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UM SENHOR JORNAL

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

R$ 2,00

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

DOMINGO, 27/10

34ºC UR 74%
29%20ºC
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Sol e aumento de 
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FILLP faz homenagem a Monteiro Lobato
Festival acontece entre os dias 3 e 10 de novembro com diversas atividades no Teatro; abertura e encerramento têm shows de Peninha e Ira!

Na última quarta-feira (23), 
a Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista entregou 
o prêmio Mestre Elzo Terra 
Garbino para 12 projetos 
educacionais desenvolvidos 
pelas escolas da cidade. A 
solenidade, que aconteceu 
no Espaço Cultural Cidade do 
Livro, contou com a presença 
de autoridades, convidados, 
professores responsáveis 
pelos projetos concorrentes 
e familiares do patrono. O 
prêmio é uma homenagem e 
uma forma de incentivo aos 
projetos educacionais que 
alavancam a qualidade do 
ensino público ou privado nas 
unidades escolares locais. 
Foi idealizado pela vereadora 
Diusa Furlan e virou decreto 
legislativo no ano passado.

INCENTIVO
à educação

COPA IMPRENSA MELHORES DO ANO

Lençoenses estreiam 
com o pé direito

Organização defi ne 
últimos detalhesA6 A4

TRÁFICO

CIRCUITO CULTURAL NEGÓCIOS S/A

Força Tática prende 
jovem de 21 anos

Teatro recebe peça 
infantil na terça (29)

Mix Biju 
agora é Mix 3

Na tarde desta quinta-feira (24), 
no Jardim do Caju, a equipe de Força 
Tática da Polícia Militar prendeu um 
jovem de 21 anos acusado de trá� co de 
drogas. Com ele foram apreendidos 44 
eppendorfs de cocaína, dois tijolos pe-
quenos de maconha e R$ 166 em espé-
cie, fruto do comércio ilegal. Segundo 
o comandante da Força Tática, Sargen-
to Lucas, a ocorrência foi registrada 
durante patrulhamento pelo bairro, 
em que A.C.O. foi avistado em atitu-
de suspeita. Em revista pessoal foram 
encontrados R$ 166 e um eppendorf 
de cocaína. Próximo ao local, foram 
localizados mais 43 eppendorfs e dois 
tijolos de maconha. O jovem foi levado 
à Delegacia de Polícia, onde � cou pre-
so, à disposição da Justiça.

Na terça-feira (29), a partir das 15h, 
o Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, 
em Lençóis Paulista, recebe o espetácu-
lo infantil “O Reizinho Mandão”, com 
a Cia Fato. O evento, que é gratuito, in-
tegra a programação de outubro do Cir-
cuito Cultural Paulista, realizado pela 
Secretaria de Cultura e Economia Cria-
tiva do Estado de São Paulo em parceria 
com a APAA (Associação Paulista dos 
Amigos da Arte), com apoio da Secreta-
ria de Cultura do município e patrocí-
nio da Lwart Lubri� cantes.

Atendendo há 12 anos em Lençóis 
Paulista, a loja de acessórios e bijuterias 
Mix Biju está de cara nova e com novo 
nome: Mix 3. Localizada na Rua Quin-
ze de Novembro, no Centro da cidade, 
o local passou por uma reforma e agora 
investe na venda dos mais variados pro-
dutos a preço único, apenas R$ 3. Apos-
tando no novo formato, a loja passou a 
contar, além das bijuterias e acessórios, 
com produtos para casa, presentes, festa, 
linha pet, brinquedos, maquiagem, ob-
jetos de decoração e muito mais.A7 B2
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DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
Por conta do Dia do Servidor Público, comemorado na segunda-feira (28), a 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista não terá expediente em suas repartições. 
As exceções são o serviço de coleta de lixo, que será mantido para evitar 
acúmulo, e o atendimento de urgência e emergência na UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) e Pronto Atendimento do Núcleo, neste último, das 17h às 23h.
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Cidade

Da Redação

vai começar mais uma 
edição do Festival Inte-
grado de Literatura de 

Lençóis Paulista (FILLP), que 
neste ano chega à 11ª edição 
consecutiva. A programação 
reúne diferentes manifestações 
culturais como a literatura, a 
música, o cordel, a poesia, a 
contação de histórias, o teatro, 
a dança em um único evento. 
Como tema para este ano, a 
organização escolheu o escri-
tor paulista, de Taubaté, Mon-
teiro Lobato, eternizado pela 
História do Sítio do Pica-Pau 
Amarelo. O escritor lençoen-
se homenageado nesta edição 
será Nelson Faillace, que tem 
diversas obras sobre a história 

