIÇO - A Eba 
Consultoria Empresarial fica 
na Avenida Prefeito Jácomo 
Nicolau Paccola, 596, no 
Parque Residencial Rondon. 
O telefone para contato é o 
(14) 3269-7211.

SERVIÇO - A dentista 
Flávia Ortega atende na 
Clínica Pró-Saúde, que fica 
na Rua Piedade, 712, no 
Centro. Os telefones para 
contato são o (14) 3263-
6367 e o (14) 99670-0023.

SERVIÇO - A Líder 
Imobiliária fica na Rua 
Pedro Natálio Lorenzetti, 
66, no Centro. O 
telefone para contato é 
o (14) 3264-3343.
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Em parceria com a Cíntia Fotogra� as, O ECO 
registra os principais momentos do evento

Elton Laud e
Flávia Placideli

A equipe que atua na pro-
dução do prêmio Melho-
res do Ano 2019 trabalha 

nos detalhes finais para o evento 
marcado para o dia 9 de novem-
bro, às 20h, no Clube Esportivo 
Marimbondo (CEM), em Lençóis 
Paulista. Nesta semana uma das 
frentes se concentrou nos ajustes 
para a transmissão ao vivo do 
evento, que faz parte do pacote de 
mídia oferecido aos premiados.

Para a missão de levar as 
emoções do evento mais aguarda-
do da cidade, em tempo real, aos 
seguidores do ECO, a direção do 
prêmio firmou uma parceria com 
a Cíntia Fotografias, que fornece-
rá a equipe técnica equipamentos 
para a transmissão pela página 
do jornal no Facebook (www.
facebook.com/facejornaloeco). 
Para manter a qualidade do sinal, 
a LPNet disponibilizará um link 

direto de alta velocidade no CEM.
“Parte do evento já foi trans-

mitida ao vivo em outras edições, 
mas neste ano o jornal decidiu 
investir em uma cobertura mais 
ampla e dinâmica. Aceitamos o 
convite porque gostamos de de-
safios. A ideia é levar às pessoas 
que não poderão estar presentes 
todas as emoções do Melhores do 
Ano. Estamos trabalhando para 
que tudo saia da melhor forma 
possível”, comenta Fabrício Ri-
beiro, sócio da Cíntia Fotografias.

Além da entrega dos troféus, 
na transmissão, os internautas 
poderão acompanhar diversas 
entrevistas com os premiados, 
autoridades e outros convidados 
presentes. Durante a live a equi-
pe da redação, responsável pela 
cobertura, também revela aos 
espectadores alguns detalhes da 
festa, que tem como ponto alto 
o show com a dupla Rick & Ren-
ner, que traz para o evento a tur-
nê do álbum “Seguir em frente”.

TEMPO REAL - Internautas 
poderão acompanhar o 
Melhores do Ano ao vivo pela 
página do ECO no Facebook

Flávia Ortega
Dentista
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AMBIENTALREVISTA O COMÉRCIO

COMAIPRONTVET

CONSTRUELO

MULTIDROGAS

Eleita melhor empresa de saúde e segurança 
do trabalho com 51,9% dos votos na pesquisa

Eleita melhor revista com 95,2% 
dos votos na pesquisa de opinião

Eleita melhor loja de materiais para construção 
com 33,2% dos votos na pesquisa de opinião

Eleita melhor clínica veterinária com 
46,8% dos votos na pesquisa de opinião

Eleita melhor construtora com 33,7% 
dos votos na pesquisa de opinião

Eleita melhor farmácia com 25,1% 
dos votos na pesquisa de opinião

Especializada em gestão de 
segurança e saúde no trabalho, 
a Ambiental atua em acordo 
com as normas regulamentado-
ras (NR), inclusive com a NR-
12, que regula a proteção de 
máquinas e equipamentos, um 
grande diferencial em relação 
à concorrência. Com 17 anos 
de experiência, a empresa tem 
abrangência nacional, são mais 
de 100 clínicas credenciadas 
em diversas cidades. O traba-
lho sério refletiu na pesquisa 
de opinião do prêmio Melhores 
do Ano 2019, que coloca a Am-
biental no topo do segmento, 
com 51,9% dos votos.

“Direcionamos nossos servi-
ços para promover a qualidade 
de vida no trabalho, através da 
prevenção de acidentes e de do-
enças ocupacionais. A antecipa-
ção é a melhor forma de mitigar 
os riscos ocupacionais. A Am-
biental sempre prezou pela qua-
lidade em seus serviços, por isso, 
conseguimos o reconhecimento 
da população. Agradeço aos nos-
sos funcionários que sustentam 
nossos valores, e agradeço aos 
nossos clientes pela confiança”, 
Dr. Norberto Pompermayer, só-
cio fundador da Ambiental Qua-
lidade de Vida no Trabalho.

Circulando em Lençóis Pau-
lista desde 2010, a Revista O Co-
mércio leva mensalmente à casa 
dos leitores lençoenses histórias 
marcantes de pessoas que fazem 
acontecer. Para isso conta com 
jornalistas com faro para a infor-
mação e uma equipe comercial 
que mostra à população a cara 
e o coração da empresa. Eleita 
mais uma vez como a melhor de 
sua categoria, com 95,2% dos 
votos na pesquisa de opinião, 
a Revista O Comércio marca 
presença na festa do prêmio 
Melhores do Ano, que acontece 
no dia 9 de novembro, no Clube 
Esportivo Marimbondo (CEM).

O proprietário, Breno Corrêa 
Medola, destaca a importância de 
a revista estar entre as melhores 
empresas do ano pelo segundo 
ano consecutivo. “Reconhecimen-
to pelo trabalho, essa é a palavra 
que define para nós o prêmio 
Melhores do Ano. Durante esses 
nove anos de revista, nossa missão 
tem sido procurar a excelência em 
nossos produtos, é também o que 
nos dá energia dia após dia em 
nosso serviço. É a segunda vez 
que participamos da festa e é uma 
alegria muito grande poder estar 
presente novamente. Nossa expec-
tativa é das melhores”, ressalta.

A Comai Casa & Construção 
está há 25 anos oferecendo óti-
mos produtos e serviços para a 
população de Lençóis Paulista e 
região. Com duas lojas na cidade, 
uma no Jardim das Nações e ou-
tra no Jardim João Paccola, a em-
presa, é nota 10 em atendimento 
e trabalha com as principais mar-
cas do mercado, com um exten-
so mix de produtos e materiais 
para toda fase da obra, do básico 
ao acabamento. Tais fatores co-
locam a empresa em destaque, 
como a melhor loja de materiais 
para construção na pesquisa do 
prêmio Melhores do Ano, com 
33,2% dos votos do público local.

“Nos preocupamos em ofere-
cer produtos de qualidade e com 
grande variedade para atender a 
todos os perfis de clientes. Atua-
mos em um segmento em que a 
concorrência é muito grande. Isso 
exige muita credibilidade, que só 
se conquista com trabalho sério e 
dedicação de todos os funcioná-
rios. Por isso, ficamos muito con-
tentes por receber o prêmio com 
uma votação tão expressiva. Com 
certeza, isso é um grande incenti-
vo para toda nossa equipe”, pon-
tua Valéria Cristina Sandri Silva, 
proprietária da Comai ao lado do 
sócio, José Eduardo da Silva Pinto.

Com uma equipe de quase 
30 profissionais, mais da metade 
com graduação e especialização 
em diversas áreas da medicina 
veterinária, a Prontvet já soma 
17 anos de experiência no ramo, 
oferecendo o que há de melhor 
para a saúde e bem-estar animal. 
Com veterinários à disposição 
24 horas por dia, sete dias por 
semana, a clínica conta com os 
melhores equipamentos e está 
preparada para executar desde 
os tratamentos mais simples até 
as cirurgias mais complexas em 
cães e gatos, além de oferecer 
serviços de estética animal, far-
mácia veterinária e pet shop.

Não por acaso, mais uma vez 
a empresa se destaca no prêmio 
Melhores do Ano, eleita como 
a melhor clínica veterinária na 
pesquisa de opinião feita pelo 
Jornal O ECO, na qual foi a mais 
lembrada por nada menos do que 
46,8% da população lençoense. 
“Só temos a agradecer pela con-
fiança. É um orgulho enorme para 
todos nós, pois nos preocupamos 
muito em oferecer serviços de 
qualidade, atendendo não só Len-
çóis Paulista como toda a região”, 
relata Thiago Ramos Netto, que 
está à frente da Prontvet ao lado 
do sócio, Denílson José de Souza.

Com 12 anos de história, a 
Construtora Construelo vem ga-
nhando cada vez mais espaço no 
mercado. À frente de empreen-
dimentos em Lençóis Paulista e 
diversas cidades da região, a em-
presa atua nas áreas residencial, 
comercial e industrial, executan-
do desde pequenos projetos até 
grandes obras. Com a filosofia de 
sempre, “Valorizar seus funcioná-
rios para que eles atendam cada 
vez melhor seus clientes”, a Cons-
truelo oferece soluções inteligen-
tes e inovadoras, demonstrando 
seriedade e comprometimento 
com seus clientes, que a colocam 
como referência no segmento.

Prova disso é o resultado da 
pesquisa de opinião do prêmio 
Melhores do Ano 2019, que ele-
geu a empresa como a melhor 
construtora da cidade, com 33,7% 
dos votos. “Para nós, é uma hon-
ra participar pela segunda vez de 
um prêmio de tanta credibilida-
de, feito por um jornal com mais 
de 80 anos de história. Estar nova-
mente entre as grandes empresas 
da cidade representa um grande 
passo para a Construelo e ajuda a 
divulgar nossa marca para tantos 
grandes empresários”, comenta 
Murilo Francis de Almeida, sócio 
da construtora ao lado de Maicon 
Lincoln de Almeida.

Atendendo em três endereços 
em Lençóis Paulista, a Rede Mul-
tidrogas conta com uma equipe 
atenciosa e capacitada e se destaca 
não apenas pelo bom atendimen-
to, mas também pelos preços jus-
tos. As farmácias, duas no Centro 
e uma no Jardim Ubirama, ofere-
cem grande variedade de medica-
mentos, itens de higiene pessoal, 
cosméticos, perfumaria e diversos 
outros produtos, por isso, a rede é 
a preferida do consumidor local, 
que a elegeu como a melhor far-
mácia da cidade na pesquisa de 
opinião do prêmio Melhores do 
Ano 2019, com 25,1% dos votos 
dos entrevistados.

Júlio César de Almeida, pro-
prietário da Rede Multidrogas, 
comemora o resultado. “É muito 
importante o reconhecimento da 
população, pois é como se fosse um 
certificado de que estamos fazendo 
um trabalho sério e ético. Isso nos 
encoraja a continuar prestando um 
serviço de excelência em meio a 
um mercado nebuloso, cheio de 
incertezas em relação ao que vai 
acontecer em nossa economia. O 
prêmio nos coloca em destaque na 
vitrine do ramo farmacêutico e nos 
deixa na liderança do segmento. 
Por isso, fica o nosso agradecimen-
to à população”, destaca.

RECONHECIMENTOREDE DE CONTATOS

MOMENTO ESPECIALSUCESSO

GRANDE EXPECTATIVA

PROFISSIONALISMO

“Celebrar esta 
premiação é um 
momento importante 
para todos
os empresários 
premiados, pois 
certamente lutaram 
muito por este 
reconhecimento”,
Dr. Norberto 
Pompermayer, 
sócio fundador da 
Ambiental Qualidade 
de Vida no Trabalho.

“É um evento que 
possibilita rever 
amigos, conhecer 
novas pessoas 
e fazer novos 
contatos, o que é 
importante para o 
nosso segmento. 
A festa é um 
excelente lugar 
para se fazer isso”,
Breno Corrêa 
Medola, proprietário 
da Revista
O Comércio.

“Achamos muito 
legal a presença da 
dupla Rick & Renner 
e, de modo geral, 
estamos com uma 
expectativa muito 
grande para a festa. É 
um momento especial 
para comemorar com 
a família 
e funcionários”,
Valéria Cristina Sandri 
Silva, sócia da Comai.

“O Melhores do Ano 
é sempre muito bom, 
por isso, esperamos 
mais um ano de 
sucesso. Além de 
receber o prêmio, 
que é um grande 
reconhecimento, 
é sempre legal 
encontrar os colegas 
de outras áreas”,
Thiago Ramos Netto, 
sócio da Prontvet.