e crônicas da cidade.
A abertura do FILLP 2019 

acontece no próximo domingo 
(3), às 19h30, no Teatro Mu-
nicipal Adélia Lorenzetti. A 
partir das 19h, o jovem Pedro 
do Cordel, de Bauru, se apre-
senta. Em seguida, após o ce-
rimonial de abertura, sobe ao 
palco o cantor Peninha, autor 
de grandes sucessos como “So-
zinho”, “Sonhos”, “Que Pena”, 
“Alma Gêmea”, “Adoro Amar 
Você”, entre outros. Peninha 
será acompanhado pela Or-
questra Municipal de Sopros 
Maestro Agostinho Duarte 
Martins. No encerramento da 
programação, o Festival vai re-
ceber o show acústico da ban-
da paulistana Ira!, realizado 
em um palco externo que está 

sendo montado especialmente 
para essa apresentação.

O FILLP é uma realização 
do Programa de Ação Cul-
tural do Governo do Estado 
de São Paulo (ProAC), com o 
patrocínio da Bracell e da Zi-
lor Energia e Alimentos, com 
produção-executiva da Canta 
Music Produções e apoio cul-
tural da Lwart e Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista, 
através da Secretaria de Cultu-
ra. “Em 2017, nós anunciamos 
a mudança do nome de nosso 
Festival do Livro para Festi-
val Integrado de Literatura de 
Lençóis Paulista. De lá para 
cá, o Festival tem sido amplia-
do com mais espaço para a li-
teratura, a música, a dança, a 
poesia e demais manifestações 

culturais com o objetivo de fa-
zer do FILLP um dos maiores 
eventos literários de São Pau-
lo e do Brasil, já que temos 
o título de Cidade do Livro e 
vislumbramos a possibilidade 
de nos tornarmos a Capital 
Nacional do Livro”, destaca o 
prefeito Anderson Prado.

“Para este ano vamos le-
var para o Teatro Municipal 
um pouco do mundo e do 
universo criado por Monteiro 
Lobato com suas histórias e 
personagens marcantes como 
Emília, Visconde de Sabu-
gosa, Pedrinho e Narizinho. 
Mais uma vez, o teatro vai 
se transformar em um espa-
ço voltado para as diferentes 
manifestações cultural, valo-
rizando o artista local e a po-

pularização da cultura, com 
uma programação pensada 
para atender toda a comuni-
dade lençoense e da região, e 
o que é melhor, com progra-
mações e espetáculos gratui-
tos”, comenta o maestro Mar-
celo Maganha, secretário de 
Cultura de Lençóis Paulista.

Nos oito dias do evento 
são esperados mais de 20 mil 
participantes, entre alunos das 
escolas da cidade e visitantes 
de toda a região. A organização 
do FILLP se preocupou com 
todos os detalhes para que os 
visitantes tenham toda a como-
didade e possam aproveitar as 
inúmeras atrações programa-
das. Todos os dias haverá um 
lançamento literário, além da 
edição especial referente ao 1º 

Concurso Literário do FILLP 
2019, com textos inéditos de 
escritores lençoenses.

No palco principal do Tea-
tro Adélia Lorenzetti, o público 
vai poder assistir espetáculos 
como o  Encontro  de Corais 
de Lençóis Paulista, conferir o  
Festival  Encanta Jovens - Mú-
sica Sertaneja, apresentação 
dos compositores Ronaldo Vio-
la e João Carvalho, Orquestra 
de Viola e Violão Boca do Ser-
tão, Etapa regional da compe-
tição Slam - batalha de versos, 
espetáculo de dança Morte e 
Vida Severina (Companhia Es-
tável de Dança de Bauru), Ban-
da Sinfônica Jovem, Orquestra 
de Maracatu  e encerramento  
com o show acústico da banda 
paulistana Ira!.

Festival deste 
ano apresenta 
o universo de 
Monteiro Lobato
abertura do evento, no próximo domingo (3), leva cantor peninha ao 
palco do teatro Municipal; encerramento tem show com a banda ira!

FESTIvaL - organização espera receber mais de 20 mil pessoas em oito dias 
de evento; alunos da rede municipal participam de diversas atividades

foto: dIvuLgação



Os funcionários estão chegando
Mais um dia tenham fé
Seu Dudu lá na cozinha
Já prepara o café

Vejo o Tita e o Canhão
Conversando sobre saque
Seu Miguel já chega então
Corra logo ou disfarce

O contador da Açucareira
Diz bom dia ao pessoal
É o Estrela que na mesa
Abre e lê o seu jornal

Mais um dia de trabalho
O Adilson logo espeta:
Pessoal com seriedade
Por favor cumpram as metas

Colomera e o Morelli
Barra Grande ali ao lado
Juntamente com a equipe
Pedem o mesmo aqui falado

Lá no caixa o Pintado
Deixa tudo arrumadinho
Pois de novo apressado
Vem chegando seu Bertinho

Se informando ali ao lado
Bem de olho em tudo enfim
No jornal está ligado
O querido seu Joanim

A Solange e a Terezinha
O dia inteiro sem parar
Elas não perdem a linha
Só conversam é pra acabar

Roberto Godoy
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Memórias - (Paródia da música Poeta - Chitãozinho & Xororó)

participe! - Este também é seu espaço. Quer ver os seus artigos, 
crônicas ou poesias publicados no Jornal  O ECO? Mande seus textos 
para a nossa redação através do e-mail oeco@jornaloeco.com.br.