“Acredito que neste 
ano o evento vai 
superar todas as 
nossas expectativas. 
Gostamos muito da 
escolha da dupla, 
que é querida 
por todos e vai 
abrilhantar ainda 
mais o prêmio”,
Murilo Francis
de Almeida, sócio 
da Construtora 
Construelo.

“Os eventos 
anteriores foram 
fantásticos, realizados 
com exímio 
pro� ssionalismo. 
Imagino que esse será 
ainda melhor. Tenho 
certeza que isso vai 
acontecer, porque os 
organizadores são 
muito bons”,
Júlio César de 
Almeida, proprietário 
da Multidrogas.

SERVIÇO - A Ambiental 
Qualidade de Vida no 
Trabalho fica na Rua Edy 
Eurípedes Coneglian, 38, 
no Centro. O telefone para 
contato é o (14) 3269-7900.

SERVIÇO - A Revista 
O Comércio fica na Rua 
Machado de Assis, 36, 
na Vila Antonieta I. O 
telefone para contato é 
o (14) 3263-6886.

SERVIÇO - A Comai Casa 
& Construção atende na Av. 
Estados Unidos, 250, no Jd. 
das Nações, e na Rua José 
Antônio Blanco, 750, no Jd. 
João Paccola. Os telefones 
para contato são (14) 3269-
1515 e 3269-1515.

SERVIÇO - A clínica 
veterinária Prontvet fica 
na Rua Piedade, 689, no 
Centro. O telefone para 
contato e agendamentos é 
o (14) 3264-1850.

SERVIÇO - A Construtora 
Construelo fica na Av. dos 
Estudantes, 25, sala 4, no 
Jardim Bela Vista (ao lado 
do Fórum). Os telefones para 
contato são o (14) 3264-
5929 e o (14) 9 8134-0147.

SERVIÇO - A Multidrogas 
atende na Rua Quinze de 
Novembro, 485 e 615, e na 
Av. Pe. Salústio R. Machado, 
1051, no Jd. Ubirama. Os 
telefones para contato são o 
(14) 3263-1083, 3263-0006 
e 3263-1051.
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FUTEBOL

CORRIDA DE RUAFUTSAL

CIDADE DO LIVRO

NO RIO
A Conmebol confirmou na quinta-feira (17) que a final da Libertadores de 2020 será no 
Maracanã, no Rio de Janeiro. O estádio carioca foi escolhido entre outros sete, sendo 
cinco brasileiros (Mineirão, Beira-Rio, Arena do Grêmio, Arena Corinthians e Morumbi), 
um peruano (Estádio Nacional) e um argentino (Mario Kempes). Na atual temporada, 
a primeira com final em jogo único, a Libertadores será decidida em Santiago, no Chile.
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Copa Imprensa de Futebol Amador 
tem início neste domingo (20)
Competição conta com 16 equipes de sete cidades da região 

Elton Laud

A partir deste domingo (20), 
as melhores equipes do 
futebol regional voltam a 

Lençóis Paulista para a disputa da 
edição 2019 da Copa Imprensa de 
Futebol Amador. A competição 
promovida pela Secretaria de Es-
portes e Recreação do município 
reúne 16 times de sete cidades: 
Lençóis Paulista, Areiópolis, Bo-
rebi, Botucatu, Igaraçu do Tietê, 
Macatuba e São Manuel. Os jogos 
acontecem no Estádio Distrital 
Eugênio Paccola (Cecap) e no Es-
tádio Municipal Zeferino Ribeiro 
Sobrinho (Alfredo Guedes).

O Grupo A conta com os 
lençoenses Santa Luzia e Atlético 
Lençóis, Santa Cruz (Igaraçu do 
Tietê) e Botucatu FC. O Grupo B 
tem Expressinho e Açaí, ambos 
de Lençóis, Borebi e XX de Janei-
ro (Macatuba). O Grupo C é for-
mado pelos lençoenses Grêmio 

Cecap e Unidos do Júlio Ferrari, 
Maringá (São Manuel) e Clube 
da Vila (Botucatu). Já o Grupo D 
é composto por Atleticano Len-
çoense e Asa Branca, ambos de 
Lençóis, Valência (Areiópolis) e 
Deportivo (Macatuba).

De acordo com o regula-
mento, na primeira fase todos 
se enfrentam em jogos apenas 
de ida dentro de seus respecti-
vos grupos. Os dois melhores 
de cada chave avançam para os 
confrontos mata-mata das quar-
tas de final. O primeiro coloca-
do do Grupo A enfrenta o se-
gundo do Grupo B; o primeiro 
do Grupo B joga com o segun-
do do Grupo C; o primeiro do 
Grupo C encara o segundo do 
Grupo D; já o primeiro do Gru-
po D decide a vaga na semifinal 
contra o segundo do Grupo A.

Quatro partidas movimen-
tam a rodada de abertura neste 
domingo (20). No campo da Ce-

Elton Laud

Cerca de 2 mil atletas profis-
sionais e amadores vindos 
de cidades de toda a região 

se reuniram em Lençóis Paulista 
para a disputa da 35ª etapa do 
Circuito Cidades Paulistas de cor-
rida de rua e caminhada. O even-
to, promovido pela Rede Acesso 
com patrocínio da Bracell e apoio 
da Secretaria de Esportes e Recre-
ação do município, foi disputado 
no último domingo (13), com per-
cursos de cinco e 10 quilômetros.

A largada e a chegada acon-
teceram na estrutura montada 
na área externa do Teatro Muni-
cipal Adélia Lorenzetti. Os parti-
cipantes se reuniram no local a 
partir das 7h30. Às 8h30, todos 
partiram para seus respectivos 
percursos por diversos bairros da 

NO TOPO - Lençoense fernando Collino venceu a 
prova de 10 quilômetros com o tempo de 33m25s

Fernando Collino vence prova de 10 
quilômetros do Circuito Cidades Paulistas

Copa Cidade do Livro começa 
com muitos gols no Tonicão

Em rodada marcada por empates, Chape estreia com vitória

Patrocinado pela 
Bracell, evento 
contou com 2 mil 
pessoas

Em quatro jogos 
disputados, a bola 
balançou as redes 
32 vezes

Equipe venceu o Nova Lençóis pelo placar 
de 2 a 0; jogo foi disputado no Vagulão

Elton Laud

A primeira semana da Copa 
Cidade do Livro de Futsal 
teve muita bola na rede, 

com 32 gols marcados em quatro 
partidas disputadas no Ginásio 
Municipal Antonio Lorenzetti Fi-
lho (Tonicão). Um dos destaques 
vieram logo na rodada de abertura 
da competição, na última segun-
da-feira (14), quando o Porto/Euro 
Soccer (São Manuel) goleou a re-
presentação da Prefeitura Munici-
pal de Areiópolis pelo placar de 8 
a 1, em jogo válido pelo Grupo C.

Ainda na segunda-feira (14), 
também pelo Grupo C, o time da 
PR Telecom (Pardinho) venceu o 
Grêmio Cecap (Lençóis Paulista) 
por 4 a 3. Na quarta-feira (16), 
pelo Grupo D, o Jahu Futsal/
Atlético da Serra (Jaú) derrotou 

COM O PÉ DIREITO - Jahu futsal/Atlético da 
Serra estreou com vitória de 7 a 3 sobre o Max

Elton Laud

A estreia dos grupos B e D 
da Copa Cidade do Livro 
de Futebol Amador foi 

marcada pelo equilíbrio entre 
as equipes, que protagonizaram 
três empates em quatro partidas. 
Os confrontos foram disputados 
na manhã do último domingo 

(13) no Estádio Municipal João 
Roberto Vagula (Vagulão) e no 
campo do Centro Esportivo Zé-
firo Orsi (Jardim Ubirama).

O maior placar foi registrado 
no Grupo D, no Jardim Ubira-
ma, onde Atlétiko Kaju e Paulista 
empataram em 3 a 3, com gols de 
Anderson Ribeiro (2) e André de 
Souza e de Jhonatan da Silva (2) e 

Sebastião Neto, respectivamente. 
No mesmo estádio, também pelo 
Grupo D, Esperantina e Reduto 
empataram em 1 a 1, com gols 
de Diogenes Pereira e Guilherme 
Salvador, respectivamente.

No Vagulão, pelo Grupo B, 
Nacional e Esportivo União até 
que se esforçaram, mas não con-
seguiram inaugurar o marcador e 
ficaram no 0 a 0. No mesmo local, 
também pelo Grupo B, a equipe 

da Chape foi a única a conquistar 
três pontos na estreia, derrotando 
a representação do Nova Lençóis 
por 2 a 0, com gols marcados por 
Fábio da Silva e Pedro de Souza.

SEQUÊNCIA
A competição promovida pela 

Secretaria de Esportes e Recrea-
ção de Lençóis Paulista segue nes-

te domingo (20) com mais quatro 
partidas. No Vagulão, pelo Grupo 
C, às 8h, o Grêmio da Vila encara 
o União Primavera. Na sequên-
cia, às 10h, jogam Alfredo Guedes 
e Guarani. No Jardim Ubirama, 
pelo Grupo A, às 8h, o Unidos da 
Vila enfrenta o MA FC. Em segui-
da, às 10h, entram em campo São 
Cristovão e Liverpool.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

Santa Luzia (Lençóis) Expressinho (Lençóis) Grêmio Cecap
(Lençóis)

Atleticano Lençoense 
(Lençóis)

Atlético Lençóis Açaí (Lençóis) Unidos do Júlio Ferrari 
(Lençóis) Asa Branca (Lençóis)

Santa Cruz
(Igaraçu do Tietê) Borebi Maringá (São Manuel) Valência (Areiópolis)

Botucatu FC XX de Janeiro
(Macatuba)

Clube da Vila
(Botucatu) Deportivo (Macatuba)

cap, às 8h, pelo Grupo A, o Santa 
Luzia mede forças com o Botuca-
tu FC. Em seguida, às 10h, pelo 
Grupo C, duelam Grêmio Cecap 
e Maringá. No distrito de Alfredo 
Guedes, às 8h, pelo Grupo D, o 
Atleticano Lençoense joga contra 
o Deportivo. Na sequência, às 
10h, pela mesma chave, entram 
em campo as representações de 
Asa Branca e Valência.

O atual campeão da Copa 
Imprensa é o Maringá, que na 
edição do ano passado foi de-
clarado campeão após garantir 
vaga na final com vitória sobre 
o combinado de Borebi (4 a 1, 
nos pênaltis, após empate em 
1 a 1 no tempo regulamentar). 
A decisão ocorreu por conta 
da eliminação de Expressinho 
e Atleticano Lençoense, que na 
outra semifinal protagonizaram 
uma briga generalizada e aca-
baram punidos pela Comissão 
Disciplinar da competição.

VEJA A DIVISÃo DoS GrupoS DA CopA IMprENSA DE FuTEBoL AMADor

RETROSPECTO - Atual campeão é o Maringá (camisa preta), que eliminou Borebi na 
semifinal e foi beneficiado com a desclassificação de Expressinho e Atleticano Lençoense

o Max (Areiópolis) por 7 a 3. No 
outro jogo da chave, a representa-
ção de Vera Cruz levou a melhor 
sobre o Açaí (Lençóis Paulista), 
ganhando pelo placar de 4 a 2.

Na noite de ontem (18) se-
riam disputadas duas partidas 
validas pelo Grupo A, mas am-
bas foram transferidas para a pró-
xima quinta-feira (24). Às 20h, o 
Athletic Club Futsal (Lençóis 
Paulista) enfrenta o time da Top 
Fit (Macatuba); em seguida, às 
21h, jogam Amigos do Grilo (Ita-
tinga) e Cohab FC (Areiópolis).

Segundo a tabela divulgada ao 

Jornal O ECO, na terça-feira (22), 
pelo Grupo B, às 20h, o Inter de 
Meião (Botucatu) encara o Corin-
thians (Agudos). Às 21h, o time da 
Secretaria de Esportes e Recrea-
ção de Lençóis Paulista mede for-
ças com o combinado de Borebi.

Na quarta-feira (23), pelo 
Grupo C, às 20h, o Grêmio Cecap 
duela com o Porto/Euro Soccer. 
Às 21h, jogam Prefeitura Munici-
pal de Areiópolis e PR Telecom. 
Na sexta-feira (25), pelo Grupo D, 
às 20h, o Açaí enfrenta o Jahu Fut-
sal/Atlético da Serra. Às 21h en-
tram em quadra Max e Vera Cruz.

região: Vila Nova Irerê, Jardim 
Bela Vista, Jardim Lago da Prata, 
Jardim Itamaraty e Vila da Prata.