Para Pensar
 “Cidadão, num país em que não há nem 

sombra de cidadania, significa apenas 
cidade grande”

Millôr Fernandes.

frase
 “Ficamos orgulhosos com o respaldo dado pela opinião pública ao nosso 

trabalho. Os funcionários e professores da instituição compartilham um 
sentimento de realização com o resultado alcançado”,
leandro paschoarelli, diretor da e.e. dr. paulo Zillo, sobre prêmio Melhores do ano.
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l o festival e o modelo que deu certo

A Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista divulgou nessa sexta-feira 
(25) a programação da edição deste 
ano do Festival Integrado de Literatura 

de Lençóis Paulista (FILLP). O evento, 
que será realizado entre os dias 3 e 
10 de novembro, em sua segunda 
edição com o novo nome (antes 
se chamava Festival do Livro) reú-
ne novamente diversas vertentes 

culturais, com destaque não apenas 
para a literatura.

O formato chegou a ser critica-

do por parte dos entusiastas literários, 
mas foi aprovado pela maioria dos fre-
quentadores, que viram na abertura do 
leque de atrações uma oportunidade 
para dar mais visibilidade ao evento.

O que é mais relevante se destacar, 
porém, é o modelo adotado para a via-
bilização do festival, através da capta-
ção de recursos por meio de leis de in-
centivo, que tira um pouco do peso dos 
cofres do município e transfere para a 
iniciativa privada, que, por sua vez, tem 
o benefício da visibilidade da marca.
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as duas faces da sp-261

Nelson Faillace
é escritor

Digamos que a primeira delas seja a 
que sai de nossa cidade rumando para 
Macatuba, passando pelo Corvo Bran-
co, até alcançar o Rio Tietê.

Esta se encontra totalmente asfal-
tada como deveria ser toda e qualquer 
rodovia de nosso estado, com pavi-
mentação asfáltica.

Conversei recentemente com um 
lençoense que tem algumas casas vi-
zinhas ao Corvo Branco e ele estava 
dizendo como as coisas mudaram nos 
últimos anos. Hoje, naquela região, 
existem muitos moradores, tem até 
peruas escolares transportando garo-
tada para a escola. Daí, diz ele, aquele 
asfalto já se torna um perigo, pois veí-
culos pesados descem os trechos mais 
acidentados em velocidade excessi-
va. Demonstrava a sua preocupação 
achando que deveria haver redutores 
de velocidade naquela área.

A outra face da nossa SP-261 é 
precisamente a que demanda Santa 
Bárbara do Rio Pardo (Águas de Santa 
Bárbara), ainda totalmente como foi na 
origem: uma estrada de terra.

Ingentes esforços já foram feitos 
para resolver esta questão, pedidos a 
deputados, até a governadores, mas 
problemas diversos têm impedido que 
sua pavimentação fosse realizada.

Sabemos que, mais recentemente, 
o vereador Manoelzinho está se dedi-
cando de corpo e alma no sentido de 
conseguir esta tarefa.

Já mobilizou prefeitos da região, já 
insistiu com deputados, tem realmente 
feito um grande esforço nesse sentido, 
mas a impressão que fica é que dificil-
mente essa obra seria realizada.

Porém, recentemente, surgiu um 
fato novo, mais uma luz no fim do tú-
nel. Nosso Governador Doria teria si-
nalizado de que pretendia asfaltar pelo 
menos cinco rodovias estaduais ainda 
não pavimentadas.

Logicamente nossos pensamentos 
se dirigiram imediatamente para esta 
ligação com Santa Bárbara.

Alguém já citou a nova e grandiosa 
Bracell, mas tenho comigo a convicção 
de que essa empresa não irá intervir 
em questões puramente estaduais, a 
não ser que seja convidada oficialmen-
te a dar a sua colaboração, o que pode 
acontecer, ou não!