Em cada categoria os três pri-
meiros colocados foram premiados 
com troféus. Na prova masculina 
de cinco quilômetros, o vencedor 
foi Steve Maicon Corrêa, que fez 
o trajeto com o tempo de 17m36s. 
O pódio foi completado por José 
Márcio de Paula (17m50s) e Je-
ferson Nunes (18m16s). No femi-
nino, o primeiro lugar ficou com 
Cristiane Ferreira, que terminou 
a prova em 21m37s. Loisa Oliveira 
Rosa (23m05s) e Dalvina Ferreira 

Claudino (24m23s) fecharam as 
primeiras colocações.

Na prova masculina de 10 
quilômetros, o lugar mais alto do 
pódio foi ocupado por Fernando 
Collino, que concluiu o percurso 
em 33m25s, seguido por Mano-
el Carvalho Sobrinho (35m53) 
e Denílson Aguiar (36m17s), 
respectivamente. No feminino 
a vencedora foi Jenifer Ramos, 
com o tempo de 43m00s. Flávia 
Donata dos Santos (41m29s) e Re-
nata Crepaldi de Maio (45m22s) 
terminaram em segundo e tercei-
ro lugares, respectivamente.

foto: WAgNER gONçALVES/DivuLgAção
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BENEFiCENTE

CIRCUITO CULTURAL
O Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, em Lençóis Paulista, recebe na próxima quarta-
feira (23), a partir das 15h, o espetáculo circense Circo Rudá, que integra a programação 
do Circuito Cultural Paulista. A entrada é gratuita, mas os lugares são limitados. Os 
agendamentos devem ser feitos com antecedência na Casa das Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3265-6525.

Agenda cultural
CERvEJaRia HiPNoSE

Neste sábado (19), a partir das 15h, a Cervejaria Hipnose, em Lençóis 
Paulista, celebra as raízes culturais da cerveja na primeira edição da 
Oktoberfest Hipnose. A festa conta com animação das bandas Machi-
nara e Acústicos & Calibrados. A entrada é gratuita. Outras informações 
pelo telefone (14) 3263-2305. A Cervejaria Hipnose fica na Rua Fortuna-
to Zillo, 231, na Vila Antonieta II.

foto: THiago CaRdiNali/divulgação foto: divulgação foto: divulgação

BaR do PoRTuguÊS

Hoje (19), a partir das 20h30, tem música ao vivo no Bar do Português, 
em Lençóis Paulista. Quem comanda a noite é a dupla Marcelo Prado e 
Balim, que se apresenta tocando os clássicos do pop e do rock. A en-
trada é gratuita. Para outras informações sobre promoções e reservas 
de mesa o telefone é o (14) 3264-1219. O Bar do Português fica na Rua 
México, 197, no Jardim Bela Vista.

FREEdoM Road BaR

Neste sábado (19), a partir das 21h, o Freedom Road Bar, em Lençóis 
Paulista, recebe a cantora lençoense Bárbara Lenci, que se apresenta 
ao público tocando os sucessos do pop e do rock nacional e interna-
cional. A entrada é gratuita. Para outras informações sobre reservas de 
mesa e promoções, o telefone é o (14) 99736-1440. O Freedom Road 
Bar fica na Avenida Brasil, 1010, no Centro.

Flávia Placideli

Com texto de Walcyr Carras-
co e direção de Fernanda 
Chamma, o musical “Apa-

recida” chega em Lençóis Paulis-
ta neste fim de semana para duas 
apresentações no Teatro Munici-
pal Adélia Lorenzetti. O espetácu-
lo nacional será encenado neste 
sábado (19), às 20h, e no domingo 
(20), às 18h. O evento gratuito é 
promovido pela Alic (Associação 
Lençoense de Incentivo à Cultu-
ra) com recursos provenientes da 
Lei Rouanet e patrocínio das em-

presas Zilor, Lwart Lubrificantes, 
Bracell, Duratex e Frigol. 

O ponto de partida da tra-
ma é a história do casal Caio 
(Leandro Luna), um advogado 
ambicioso e descrente, e sua 
esposa Clara (Bruna Pazinato), 
na São Paulo dos dias de hoje. 
Com a esperança de curar Caio, 
que perde a visão por causa do 
tratamento de um câncer, os jo-
vens embarcam em uma jorna-
da de descobrimento espiritual 
que culmina em uma ida até a 
basílica da Padroeira do Brasil. 
Paralelamente, é narrada a histó-

ria da pequena estátua de Nossa 
Senhora Aparecida, descoberta 
em 1717, mostrando a constru-
ção de seu culto, desde uma pe-
quena capela em Itaguaçu, inte-
rior de São Paulo, até a moderna 
basílica na cidade de Aparecida. 

Durante o espetáculo são re-
lembrados alguns dos milagres 
que estabeleceram a devoção 
da Santa, como o “Milagre dos 
Peixes”, o “Milagre das Velas”, o 
“Milagre do Escravo Zacarias” e 
o “Milagre do Cavaleiro Prepo-
tente”. O espetáculo tem música 
original e direção musical de Car-

los Bauzys, letras de Ricardo Se-
vero, cenografia de Richard Luiz, 
figurinos de Fábio Namatame, 
desenho de luz de César de Rami-
res, desenho de som de Gabriel 
D’Angelo e produção da MPCult.

A apresentação tem dura-
ção de 1h30m (com intervalo). 
A entrada é gratuita e a dispo-
nibilidade de ingressos deve ser 
consultada pelo telefone (14) 
3263-0044 ou diretamente na 
bilheteria do Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti (Rua Cel. Ál-
varo Martins, 790, na Vila Nova 
Irerê), minutos antes da peça.

Quartetto Sentinela se apresenta 
na próxima quinta-feira (24)

Casa da Cultura recebe 
show de stand up comedy

Com entrada gratuita, show acontece às 20h no Teatro Municipal

Rafa Bonfim se apresenta com “Não nasci 
pro trabalho”; renda vai para Casa Amorada

Flávia Placideli

a próxima quinta-feira (24) é 
de muita música no Teatro 
Municipal Adélia Loren-

zetti, em Lençóis Paulista, que re-
cebe o “Quartetto Sentinela”, gru-
po musical mineiro que sobe ao 
palco para o show de lançamento 
de seu álbum autoral homônimo. 
A apresentação, que conta com a 
participação do cantor lençoense 
Guto Hueb está marcada para 

as 20h. A entrada é gratuita e a 
retirada de ingressos começou 
ontem (18) na Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian.

Com 13 anos de estrada, o 
Quartetto Sentinela, radicado no 
sul de Minas Gerais, vem per-
correndo cidades de todo país 
neste ano para a apresentação 
de seu primeiro álbum autoral 
com participações de Wagner 
Tiso, Renato Braz, Tadeu Fran-
co, Ivan Vilela, Kiko Continenti-

no e artistas de sua região.
O álbum traz composições 

autorais que evidenciam a rique-
za do cancioneiro de Minas, visi-
tando gêneros como toada, sam-
ba, jazz e rock, que se entrelaçam 
com releituras de clássicos de 
compositores do quilate de Tavi-
to, Ronaldo Bastos e Paulo César 
Pinheiro. Mesmo com a plurali-
dade musical, a banda imprime 
uniformidade sonora com o forte 
conceito da música mineira inau-

auToRal - apresentação marca lançamento do primeiro álbum autoral do Quartetto Sentinela

Flávia Placideli

Neste sábado (19), a partir 
das 20h, tem comédia na 
Casa da Cultura Prof.ª 

Maria Bove Coneglian, em Len-
çóis Paulista. Quem sobe ao pal-
co é o ator e humorista Rafa Bon-
fim, que se apresenta ao público 
local com o seu show solo de 
stand up comedy “Não nasci pro 
trabalho”. Os ingressos já estão 
disponíveis nos pontos de venda. 
Toda renda da bilheteria será re-
vertida à Casa Abrigo Amorada.

Em “Não nasci pro traba-
lho”, o humorista Rafa Bonfim 
conta histórias de suas experi-
ências de vida com o trabalho 
e utiliza sua expressão corporal 
para falar também de relaciona-
mento, dogmas, feminismo, ma-
chismo e da vida pessoal, sem-
pre com muito humor. O show 
também conta com a partici-
pação especial dos humoristas 

Pedro Prudente e Rafa Ribeiro.
Apreciador da comédia desde 

a infância, Rafa Bonfim se dedi-
ca a arte desde seus sete anos de 
idade. Aos 17, formou-se  palhaço 
pelo Instituto Expresso Riso, que 
durante quatro anos viajou por 
todo o Brasil levando a comédia 
através da arte, mas foi aos 19 
anos que decidiu seguir a carrei-
ra humorística quando concluiu 
o curso de teatro pela Escola de 
Teatro Ribeirão em Cena, dedi-
cando-se ao stand up desde 2015.

Os ingressos para o show be-
neficente estão a venda na Casa 
da Cultura (Rua Sete de Setem-
bro, 934, no Centro), na Casa 
Abrigo Amorada (Rua Pedro Na-
tálio Lorenzetti 940, no Centro), 
com voluntários da instituição 
ou pelo site www.sympla.com.
br. Os valores são R$ 30 (inteira) 
e R$ 15 (meia). A classificação 
indicativa do espetáculo é livre 
para todas as idades.

Espetáculo “aparecida” 
chega ao Teatro Municipal
Com duas sessões marcadas para hoje e amanhã, peça narra os milagres de Nossa Senhora

REligioSidadE - Espetáculo “aparecida” será encenado hoje e amanhã no teatro Municipal adélia lorenzetti

EM CENa - Humorista Rafa Bonfim apresenta seu 
show de stand up neste sábado (19) na Casa da Cultura

gurado no antológico Clube da 
Esquina, maior movimento mu-
sical de seu estado, com identida-
de própria e dinâmica atraente.

Em Lençóis Paulista, o show 
de lançamento do Quartetto Sen-

tinela conta com a participação do 
cantor Guto Hueb. A apresentação 
tem duração de pouco mais de 
uma hora. A entrada é gratuita e a 
disponibilidade de ingressos deve 
ser consultada na Casa da Cultu-

ra Prof.ª Maria Bove Coneglian 
(Rua Sete de Setembro, 934, no 
Centro). Outras informações pelo 
telefone (14) 3263-6525. O Teatro 
Municipal fica na Rua Cel. Álvaro 
Martins, 790, na Vila Nova Irerê.

fotoS: divulgação
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LeVANTAMeNTo

CAMPANHA
O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do 
câncer de mama, que foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen 
for the Cure, dos EUA. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar 
informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos 
serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. 

Neste ano a campanha 
Outubro Rosa 2019 destaca 
os três pilares estratégicos 
de controle da doença: pre-
venção primária, diagnós-
tico precoce e mamografia. 
A campanha, criada para 
divulgação não apenas em 
outubro, mas sim ao longo 
do ano inteiro, inclui car-
tazes, folders, banners e 
cards para impressão e uti-
lização nas redes sociais. 
As mensagens chamam 
atenção ao cuidado com as 
mamas, que deve ser uma 
preocupação permanen-
te. Os motes são: “Cada 
corpo tem uma história. 
O cuidado com as mamas 
faz parte dela” e “Embora 
diferentes, temos algo em 
comum: o cuidado com o 

nosso corpo”.
Em Lençóis Paulista, 

diversas ações têm sido 
feitas ao longo deste mês 
de conscientização sobre 
os perigos do câncer de 
mama e do câncer de colo 
de útero. Uma delas foi 
protagonizada por voluntá-
rios do Rotary Club Cidade 
do Livro. Pelo terceiro ano 
consecutivo, por meio de 
uma parceria com a Avon 
e a Secretaria de Saúde da 
Prefeitura Municipal, foi 
realizado um evento para 
alertar sobre a necessidade 
da prevenção e do diag-
nóstico precoce. Na foto, o 
presidente Amarildo Ven-
tura, Luiz Gallego, Silva-
na, Bel, Adriana, Rejane, 
Eletéia, Valdirene e Alex.

Mortalidade por câncer de mama no 
Brasil está abaixo da média mundial
Instituto Nacional de Câncer apresentou análise no Brasil em comparação ao resto do mundo

Da Redação

A mortalidade do câncer de 
mama no país é baixa em 
relação a outros países. O 

Brasil está situado na segunda 
faixa mais baixa com uma taxa 
de 13 por 100 mil, ao lado de pa-
íses desenvolvidos como EUA, 
Canadá e Austrália, e melhor do 
que alguns deles, como a Fran-
ça e o Reino Unido. Por outro 
lado, figura também na segun-
da faixa mais alta de incidência 
de câncer de mama entre todos 
os países. Nesse caso, a taxa de 
incidência é de 62,9 casos por 
100 mil habitantes (taxa padrão 
utilizada mundialmente).

A análise da situação do cân-
cer de mama no Brasil, 2018, foi 
divulgada na semana passada 
pelo Instituto Nacional de Cân-
cer (INCA). “O fato de a taxa de 
incidência ser relativamente alta 
e a de mortalidade ser relativa-
mente baixa mostra que o nosso 
sistema de saúde, apesar de to-
dos os problemas, está salvando 
muitas vidas. Mas temos imen-
sos desafios pela frente”, afirma 
Liz Almeida, chefe da Divisão de 
Pesquisa Populacional do INCA.

A mortalidade por câncer de 
mama está ligada, principalmen-
te, ao acesso a diagnóstico e trata-
mento adequados no tempo opor-
tuno. O objetivo é diagnosticar o 

eQuIpe eNGAJAdA - Já é tradição para a equipe da Lutepel 
reservar espaço na agenda para a participação na campanha outubro 
Rosa. Há vários anos, a empresa lençoense se mantém comprometida 
em transmitir aos seus colaboradores a importância sobre a 
prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de 
colo de útero. A união pela conscientização também se estende aos 
familiares de cada funcionário da empresa. Belo exemplo.

ACoMpANHAMeNTo - Mulheres de 50 e 69 anos sem sintomas ou sinais 
de doença devem fazer mamografia de rotina uma vez a cada dois anos

ouTuBro roSA - Ao longo de todo o mês, voluntários do Rotary 
Club Cidade do Livro alertam sobre a importância do diagnóstico 
precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero

Campanha de 
conscientização 
mobiliza lençoenses

tipo que mais acomete mulheres 
no Brasil, representando em torno 
de 25% de todos os cânceres que 
afetam o sexo feminino. O SUS 
(Sistema Único de Saúde) oferta 
atenção integral à prevenção e 
ao tratamento para as mulheres 
acometidas pela doença. Nessa 
linha, os profissionais de saúde, 
fundamentais em todas as etapas 
e ações de controle e cuidados 
relacionados ao câncer de mama, 
são orientados a atualizarem-se 
em relação às condutas relacio-
nadas aos laudos da mamografia.

O Ministério da Saúde re-
comenda que a mamografia de 

rotina em mulheres sem sin-
tomas ou sinais de doença em 
suas mamas (rastreamento) seja 
feita na faixa etária entre 50 e 69 
anos, uma vez a cada dois anos. 
No ano de 2018 foram realizados 
2.465.101 exames de mamografia 
(tipo bilateral para rastreamen-
to), exclusivamente pelo SUS. 
Segundo o INCA, são estimados 
59.700 casos novos de câncer de 
mama em 2019.  Diante deste 
cenário, é importante que as 
informações sobre riscos e pos-
síveis benefícios dos exames de 
rotina sejam amplamente divul-
gadas para toda a sociedade.

câncer o mais precocemente pos-
sível, ainda nos estágios iniciais 
da doença, quando o tratamento 
é mais efetivo. Ano a ano, o Bra-
sil vem conseguindo aumentar 
o percentual de casos diagnosti-
cados nos estágios in situ (con-
siderado zero) e I de 17,3% em 
2000 para 27,6% em 2015. Mas 
essa proporção continua muito-
baixa na região Norte (12,7%), 
em contraste com as regiões Sul 
(29,2%) e Sudeste (30,8%). Mas é 
necessário avançar na prevenção 
e diminuição das desigualdades 
regionais e socioeconômicas.

O câncer de mama é segundo 

foto: BeNedITo VeNTurA/DivuLgAção

foto: dIVuLGAção

foto: dIVuLGAção
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Veja os 
aniversariantes
da semana e as fotos 
do Giro Social

32ª Expovelha segue 
neste final de semana 
com diversas atrações 
no recinto da Facilpa

b2 b6
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Flávia Placideli

no último domingo (13) foi realizado no Teatro Gamaro, em São 
Paulo, a grande final do concurso Miss São Paulo Teen Infan-
til, na qual foram conhecidas as vendedoras das categorias 

mirim e infantil. Mais de 230 crianças de várias cidades do interior e 

concurso elege Miss são 
paulo infantil e mirim
Lorena de Oliveira Silva, de Lençóis Paulista, estava entre as 230 candidatas finalistas do evento

na passareLa -  Lorena de oliveira Silva, de seis anos, representou 
Lençóis Paulista no concurso Miss São Paulo teen Infantil

pessoas e agências sérias que investem de verdade no potencial de 
cada criança”, comenta a mãe de Lorena. 

A apresentação de todo o evento foi realizada pelo jornalista João 
Fernandes e pela organizadora do evento Waleska Donatti. Na banca-
da dos jurados estavam diversos representantes de agências de atores 
e modelos, além do apresentador Leão Lobo, do programa Fofocali-

Lorena para participar das seletivas e quem sabe compor novamente 
o grupo das finalistas do Miss São Paulo Teen Infantil. Ela gostou 
muito de participar desse evento e já deixou claro que quer desfilar 
novamente em 2020”, conta Andreia. 

Ao final do concurso foram eleitas uma miss e duas princesas 
de cada categoria. Na categoria infantil foram eleitas Clara Bauer-
feld (Miss), Mariana Morial Rossi (1ª Princesa) e Giovanna Beatriz 
Correa (2ª Princesa). Na categoria mirim, em que Lorena era uma 
das finalistas, foram eleitas Iris Emanuelly dos Santos (Miss), Maria 
Fernanda Almeida de Souza (1ª Princesa) e Angélica Gonçalves 
Pinheiro (2ª Princesa).

princesa - Lençoense com traje de 
gala antes de desfilar no palco do Miss SP

capital estiverem presentes para participar do 
evento, acompanhadas de pais, irmãos e pa-
rentes que lotaram o local em um evento des-
lumbrante. O Jornal O ECO estava presente na 
cobertura do evento.

Entre as dezenas de candidatas, Lençóis 
Paulista foi muito bem representada pela pe-
quena Lorena de Oliveira Silva, de apenas 
seis anos, que concorreu na categoria mirim 
(de quatro a sete anos). Lorena desfilou com 
dois trajes, de banho e de gala, e brilhou no 
palco, aos olhos dos jurados, especialmente 
da mãe, Andreia de Oliveira Silva, de 37 anos, 
presente na plateia.

“Foi um evento maravilhoso. A nossa Lo-
rena desfilou lindamente, assim como diversas 
outras meninas que estavam presentes. Infeliz-
mente, ela não se classificou, mas, para mim, 
o importante foi possibilitar que minha filha 
pudesse participar de um evento infantil tão 
grandioso e ver que nesta área artística existem 

zando, do SBT.
“O Miss São Paulo Teen Infantil é um so-

nho que está se concretizando. Unir um con-
curso de beleza com as maiores agências de 
modelos e atores do país é maravilhoso. É uma 
oportunidade de crianças, jovens, e mesmo os 
pais que têm esse sonho para seus filhos, os le-
varem para demonstrar seus talentos”, destaca 
Waleska Donatti.

Mesmo não tendo ficado entre as represen-
tantes do Miss São Paulo 2019, que vão dispu-
tar a etapa nacional, Lorena agora aguarda o 
contato das agências de São Paulo, que iriam 
avaliar os testes de interpretação realizado an-
tes dos desfiles com todas as finalistas e sele-
cionar as crianças com potencial para seguir a 
carreira artística. 

“Acredito que esse contato das agências 
será feito apenas na próxima semana. Estamos 
aguardando ansiosos. O que eu sei é que, para 
o ano que vem, pretendo novamente levar a 

Foto: fLávia pLacideLi/o ECo

Foto: divuLgação
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista concluiu nesta semana a substituição de conjuntos de 
iluminação por outros mais eficientes e a instalação de outros em locais onde não havia, o que 
afetava diretamente a segurança da população. Foram realizadas a substituição de 57 conjuntos 
na Avenida José Antônio Lorenzetti e na Rua Ernesto Cordeiro; além da instalação de cinco 
conjuntos na Travessa São Jerônimo, nas ruas Doutor Gabriel Oliveira Rocha e Carlos Fuganholi.

32ª EXPovElHa

MaCaTuBa

CiDaDaNia TRÁFiCo
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Cotidiano

Queima do Cordeiro 
é neste domingo

Creches realizam “Sabadão de Prêmios”

Formação de líderes promove festa 
para crianças do Jardim Carolina

Jovem de 20 anos é 
detido com droga no ibaté

programação tem exporquídea, provas de laço, 3 tambores e muito mais

evento beneficente busca parceiros 
colaboradores para viabilização da ação

Da Redação

a 32ª Expovelha segue 
nesta semana com di-
versas atrações para os 

criadores e também para o pú-
blico em geral. O grande des-
taque vai para o domingo (20), 
com a tradicional Queima do 
Cordeiro e Cabrito, que em 
2019 chega à sua 16ª edição. 
São receitas preparadas pela 
consagrada equipe Henrique 
Cordeiro e Mané e que dispu-
tam entre si a preferência do 
exigente público. Tudo regado 
à uma boa música caipira ao 
vivo no Recinto de Exposições 
José Oliveira Prado (Facilpa)

O evento volta a ser rea-
lizado às 12h, para que todos 
possam participar. José Olivei-
ra Prado, presidente da ARLP 

Flávia Placideli

Funcionários das creches 
Santo Antônio, Desidério 
Minetto, Cristo Rei e Ro-

sângela Zampieri Fonseca, em 
Macatuba, se uniram para reali-
zar, no próximo dia 9 de novem-
bro, às 20h, o evento beneficen-
te “Sabadão de Prêmios”, que 
acontecerá no Lions Clube do 

TRaDição - Queima do Cordeiro marca último dia da 32ª Expovelha

CoNFiRa a PRogRaMação DoS ÚlTiMoS DiaS Da 32ª EXPovElHa

Sábado (19)
8h - Shopping Expovelha Capripaulo: venda online de ovinos e caprinos pelo site www.leilonorte.com 
8h às 22h - 17ª Exporquídea: Exposição Nacional de orquídeas
9h - Julgamento e classificação das raças ovinas e caprinas
9h - Prova do laço Expovelha
15 - Palestra sobre o cultivo de orquídeas

Domingo (20)
8h às 17h - 17ª Exporquídea: Exposição Nacional de orquídeas
9h - Prova dos 3 tambores Expovelha
12h - Saída dos ovinos e caprinos do Recinto de Exposições “José oliveira Prado”
12h - 16ª Queima do Cordeiro e Cabrito: tradicional queima com variações de pratos e música ao vivo

(Associação Rural de Lençóis 
Paulista), lembra que tanto o 
cordeiro quanto o cabrito têm 
sabores únicos e que surpre-
endem até os mais exigentes 
paladares. “Teremos cerca de 
16 receitas de cordeiro e qua-
tro de cabrito, que irão parti-
cipar de uma competição com 
jurado especialista nas carnes. 
E quem ganha com tudo isso 
somos nós, já que vamos de-
gustar os melhores pratos pre-
parados por quem entende do 
assunto”, comenta.

As adesões para a 16ª 
Queima do Cordeiro e Ca-
brito já estão disponíveis na 
Associação Rural de Lençóis 
Paulista (Rua Antonio Brandi, 
n º 413) e Auto Posto Avenida. 
Mais informações pelo telefo-
ne 3263-1411. 

PaRa oS aMaNTES
DE oRQuÍDEaS

Outra atração da Expovelha 
nesta semana é 17ª Exporquí-
dea: Exposição Nacional de 
Orquídeas. “Teremos a área 
de exposição com a presença 
de orquidófilos de diversos 
estados e que estão no circuito 
nacional de exposições, além 
da tradicional venda de orquí-
deas”, ressalta Alex Paccola 
Santa Bárbara, presidente da 
CAOLP (Clube dos Amigos Or-
quidófilos de Lençóis Paulista), 
que ainda completa. “Todo ano 
trazemos novas espécies, e em 
2019 não será diferente”.  A Ex-
povelha é realizada pela Prefei-
tura Municipal de Lençóis Pau-
lista, com assessoria da ARLP 
e parceira com a ASPACO, Ca-
pripaulo e CAOLP.

município, que fica na Rua Eu-
clides Ribeiro, 125, no Centro.

Para realização do evento, as 
creches buscam parceiros cola-
boradores que possam contri-
buir com doações dos prêmios 
que serão sorteados na noite. “As 
ações promovidas pelas creches 
são para arrecadar recursos jun-
to à comunidade, seja através de 
doações ou através da realização 

de eventos, para a manutenção 
de nossas atividades. Para este 
evento, pedimos encarecidamen-
te, a colaboração de parceiros 
para contribuição deste evento”, 
ressalta Rafaela Belasco Galassi, 
coordenadora administrativa.

As creches Santo Antônio, 
Desidério Minetto, Cristo Rei 
e Rosângela Zampieri Fonseca 
são mantidas pela Organização 
Santo Antônio de Ação Social e 
atualmente atendem 420 crian-
ças com idade entre quatro 

meses a três anos, oferecendo 
atividades socioeducativas em 
período integral enquanto os 
pais estão trabalhando. 

“A manutenção das creches 
só é possível graças aos repasses 
de verbas realizados por órgãos 
da administração pública, em 
especial, a Prefeitura de Ma-
catuba, e as ações promovidas 
para arrecadar recursos junto à 

comunidade, seja através de do-
ações ou através da realização 
de eventos”, reforça Galassi.

Com esse propósito, as 
adesões para o “Sabadão de 
Prêmios” já estão à venda com 
os funcionários das creches a 
R$ 10. Outras informações so-
bre a entidade e o evento po-
dem ser obtidas pelo telefone 
(14) 3268 1293.

ação realizada por 
alunos do projeto 
contou com apoio 
de comerciantes 
e voluntários

Força tática 
apreendeu 32 
eppendorfs de 
cocaína e mais r$ 
200 em espécie

Da Redação

Jovens do projeto Forma-
ção de Líderes, vinculado 
ao Instituto Lidera Jovem, 

que conta com patrocínio da 
Lwart Lubrificantes e Bracell, 
realizaram no último domingo 
(13) uma festa para mais de 160 
crianças do Jardim Carlina, em 
Lençóis Paulista.

Com muita brincadeira 
e diversão, a turma de 2019 
do projeto planejou e organi-
zou um lindo evento para as 
crianças residentes no bairro 
e seus familiares. A ação con-
tou com apoio do comércio 
local, voluntários e represen-
tantes da associação de mora-
dores, que cedeu sua sede e 
acreditou na iniciativa prota-
gonista dos jovens.

Durante a festa foram ofe-
recidos aos participantes lan-

Flávia Placideli

Na noite do último do-
mingo (13), a equipe de 
Força Tática da Polícia 

Militar prendeu um jovem de 
20 anos com drogas no Jardim 
Ibaté. Com ele foram apreendi-
dos 32 eppendorfs de cocaína 
e mais R$ 200 em espécie. Ele 
foi levado à Delegacia de Polí-
cia Civil, onde permaneceu à 
disposição da Justiça.

Segundo informações obti-
das junto ao sargento Lucas, 
que participou da ocorrência, 
por volta das 22h, uma equi-
pe de Força Tática que reali-
zava patrulhamento pelo local 
avistou L.C.F., de 20 anos, 
fazendo contato com dois in-
divíduos em uma motocicle-
ta, que ao notar a presença da 
viatura fugiu.

DivERSão - Crianças do Jardim Carolina aproveitaram 
bastante a festa realizada no último domingo (13)

FoRça TÁTiCa - Jovem de 20 anos é detido 
com droga e dinheiro no Jardim Ibatéches, sucos, pipoca, algodão 

doce, doces e muitos brindes 
que foram sorteados entre as 
crianças. A inciativa consta 
de uma dinâmica em que os 
jovens organizam uma ação 
na comunidade praticando a 
teoria que aprendem durante 
a formação.

“Realizar esta festa foi mui-
to gratificante pois pudemos 
ver a felicidade das crianças 
aproveitando tudo o que pre-

paramos para eles, com muito 
carinho”, destaca Gustavo Bor-
ges, de 14 anos, jovem partici-
pante do Formação de Líderes. 
“Esta é uma oportunidade que 
os jovens têm de perceberem as 
necessidades da comunidade e 
interagirem positivamente com 
ações que a beneficiem e que 
possam sem exemplos para ou-
tras crianças”, completa Danie-
li Roza, coordenadora de proje-
tos da Lwart Lubrificantes.

L.C.F., então, foi abordado e 
submetido à revista pessoal, na 
qual foram localizados R$ 200 
em espécie. Indagado a respeito 
do contato com os outros indi-
víduos, o mesmo confessou que 
havia comercializado dois eppen-
dorfs de cocaína por R$ 40 e que 
em uma carreta próximo ao local 
havia mais da mesma droga. Os 

policiais se dirigiram até o local 
e encontraram escondidos den-
tro de um frasco 32 eppendorfs 
de cocaína. 

Diante dos fatos, o jovem 
foi apresentado ao plantão poli-
cial, onde a autoridade ratificou 
o flagrante delito pelo Artigo 33 
(Tráfico de Drogas), deixando-o 
preso, à disposição da justiça.

Foto: PolÍCia MiliTaR/DIvulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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data: 12/10/2019 a 18/10/2019

Obituário
Jacira Virginia Amaro faleceu na sexta-feira (18) aos 97 anos em 

Lençóis Paulista;
Albari Gonçalves faleceu na quinta-feira (17) aos 67 anos em Len-

çóis Paulista;
Ismael Antonio dos Santos faleceu na quinta-feira (17) aos 76 anos 

em Lençóis Paulista;
José Custódio de Oliveira faleceu na quarta-feira (16) aos 76 anos 

em Lençóis Paulista;
José Valardão faleceu na quarta-feira (16) aos 95 anos em Macatuba;
Antonio Hermogenes Turcarelli faleceu no domingo (13) aos 83 

anos em Lençóis Paulista;
Benedita Aparecida Anselmo Maciel faleceu no sábado (12) aos 80 

anos em Lençóis Paulista;
Mariano Turcarelli faleceu no sábado (12) aos 89 anos em Len-

çóis Paulista.

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 
Definitivo 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). Defiro 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, ficando autorizada a incineração em 
caso de inércia. Intime-se. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2ª via 
fica afixada no local de costume, dado e 
passado nesta cidade de Lençóis Paulista, 
em _______. Eu, _______ escrevente, 
o datilografei; eu ________ escrivão o 
subscrevi . (assinatura do juiz)”

NOTA DE DIvuLgAÇÃO DE 
LICITAÇÃO

O Instituto Pró-Terra abre 
licitação para a contratação de consultores 
em Restauração Florestal - Técnico Nível 
Superior, Técnico Nível Superior de 
Campo, Consultor em SIG, Estagiário de 
Nível Superior, Consultor Organizador 
de Eventos e empresas especializadas - 
combustível para deslocamento automotor, 
materiais de informática, Imagem de 
Satélite, Plotagem de Mapas e alimentação 
- para atuar no projeto “Elaboração de 
Programa de Restauração Florestal de 
APPs Hídricas na Microbacia do Córrego 
São Mateus”, aprovado por recursos do 
Fundo Estadual dos Recursos Hídricos 
- FEHIDRO (contrato 175/2019) a ser 
realizado em 2020. A modalidade de 
concorrência será tipo menor preço e 
qualificação de currículos, sendo a data 
limite de entrega até 19/11/2019. As regras 
da licitação estão disponíveis no site www.
institutoproterra.org.br Edital 5.

COMuNICADO

A ação da Cidadania comunica 
que domingo dia 20/10/2019 haverá coleta 
de alimentos nos bairros!Contamos com a 
colaboração de todos!!

EDITAL DE CONvOCAÇÃO

Pelo presente, P&R Construtora e Administração de 
Obras LTDA, inscrita no CNPJ N.º 11.453.742.0001-99, CONvOCA 
os proprietários/adquirentes de unidades do empreendimento 
denominado RESIDENCIAL PLATINuM, situado na cidade de 
Lençois Paulista, à Rua Anita Garibaldi, nº 1.189, Centro, a participar 
da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no salão do prédio, 
no próximo dia 26/10/2019 (sábado), em primeira chamada as 09h30, 
com a presença de no mínimo metade dos contratantes / proprietários 
e em segunda chamada às 10h00, com qualquer número de presentes, 
para deliberação e votação sobre os seguintes assuntos:

• Convenção de condomínio;
• Eleição de sindico, subsíndico e conselho fiscal;
• Previsão orçamentária;
• Valor da taxa de condomínio;
• Informações sobre administração inicial do prédio;
• Assuntos gerais.
Para que ninguém alegue ignorância, esta convocação será 

publicada em jornal local.

Lençois Paulista, 16 de Outubro de 2019.

P&R CONSTRUTORA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA

CONvOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados todos os membros da 
Igreja Evangélica Pentecostal Unidos em Cristo, para participarem 
da Assembleia Geral a realizar-se no dia 27/10/2019, as 19hs00 em 
sua sede social a Avenida João Paccola nº 1159, nesta cidade, para 
deliberação dos seguintes assuntos:

A) Aprovação das contas do ano 2018;
B) Eleição da diretoria executiva e conselho fiscal;
C) Outros assuntos de interesse social.

David Pedroso
Presidente 

CIELL AgROPECuARIA LTDA
CNPJ Nº 29.335.135/0001-90 - NIRE Nº 35230842037

ATA DA REuNIÃO DE SÓCIOS

Data e hora: Aos trinta dias do mês de setembro de 2019, 
às 10 horas à Rua Dorival da Silva, nº 21-19, Residencial Lago 
Sul, município de Bauru/SP. Convocação: Dispensada - Presença: 
Maria Cristina Zacharias Llobet Bonet, representando a maioria do 
Capital Social. Deliberações Aprovadas: Redução do capital Social, 
mediante diminuição proporcional do valor nominal das quotas do 
capital social dos sócios, considerados excessivos em relação ao 
objeto da sociedade, nos termos do art. 1084, §§ 1º, 2º e 3º do Código 
Civil. Desta forma o capital social da empresa passará a ser de R$ 
1.604.775,00 (um milhão, seiscentos e quatro mil setecentos e setenta 
e cinco reais) dividido em 1.604.755 quotas no valor de R$ 1,00 cada 
uma, distribuídos de acordo com contrato social. Nada mais. Lençóis 
Paulista, 30/09/2019 Sócios: Maria Cristina Zacharias Llobet Bonet.

vende-se civic, ano 
2014 modelo 2015, cor 
prata, único dono, 43 
mil km, zerado e super 
conservado. Tratar com 
Vilma (14) 99799-0263

vende-se fusca ano 
1978, cor azul, aceito ofer-
tas. Tratar 99691-6029

vende-se ford Ka 
motor 1.0, ano 2015, 
direção elétrica, flex, 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, completo, 
ótimo estado. Tratar (14) 
99786-4342

vende-se PaMPa 92, 
único dono. Valor 8.000,00, 
tratar (14) 99752-5834

vende-se GM S10 
Executive, prata, cabine 
dupla, 2009, 83.000 km, 
único dono. Tratar (14) 
99848-6073

colBt ltZ ano 2017, mo-
delo novo (sem detalhes), 
cor metálico, completo, 
único dono - 11 mil km. 
Tratar: (14) 99709-5659 
c/ Lima. 

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

Pajero full 2007 3.2 
diesel, automática, 4x4, 
completa, 7 lugares, cou-
ro, DVD, R$ 60.000,00 - tel 
whats 99614-3191.

aGili ltZ Easytronic 1.4, 
ano 2014, preto, completo, 
câmbio e piloto automá-
ticos e shifters (troca de 
marcha borboleta) atrás 
do volante. Contato com 
Luccas - 9.9740-6502.

Meriva joy 1.4 cor 
preta ano 2009 - Tratar 
(14) 3263-4351

astra sedan ano 
2005. Tratar 98171-5643.

Zafira elite 2.0 MPFI 
FLEXPOWER 2006 em óti-
mo estado - procedência 
-07 lugares - documentada 
- aceito troca. Troca só 
carro ou moto de menor 
valor e a diferença em di-
nheiro, valor R$ 26.000,00. 
Falar c/ (14) 9.9793-7010 
vivo whats.

vendo 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 estacio-
namento - tel whats (14) 
99614-3191

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

vende-se fusca 1300l 
ano 1980.otimo estado. 
Tratar: (14) 99625-6905

vende- se Agile, 2011, 
flex, preto. Contato (14) 
99674-7626

tucson Gls 2.0 automá-
tico 2013, cor prata, com-
pleto, baixa km, único dono. 
Tratar: (14) 99822-4209 

Zafira cd 07 lugares 
2004. Fone 98177-0870. 

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

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

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

vende- se Pajero TR4, 
ano 2013, cor Branca, 
excelente estado de con-
servação. Aceita proposta. 
Tratar (14) 99691-6029

vende-se PrisMa 
LTZ, ano 2015, cor branco, 
baixa quilometragem. 
Tratar (14) 99732-7713

vende-se astra CD 
ano 2003, em bom estado 
com 186 mil km, tratar 
(14)99786-4342

vende-se celta 2014 
Completo, cor prata com 
apenas 43.200 km rodados. 
Super conservado. Tratar. 
99628-8876 / 99111-6710

vende-se civic ano 
2012, cor prata, segundo 
dono, bem conservado. 
Tratar (14) 99887-7508

Moto PcX 2016 - 21.200 
km - Cinza Perolizada - Tra-
tar - Fone (14) 98806-7043

vende-se Moto XRE 
300, ano 2014, vermelha, 
baixa quilometragem. 
Tratar (14) 99887-7508

vende-se 01 moto CG 
Titan EX 160, cor vermelha 
modelo 2018, com 4 mil 
km, Tratar: 99167-7651.

tWister ano 2006, cor 
prata - vendo ou troco por 
moto 2011 TITAN 150, Tratar: 
99782-1770  c/ Mariano.

Multi funcional, 
limpeza de lotes e quintais, 
deslocamento de entulhos, 
faço cerca em lotes para 
evitar que joguem lixo e 
pintura básica e residencial, 
com o menor preço de Len-
çóis. Tratar (14) 98232-5383

auto elétrica 
Zamboni está trabalhando 
com serviços em bombas 
injetoras, bicos injetores e 
injeção eletrônica diesel, 
para maiores informações 
entrar em contato conosco 
(14) 3263-4713, estamos à 
disposição.

arquiteta renata 
Boaventura, projeto 
residencial e comercial, 
desmembramento de 
terreno, regularização, re-
forma e projeto de interior. 
Tratar (14) 99815-0038

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

Pedicure doMicílio 
c/ hora marcada p/ idosas, 
agende seu horário. Tratar 
(14) 99658-6608.

Projeto e arquitetu-
ra- Obras residenciais e 
comerciais. Regularização 
e documentação junto à 
prefeitura.

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

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

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

serralheria MariM-
Bondo - Fabricamos 
portões basculantes, 
portão de correr, portas, 
grades de proteção e estru-
turas metálicas. Faça um 
orçamento (14) 3263-0564

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

ruBinho estofados- 
conforto e qualidade em 
1º lugar, reforma de esto-
fados em geral. Tratar na 
AV Nações Unidas, 230, 
Núcleo. Fone 3264-7318, 
3264-8163 e 99781-7519.

serralheria cone-
Glian Lençóis - seu portão 
está com algum problema? 
Fazemos manutenção em 
portões automáticos e 
correr - troca de cabo de 
aço, kit e roldanas, placas 
de motores - rolamentos, 
roldanas, fechaduras elé-
tricas 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 firmas e particula-
res). Tratar (14) 99789-
2210/ 99777-2218.

sucatão didi - compro 
ferro, papelão, cobre, 
alumínio em geral. Tratar 
na Rua Willian Orsi, nº 57, 
Jardim Itapuã. Fone (14) 
3264-6195/ 99675-8650. 
Email: reciclaveismc@
hotmail.com.br

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

aPlicaM-se herBi-
cidas mata - mato em 
terrenos e quintais. Tratar 
(14) 99127-0004

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

natal jardinaGeM- 
faço manutenção em 
jardim, limpeza de terre-
nos, 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 principalmente 
jalecos. Tratar (14) 99671-
7781 ou na R: Amazonas, 
532 V. Cruzeiro

iZael estofados. 
Tratar (14) 3264-7063/ 
99738-3544 - Atendimento 
para toda a região!

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

Geovane elétrica 
Residencial: Serviços Ins-
talações e reparos elétri-
cos, faça um orçamento s/ 
compromisso, atendimento 
24 horas. Tratar (14) 3264-
3837/ 9.9864-9769

fernando caBelei-
reiro 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 feriados não 
abriremos. Na AV: Procó-
pio Ferreira, 510, Cecap ou 
telefone (14) 99675-2769.

fisioteraPia aten-
diMento domiciliar e 
consultório, R. Cap. João 
Antônio, 12-70, Bauru. Tra-
tar 99665-6449. Email: je_
quadrado1500@hotmail.
com. Jéssica Quadrado 
- Crefito 56758-LTF

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

js santos Automa-
tiza dores e Segurança 
Eletrônica - Instalação 
de automatiza dores de 
portão, cercas elétricas, 
interfones, alarmes, 
manutenção em todas as 
marcas. Tratar com Admil-
son - Técnico Autorizado 
99773-1547/ 98128-1597

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

BeM estar - Clínica de 
fisioterapia, atendemos 
todos os convênios. Tratar 
na R: José do Patrocínio, 
511, Centro. Telefone (14) 
3264-8420 c/ Dr. Danilo / 
Dra. Joyce

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

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

Gráfica lençóis 
Comunicação Visual e 
impressos. Av. Jácomo 
Nicolau Paccola nº 412. 
Tratar 3264-4200/ 98153-
2890 ou por e-mail grafica-
lencois@globomail.com 

alonso caBeleireiro 
Av: Hermínio Jacó nº 622 
no bairro Nova Lençóis, 
atendimento de segunda a 
sábado e aos domingos e 
feriados até as 12: 00h.Es-
tamos com ótimos preços. 
Tratar (14) 99728-5999.

Precisando calcu-
lar seu Seguro Novo ou 
Renovação,faça já seu 
cálculo com a MC Correto-
ra de Seguros. Rua XV de 
Novembro, 269 Centro - 
Lençóis Paulista 014 3263 
3803/ 014 99884-3777

doG house banho e 
tosa onde seu cão se sen-
te em casa - Rua: Antônio 
Tedesco nº 537 Centro. 
Tratar (14) 3264-8885 ou 
(14) 99758-2022.

PreocuPado se as 
mudanças nas regras de 
aposentadoria afetarão 
você? Faça uma consulta 
conosco e entenda. Escri-
tório Contábil G5 Contec. 
R. José do Patrocínio, 591, 
Lençóis Pta. Fone: 3263-
2015/3264-8282/3264-
6569

serralheria Portal 
- portões basculantes 
revestido em chapas de 
alumínio - estruturas e 
esquadrilhas metálica 
em geral. Pontualidade, 
eficiência e qualidade 
em primeiro lugar. Tratar 
3264-4313 e-mail serralhe-
riaportaljc@hotmail.com

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

auto stilo Lava 
Car - lavagens simples à 
completa, lavagem interna 
e polimento rua: nove de 
julho, 999 - centro e-mail 
esthemacedo@gmail.com. 
Tratar: (14) 99178-4013

edícula aldeia - para 
confraternizações - “am-
biente familiar”. Lugar am-
plo com cobertura, quarto, 
banheiro interno, sala, 
copa com churrasqueira, 
quadra, piscina, banheiro 
externo masculino, mesa 
de bilhar e, acessórios 
(Freezer, TV). Tenho mesas 
e cadeiras para alugar. 
Tratar 99768-0518 vivo 
whats, no Itapuã. Pode me 
chamar no whats! Aceita 
pagamento no cartão, 
débito ou crédito!

acadeMia de judô AKI 
- R. Rio Grande do Sul, 340 
Vila Cruzeiro / facebook.
com/academiadejudolp 
tratar: 99822-9294 ou 
99769-4121

instalador antenas 
- TV home e ventiladores. 
Tratar: 981186574 whats 
com Juvêncio.

sou cuidadora, tenho 
experiência, tenho 15 anos 
de hospital (enfermeira) 
possuo carta de habilita-
ção, tenho vários horários 
disponíveis. Tratar: 3263-
0509 ou 99770-0265.

eletricista/ante-
nista - instalação e 
manutenção em elétrica 
residencial e comercial, 
alarme, cerca elétrica e 
fixação de antenas para-
bólicas e digital. Fone: (14) 
99834-9986 Eduardo.

Procuro vaGa 
de diarista; Faxineira 
ou doméstica. Tenho 
disponibilidade de dia e 
horário, para Residências 
ou Escritórios. Tratar (14) 
99896-2101

Glória Bernardini 
Escritório de Engenha-
riaemail: gloria.esceng@
yahoo.com.br. 3281-4900

Procuro traBalho 
na área de Atendimento, 
tenho experiência e 
formação na área. Contato 
(14) 99632-0888

total liMP - limpeza e 
descartáveis, Rua: Antônio 
Paccola, 20 Vila Antonieta 
ll. E-mail eliejf@yahoo.com.
br. Tratar: (14) 99778-3100

aulas Particulares. 
Matemática ( Ensino Fun-
damental) Tratar Valério 
cel: 99715 2968
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ALIMENTAÇÃO

DIVERSOS

EXCURSÕES

SERVIÇOS

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

JD. JOÃO PACCOLA, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, área de 
serviço, churrasqueira e garagem para 02
carros, sendo 01 garagem coberta – R$ 
210.000,00.

JD. PRINCIPE, 03 dormitórios, sendo 01
suíte, sala, copa, cozinha, banheiro social, 
lavanderia e garagem para 02 carros. – R$ 
300.000,00.

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

TERRENO, JD. MARIA LUIZA IV com
240,00m² – R$ 110.000,00 – Aceita 
Financiamento.

TERRENO, JD. GRAJAÚ com 250,00m² –
R$ 115.000,00 – Aceita Financiamento.

TERRENO, JD. ITAMARATY com 
1.050,00m² – R$ 500.000,00.

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

TERRENO, JD. CAJÚ I com 325,85m² –   
R$ 110.000,00 (esquina)

TERRENO, VILA ANTONIETA I com
503,00m² – R$ 250.000,00 (esquina)
__________________________________________________

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

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

GALERIA MARIA “Mis-
tura 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 � nos 
em cachepôs de madeira 
e a famosa bagaceira, a 
cachaça. Localiza na R. Raul 
Gonçalves de Oliveira, 113, 
descendo o Banco do Brasil, 
@galeriamarialp. Tratar: 
3264-2645 ou 99689-3939.

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

ESTUDANTIL PRESEN-
TES Roupa de inverno é só 
aqui, aonde você encontra 
o melhor peças e melhor 
preço e atendimento hoje e 
sempre, conjuntos infantis 
e aduldos, blusa e calçados 
de todos os tamanhos pra 
você e tada família.. Todo 
com 10% de desconto a 
vista ou parcelado no car-
tão em 6 vezes. 3263-2125

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

SOU DIARISTA, com 
experiência. Boa organiza-
ção e disciplina. Atuo em 
Residências, Escritórios e 
Consultórios. (Escritórios 
e Consultórios Disponível 
Faxina a Noite) Tratar: (14) 
99702-5096

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 experiências no 
ramo a mais de 50 anos. 
Tratar: (14) 99191-0232

CONSÓRCIO CONTEM-
PLADO crédito R$298 mil 
p/ comprar imóvel, constr. 
/ capital giro - quero 
R$30 mil +  transf. div. 
(14) 99892-8346 (partic.) 
transf. div. 99892-8346 

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

EMPRÉSTIMO CONSIG-
NADO para aposentados 
e pensionista do INSS, 
garantidos pela Caixa 
Federal. JCS Negócios 
Imobiliários - R. 15 de No-
vembro, 581 (Ed. Paccola), 
Lençóis Paulista. Tratar: 
3264-5165 ou 99667-9992

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

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

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

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

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

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

REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 
DE LENÇOIS PAULISTA – SP.

ROSELY RODRIGUES
OFICIALA

PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
IMÓVEL DE MATRÍCULA 22.792

PROTOCOLO 104.994

Rosely Rodrigues, Oficiala de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca 
de Lençóis Paulista, SP, serviço extrajudicial situado na Rua Sete de Setembro, 1033, nesta cidade, FAZ SABER que EDE-
RALDO JOSÉ ANDREOLLI E SUA MULHER, requereram a retificação da descrição tabular do imóvel de matrícula nº 
22.792, deste Registro, de sua titularidade a saber: UMA GLEBA DE TERRAS, denominada GLEBA 4, com a área de 5,241 
alqueires ou 12,68353 ha, situado na FAZENDA FARTURA, neste município e comarca de Lençóis Paulista, SP,  processado 
nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na plan-
ta e no memorial descritivo e a tentativa de notificação frustrada do titular do imóvel confrontante-Matrícula 13.826, fica o 
seu titular tabular, FABIO JOSÉ MARTINS, RG.29.341.512-2-SSP/SP, NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos 
que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar fundamentadamente 
os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados no 
artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e 
conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta 
na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere 
ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando 
os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem 
novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos 
reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem 
impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação 
pretendida. Segue abaixo croqui de localização da área. 

Lençóis Paulista, SP, 10 de outubro de 2019.

ROSELY RODRIGUES 
Oficiala de Registro

REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 
DE LENÇOIS PAULISTA – SP.

ROSELY RODRIGUES
OFICIALA

PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
IMÓVEL DE MATRÍCULA 17.007

PROTOCOLO 104.995
Rosely Rodrigues, Oficiala de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca 

de Lençóis Paulista, SP, serviço extrajudicial situado na Rua Sete de Setembro, 1033, nesta cidade, FAZ SABER que EDE-
RALDO JOSÉ ANDREOLLI E SUA MULHER, requereram a retificação da descrição tabular do imóvel de matrícula nº 
22.792, deste Registro, de sua titularidade a saber: UMA GLEBA DE TERRAS, denominada GLEBA 4, com a área de 5,241 
alqueires ou 12,68353 ha, situado na FAZENDA FARTURA, neste município e comarca de Lençóis Paulista, SP,  processado 
nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na 
planta e no memorial descritivo e a tentativa de notificação frustrada do titular do imóvel confrontante-Matrícula 13.826, 
fica o seu titular tabular, FABIO JOSÉ MARTINS, RG.29.341.512-2-SSP/SP, NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos 
técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar funda-
mentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos 
enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário 
para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da noti-
ficação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a 
lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, 
aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não 
impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados 
seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo 
legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a 
retificação pretendida. Segue abaixo croqui de localização da área. 

Lençóis Paulista, SP, 10 de outubrol de 2019.

ROSELY RODRIGUES 
Oficiala de Registro

COOPERATIVA ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 
EMPRESÁRIOS DE LENÇÓIS PAULISTA

SICOOB CRED-ACILPA

 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Empresários de Lençóis Paulista – Sicoob Cred-Acilpa, inscrita 
sob o CNPJ nº 09.004.796/0001-25 e NIRE 35400096942, no uso das 
atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, 
que nesta data são de número 1.610 (hum mil seiscentos e dez), em 
condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordi-
nária, a realizar-se no auditório da Acilpa, Rua Piedade nº 161, Centro 
de Lençóis Paulista – SP, CEP 18.680-050, por absoluta falta de es-
paço em sua sede social, no dia 31/10/2019 obedecendo aos seguin-
tes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, 
cumprindo o que determina o estatuto social: 1) em primeira convo-
cação: às 13:00 com a presença de 2/3 dos associados; 2) em segunda 
convocação: às 14:00 com a presença de metade mais 1 dos associa-
dos; 3) em terceira convocação, às 15:00 com a presença de no míni-
mo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:
EXTRAORDINÁRIA
1. Reforma Ampla do Estatuto Social, com destaque na ade-

quação para Livre Admissão.
2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
        
Lençóis Paulista, 19 de outubro de 2019.

Sr. Marcos Augusto Santana 
Presidente do Conselho de Administração

PORTO SEGURO 
consórcio. Faça acontecer 
seu novo imóvel, reforma, 
construção ou a compra 
do seu terreno. Credito de 
55 mil à 500 mil, parcelas 
a partir de R$349,00 s/ 
juros. Até 200 meses p/ 
pagar. Possibilidade de 
utilização do FGTS. Con-
templações mensais por 
meio de lance ou sorteio. 
Tratar: (14) 99167-9988 ou 
(13) 97600-6723 Whats.

AULAS PARTICULARES 
de Italiano Tratar Valério 
cel: 99715 2968

AULAS PARTICULARES - 
inglês, conversação, leitura, 
escrita, Professor “Fluente” 
residiu e trabalhou na Ingla-
terra (Londres) por 5 anos. 
Tratar (14) 99611-7673

VENDE-SE, CALDO de 
cana na R: Treze de maio 
1298, referência esquina 
com o Detran, venha 
experimentar, também 
fazemos entrega. Tratar 
99748-1167 com Gilberto

SABORES DE Minas 
- meia cura, queijos arte-
sanais, vinhos e salames. 
Tratar: 99623-1664 ou 
99696-7124.

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

RESTAURANTE VIAJAN-
TES - 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

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

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 car-
tão de credito. Falar com 
João (14) 98803-7954

VENDE-SE 2 TVs de tubo, 
sendo uma já com o con-
versor. Tratar 3263-1280

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

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

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

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

LOCAÇÃO MURO para 
propagandas em geral, 
próximo à rotatória Imobi-
liária 21, excelente locali-
zação com � uxo constante 
de veículos e pedestres. 
Ligue 99728-1313

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

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

VENDO VESTIDO de noi-
va 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

VENHA REALIZAR o so-
nho da casa própria!Finan. 
seu imóvel pela CEF! 
Imóvel novo, usado, 
terreno e construção, faça 
uma avaliação de crédito! 
3264-5165, 99820-0872 
- José Carlos. R. 15 de 
Novembro, 581. Ed. 
Paccola, 3º and, sala 32. 
Lençóis Paulista.

EXCELENTE OPORTU-
NIDADE para escritórios, 
vende-se mesas, 
gaveteiros e armários, 
confeccionados em mdf e 
revestimentos padroniza-
dos. Tratar: 991180204

VENDE-SE LOTE de rou-
pa semi novas e calcados 
semi novos n° 36. Tratar 
(14) 3263-1280

VENDE-SE 2 tvs de tubo 
20”. Tratar 99865-4330

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

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

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

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

14 A 17/11. Caraguatatu-
ba. Tratar: com Ivani (14) 
3264-8436, 99724-8206 
ou com Isabel (14) 99682-
9892

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

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

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

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

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

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

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

EXCURSÕES PRAIAS 
Ubatuba, Praia Grande, 
Santos, Comburiu. Tratar: 
Bete 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. 

EMPREGOS

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

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

ÁREAS PARA 
CHÁCARAS DE LAZER

Com 20.000m²
Ótima localização!

Cel.: 98129-1119 | 98129-9588

POUCAS UNIDADES!
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Atenção noivAs - Para 
tornar seu casamento mais 
especial, conheçam o trio 
“Sonora - vocal feminino” 
que há mais de 5 anos 
se dedica para que cada mo-
mento de sua cerimônia seja 
inesquecível, com repertório 
eclético, prioriza a harmonia 
vocal e a suavidade femini-
na. 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 final de ano 
chegando, venha ficar diva 
com uma super make. Vou 
até você!. Valor acessível. 
Contato: 99814-8885 
Bruna Santiss Makeup

vende-se umA casa 
em Alfredo Guedes na Rua 
XV de Novembro 217, com 
terreno de 15x96m, fundo di-
visa com Rio Lençóis. Tratar 
3264-6403 ou 99712-9948

stA terezinhA I, casa 
nova com 3 dorm, sala, 
copa, cozinha, WC social, 
lavanderia, garagem co-
berta, e uma sala comer-
cial, valor R$260.000.00 ou 
aceita permuta. CONSULT 
Imóveis (14)3263-
1118/99781-2567

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

 Jd. itAmArAty exce-
lente 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 PlAnAl-
to nova 02 dormitórios, 
sala, cozinha, área de 
serviço.R$220.000,00 acei-
ta financiamento.Consult 
Imóveis 14-3263-1118

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

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

APto PortAl de Lençóis 
02 dorm, sendo 01 suíte, 
com armários embutidos, 
gabinetes e fechamentos 
para os quartos, Box. 
.Aceita financiamento! 
consult imóveis 14-3263 
-1118/99781- 2567

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 bran-
co e Agudos) a negociar. 
Tratar: (14) 99665-5755 ou 
(14) 99648-6977. 

APto FlAmBoyAnts - 
Bauru: 03 dorm., sala estar/
jantar, cozinha planejada, 
área de serviço, 1 vaga de 
garagem coberta. Armários 
embutidos e ar condiciona-
do. Aceita financiamento 
ou carro como parte de 
pagto. R$190.000,00. 
Consult Imóveis (14) 3263- 
1118/ (14) 99781-2567 

Jd PlAnAlto 02 dormi-
tórios, cozinha americana, 
sala, wc e área de serviço 
fechada. R$190.000,00 
Consult Imóveis (14)3263-
1118/99781-2567

ediFício BethA - vendo 
apartamento. Tratar (14) 
99772-7716 com Cláudio.

centro 02 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, 
lavanderia e garagem p/ 
02 carros. R$ 350.000,00 
- SANTANGELO IMÓVEIS 
3263-7094 / 99795-0722

residênciAs
AluGA

residênciAs
vendA imóveis

comerciAis

chácArAs
vendA

terrenos
vendA

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 Splendo-
re - 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 Pereira de 
Barros, próximo à avenida 
Ubirama. Última localiza-
ção para quem quer montar 
um comércio. Tratar (14) 
99658-4415 com Cláudio.

vendo APArtAmento 
no Residencial Jacarandá 
(aceito carro ou moto 
como parte de pagamen-
to). (14) 98141-3822

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

vende -se casa no bairro 
Maria Luiza II, 115m², 03 
quartos, sendo 01 suítes. 
Tratar:(14) 997120847.

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

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 
- SANTANGELO IMÓVEIS 
(14) 3263-7094 /99795-0722

Jd. PrincíPe 03 dormi-
tórios, sendo 01 suíte, sala, 
copa, cozinha, banheiro so-
cial, lavanderia e garagem 
p/ 2 carros - R$ 310.000,00 
- SANTANGELO IMÓVEIS 
3263-7094 / 99795-0722

vende-se APArtA-
mento Renata Lycia no 
jardim Ubirama ao lado da 
igreja São José, excelente 
acabamento, porcelanato, 
forro de gesso, armários 
embutidos na cozinha, 
quarto, lavanderia, banhei-
ro, elevador, salão de festa, 
despensa individual. Valor 
250 mil, tratar 98123-2361

Jd. PrincíPe 2 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, área de lazer c/ 
churrasq. despensa e 
garagem. Sl comercial c/ 
banheiro. R$ 250.000,00 
- SANTANGELO IMÓVEIS 
3263-7094 / 99795-0722

Jd. GrAJAÚ 2 dorm., sala, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem 
p/ 2 carros - R$ 230.000,00 
- SANTANGELO IMÓVEIS 
3263-7094 / 99795-0722

Jd. euroPA 3 dorm, sendo 
1 suíte, sala, copa, cozinha, 
banheiro social e entrada 
p/ carros. - R$ 295.000,00 
- SANTANGELO IMÓVEIS 
3263-7094 / 99795-0722

Jd. AmÉricA 4 dorm, 
sendo 1 suíte, sala, copa, 
coz, banh social e entrada 
p/ carros. - R$ 250.000,00 
- SANTANGELO IMÓVEIS 
3263-7094 / 99795-0722

APArtAmento ed. RE-
NATA LYCIA 02 dormitórios, 
sala c/ 2 ambientes, cozi-
nha, banheiro social, área de 
serviço, varanda e 02 vagas 
de garagem. - R$ 260.000,00 
- SANTANGELO IMÓVEIS 
3263-7094/99795-0722 

vendo APArtAmento 
no Ed. 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. Contatos: 
99141-9526 ou 99829-1217

vende-se lindA casa 
Núcleo L. Zillo, 3 dormitórios 
(1 ármario planej), sala es-
tar, sala jantar, coz planej c/ 
forno e cooktop embutidos, 
2 banheiros, área c/ churras-
queira, lavanderia coberta, 
garagem p/ 2 carros. 
Valor R$ 270,000.00. Aceita 
financiamento. Tratar: 
99821-7389 ou 99184-2567

vendo soBrAdo na 
Rua: Ignácio Anselmo (cen-
tro), comercial e residen-
cial com piscina /rancho. 
Aceito apto ou casa como 
parte no negócio. Tratar: 
(14) 99148-9959

residênciA vendA: 176 
m², 3 quartos, sendo 1 suíte 
com closet e guarda roupas 
planejados, sala estar e 
jantar integradas, Cozinha 
com armários planejados e 
coifa de inox, Banheiro so-
cial com armário, garagem 
para 2 carros, Área de lazer 
com churrasqueira, lavabo 
e Lavanderia Adriano Cian - 
Consultor. Tel. 99126-5928

residênciA vendA: 
160 m²,3 quartos, sendo 1 
suíte Sala estar e jantar, 
Cozinha, Banheiro, social, 
Garagem para 2 carros 
Área de lazer com churras-
queira, lavabo e Lavanderia 
Adriano Cian - Consultor de 
Imóvel Tel. 99126 5928

são João - Salão Festa 
147,44 m2 terreno 253 
m2 Balcão, Cozinha com 
churrasqueira, Garagem 
3 carros, Banheiros. 
Infraestrutura completa 
ideal para aluguel Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 5928

centro - quitinete - 1 
quarto,1 sala,1 cozinha,1 
banheiro -sem garagem 
(Sobrado). R$ 400,00. 
Código 02674. . Ligue 
(14) 99728 - 1313 / 3263 
- 0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

centro - quitinete - sala 
ampla,1 cozinha com 
balcão,1 banheiro,1º andar. 
R$ 450,00. Código 02370. 
. Ligue (14) 99728 - 1313 
/ 3263 - 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

centro - quitinete - so-
brado - 1 sala grande,1 co-
zinha,1 banheiro completo,1 
lavanderia,1 garagem com 
água coletiva. R$ 550,00. 
Código 02583. . Ligue (14) 
99728 - 1313 / 3263 - 0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

AluGA-se chácArA. 
Tratar: (14) 99754-4603 ou 
(14) 3263-5034. 

mArAmBA - BAURU - 
APARTAMENTO - 2 quartos 
com armários embutidos,1 
sala,1 cozinha,1 banheiros,1 
lavanderia,ventiladores 
teto,1 garagem. R$ 
1.200,00. Código 02472. 
. Ligue (14) 99728 - 1313 
/ 3263 - 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

mArAmBA - BAURU - 
APARTAMENTO-2º andar, 
2 quartos,1 sala conj 1 
copa,1 cozinha ampla,1 
area de serviço,1 banheiro 
social,garagem coberta, 
portaria 24 horas.R$ 
1.000,00. Código 02646. 
. Ligue (14) 99728 - 1313 
/ 3263 - 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

centro - quitinete - 1 
quarto,1 sala,1 cozinha,1 
banheiro,sem garagem. 
R$ 400,00. Código 02667. 
. Ligue (14) 99728 - 1313 
/ 3263 - 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

nucleo - sala comercial-
-4x3,5 com adaptação para 
deficientes.R$ 500,00. 
Código 02482. . Ligue 
(14) 99728 - 1313 / 3263 
- 0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

AntonietA - sala 
comercial- 1 sala grande,1 
banheiro,ótima localização 
e excelente preço. R$ 
550,00. Código 02354. . 
Ligue (14) 99728 - 1313 
/ 3263 - 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

virGílio cAPoAni - sala 
comercial-1 sala,1 banhei-
ro,1 lavanderia, 475 metros 
construído. R$ 550,00. 
Código 02427. . Ligue (14) 
99728 - 1313 / 3263 - 0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

centro - sala comercial 
- 1 sala 5x4 com pia, na cli-
nica já instalada na cidade 
(sala de recepção, uma sala 
atendimento, sala espera, 
sanitários adaptados, es-
tacionamento. R$ 660,00. 
Código 02420. . Ligue (14) 
99728 - 1313 / 3263 - 0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

nucleo - sala comercial- 
sala ampla com divisórias,1 
banheiro, estacionamento 
na frente. R$ 700,00. 
Código 02105. . Ligue (14) 
99728 - 1313 / 3263 - 0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

nAçÕes - sala comercial 
- 1 sala ampla azulejada 
ate o teto com pia/ balcão, 
1 banheiro,1 lavabo. R$ 
750,00. Código 02364. . 
Ligue (14) 99728 - 1313 
/ 3263 - 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

centro - sala comercial 
- 1 sala, 1 banheiro. R$ 
1500,00. Código 02620. 
. Ligue (14) 99728 - 1313 
/ 3263 - 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

centro - sala comercial - 
2 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 
1 copa, 1 lavanderia, 1 
banheiro, 1 garagem. R$ 
1.300,00. Código 02445. 
. Ligue (14) 99728 - 1313 
/ 3263 - 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

FestAs

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

PArque rondon, ven-
de-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 elétrica, 
alarme, interfone e portões 
automatizados. Valor 
R$585 mil. Tratar 99795-
2449 Magno Ferreira 
Cresci 194142F 

Jd. euroPA Vende-se 
casa, sobrado com 215 m² 
de construção, 3 quartos 
sendo uma suíte, 3 banhei-
ros, 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 financiamento, 
aceito como parte do paga-
mento carro, terreno e casa. 
Tratar 99795-2449 Magno 
Ferreira Cresci 194142F

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

AluGA-se, APArtA-
mento de frente para o 
mar, na ilha comprida - SP, 
com acomodação pra 12 
pessoas. Envio Fotos e mais 
informação pelo whats (14) 
99632-3811 com Edna

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

chAcArA P/ FESTA - 1 
cozinha ampla com chur-
rasqueira, uma geladeira 
e freezer, uma área com 
mesa e cadeiras, 1 pisci-
na, muita área verde. Valor 
R$350,00/dia. Contato: 
(14) 997727315

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

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

ilhA comPridA frente 
p/mar Condomínio fecha-
do, preços especiais, alugo 
para 6 e 12 pessoas, tratar 
c/Edna. Tratar (14) 99632-
3811 ou 3264-8064

residenciAl AtAlAiA 
Jardim Nova Lençóis 
apartamento 02 quartos, 
sala,cozinha,banheiro,a.s. 
e garagem. 

AluGA-se chácArA, 
no são Judas Tadeu para 
eventos em geral. Pra 
mais informação entrar em 
contato Tratar (14) 99653-
1140 ou (14) 3263-4713

AluGA-se cAsA nos 
fundos com 2 quartos na 
cecap, para 1 pessoa ou 
casal. Valor 650,00 exige 
caução de 3 alugueis. 
Tratar (14) 3263-1617

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

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

AluGA-se sAlA 
comercial com 80 m² no 
jardim Príncipe na rua 
Henrique Losinka Alves 
esquina com Luiz Vaz Pinto 
(próximo da Comai). Tratar 
(14) 98154-1999

AluGA-se sAlão 
comercial no Jd. Santa 
Terezinha com 80m² locali-
zado ao lado de mais três 
salas já alugadas. Tratar 
(14) 98154-1999

AluGA-se sAlão co-
mercial, na Cecap II. Rua 
Adriano da gama Cury. 
Nº616. Tratar com Bebeto 
Cel:. (14) 99630-6731 ou 
(14) 3263-5068

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

novA lençois - sala 
comercial-1 sala, 1cozinha 
pequena, 1 banheiro 
com adaptação,1 quintal 
pequeno, porta metálica 
com controle. R$ 1.550,00. 
Código 02475. . Ligue 
(14) 99728 - 1313 / 3263 
- 0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

sitio vArGem Limpa 
2 Alqueires, Casa com 
varanda, 03 Quartos, Suíte 
com Ar Condicionado, 
Cozinha, Banheiro Social, 
Poço Artesiano, Manguei-
ra, Pastagem, Plantação 
de Milho a 12 km de 
Lençóis, aceito residência 
como parte do negócio. 
Adriano Cian - Consultor 
de Imóvel Tel. 99126 5928

vende-se um sitio área 
rural de 1 alqueire de terra, 
ao lado do engenho são Luiz, 
no são Judas Tadeu, com 
asfalto, água e luz. Tratar 
99772-5363 com Amaral. 

são JudAs Tadeu - chá-
cara medindo 20.000m². 
Tratar (14) 99772-7716

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.regional-
todaraca.blogspot.com

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

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

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

vendo ou Troco por terre-
no, chácara Vergílio Rocha 
com 1.025m² fechada em 
alambrado, volto a diferen-
ça. Tratar: (14) 99650-0053 

vende-se, chácArA 
próximo da Usina Barra 
Grande 3500m², com poço 
artesiano, força e 02 coma-
dos. Tratar: (14) 99838-6156

vende-se umA chácara 
(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

terreno res. Antonio 
Lorenzetti Filho Com 
financiamento (MCMV), ou 
próprio. . 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

itAmArAty, vendo 
Terreno Murado e Aterrado 
400 m2 -Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. 
99126 5928

itAmArAty, vendo 02 
Terrenos de esquina (lindo), 
planos e Juntos total 1070 
m2 -( Vendo Junto ) Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 5928

itAmArAty, vendo 
02 Terrenos, na parte alta, 
planos e Juntos total 1110 
m2 -( Vendo Junto ) Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 5928

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 343m². Adria-
no Cian - Consultor de 
Imóvel tel. (14) 99126-5928

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

PlAnAlto, terreno de 
esquina, próximo a rotató-
ria, 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

AntonietA i: Vendo 
um terreno de 300m², 
R$135.000,00. Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel Tel. 
99126 5928

mAriA luizA IV: 01 
Terreno 372 m² R$ 120,000 
Adriano Cian - Consultor de 
Imóvel Tel. 99126-5928

Jd euroPA - vendo 
terreno parte alta, ótima 
localização. Tratar (14) 
98137-7021

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

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

terreno locAlizAdo 
no Jardim Village, na 
Avenida dos Estudantes. 
Interessados tratar no 
Telefone (14)99725-2619.

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

vende-se terreno com 
200 m² no residencial An-
tônio Lopes (sup. Gigantão) 
em frente a caixa d’água. 
Tratar (14) 98154-1999

vende-se ou troca por 
outro imóvel, terreno com 
2.500 m² de frente para a 
rodovia - Macatuba (ao lado 
do supermercado Azulão). 
Tratar (14) 98154-1999

vende-se um terreno no 
jardim Planalto por 40.000 
mais prestações, sendo 
negociável os 40.000. Tratar 
3264-4451 ou 99119-2443 
falar com Ângela ou Rubens

terreno GrAn Ville Ex-
celente terreno plano com 
1.020m². Consult Imóveis 
14-3263-1118
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DATA ESPECIAL - Alexandre Ivo faz 
aniversário na quarta-feira (23) e festeja 
com toda a família, especialmente a esposa 
Cláudia. Parabéns!

APAGANDO AS VELINHAS - A psicóloga 
Salete Cortez completou mais um ano de vida 
ontem (18) e comemorou com a família e os 
amigos. Saúde e paz!

IDADE NOVA - O educador musical José 
Santos aniversariou na quinta-feira (17) 
e recebeu as felicitações dos amigos e 
familiares. Felicidades!

Confira nos cliques da Cíntia Fotografias quem marcou presença no primeiro 
final de semana da Festa de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Cruzeiro.

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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Ivana e Everaldo, na Festa de Nossa 
Senhora Aparecida

Barbosa e Janet, na Festa de Nossa 
Senhora Aparecida

Maria Paula e Marli, na Festa de Nossa 
Senhora Aparecida

Erica, Sofia e Edineia, na Festa de 
Nossa Senhora Aparecida

Jhenifer e Artur, na Festa de Nossa 
Senhora Aparecida

Elaine e Nivaldo, na Festa de Nossa 
Senhora Aparecida 
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Tania e Ederson, na Festa de Nossa 
Senhora Aparecida

Vanderlei e Liuca, na Festa de Nossa 
Senhora Aparecida

Telma e Amarildo, na Festa de Nossa 
Senhora Aparecida
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RECORDANDO

PADROEIRA - O registro desta semana mostra a primeira imagem de Nossa 
Senhora da Piedade da Igreja Matriz de Lençóis Paulista, que foi trazida da 
Itália em 1887, pelo padre José Magnani. Em 1949 a imagem foi doada aos 
proprietários da Fazenda Fartura, no distrito de Alfredo Guedes, onde segue 
exposta para visitação.

Por Nelson Faillace
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