Da minha modesta parte já escrevi 
meia dúzia de crônicas tratando desse 
ainda palpitante assunto e estou aqui 
mais uma vez tratando desta matéria 
já longamente explorada, inclusive com 
aquela realidade de que já seria citada 
como asfaltada em mapas estaduais, 
por cerca de vinte anos, o que deve ter 
sido um impedimento real por todos 
esses anos. Mas, creio que já superado!
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preVidÊNcia
Depois de oito meses de tra-

mitação no Congresso Nacional, o 
Plenário do Senado concluiu nesta 
semana a aprovação da Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) 
que reforma a Previdência. Na ter-
ça-feira (22), em segundo turno, foi 
aprovado o texto-base por 60 votos 
a 19. Para aprovação, eram neces-
sários 49 votos dos 81 membros, o 
equivalente a três quintos da Casa 
mais um parlamentar.

destaQUes
Quatro trechos do texto foram 

destacados por partidos de opo-
sição para serem analisados se-
paradamente. Desses, dois foram 
derrubados pela maioria ainda na 
terça-feira. Ficaram faltando dois 
para votação na manhã da quarta 
(23). Um foi retirado pela REDE, o 
outro, do PT, que anulou um trecho 
que proibia que trabalhadores sob 
regime de periculosidade, como vi-
gilantes, pedissem o benefício da 
aposentadoria especial, foi aprova-
do por 78 a 0.

Meio terMo
O fatiamento ocorreu para evi-

tar que a reforma inteira retornasse 
para a Câmara dos Deputados. Se-
gundo o Senado, o texto aprovado 
em segundo turno vai resultar em 
economia de R$ 800,2 bilhões nos 
próximos dez anos. O valor é infe-
rior à proposta original do governo, 
que pretendia economizar R$ 1,2 
trilhão em uma década, e à propos-
ta aprovada na Câmara, que previa 
economia de R$ 933,5 bilhões no 
mesmo período.

aBoNo
O relatório do senador Tasso 

Jereissati (PSDB-SP) previa im-
pacto fiscal positivo de R$ 876,6 
bilhões. No entanto, a aprovação 
de um destaque, durante a vota-
ção em primeiro turno, retirou as 

restrições ao pagamento do abono 
salarial e desidratou a reforma em 
mais R$ 76,4 bilhões.

pec paralela
A PEC paralela, no entanto, prevê 

a recomposição de parte do impacto 
fiscal da reforma da Previdência por 
meio do fim de isenções para setores 
da economia e da criação de contri-
buições de micro e pequenas empre-
sas, que renderiam R$ 155 bilhões ao 
governo nos próximos dez anos. O 
texto paralelo também prevê a gera-
ção de economia de R$ 350 bilhões a 
prefeituras e governos estaduais, ao 
reincluir os estados e os municípios 
na reforma.

ato FiNal
A reforma da Previdência foi ofi-

cialmente aprovada e agora preci-
sa ser promulgada pelo Congresso 
Nacional para entrar em vigor. A 
expectativa é que o texto seja pro-
mulgado em sessão conjunta do 
Congresso assim que o presidente 
Jair Bolsonaro (PSL) voltar de via-
gem. Apesar da assinatura do pre-
sidente não ser necessária, o presi-
dente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM), disse anteriormente que 
gostaria da presença de Bolsonaro 
na ocasião.

NeM lÁ NeM cÁ
A reforma da Previdência tem 

vários pontos criticados pela opo-
sição e tidos como prejudiciais 
para os brasileiros, mas também 
ficou distante do que pretendiam 
o Executivo e os governistas. A 
PEC será promulgada, mas condi-
cionada a uma PEC paralela (133) 
- com temas que deixaram de ser 
discutidos na reforma – e a um 
projeto de lei complementar (PLP) 
com regras para aposentadoria es-
pecial de categorias com trabalho 
perigoso, como mineiros e profis-
sionais que lidam com agrotóxicos, 
dentre outros.
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Melhores

MÍDIA

CÍNTIA FOTOGRAFIAS CASA DE CARNES COSTELÃO SENAI

PASSER HOTELAUTO POSTO LEÃO

HOT 107 FM

GRECCOHOT PÃO

CENTER PNEUS

LPNETE.E. DR. PAULO ZILLO

Melhor empresa de foto e vídeo com 52,1% 
dos votos na pesquisa de opinião

Melhor casa de carnes com 56,9% dos 
votos na pesquisa de opinião

Melhor escola pro� ssionalizante com 27,4% 
dos votos na pesquisa de opinião

Melhor hotel com 38,1% dos 
votos na pesquisa de opinião

Melhor posto de combustíveis com 
34,7% dos votos na pesquisa de opinião

Melhor rádio FM com 58,3% dos 
votos na pesquisa de opinião

Melhor empresa de ônibus com 53,7% 
dos votos na pesquisa de opinião

Melhor padaria com 39,1% dos 
votos na pesquisa de opinião

Melhor loja de pneus e assessórios com 
42,5% dos votos na pesquisa de opinião

Melhor provedor de internet com 70,1% 
dos votos na pesquisa de opinião

Melhor escola pública com 16,4% 
dos votos na pesquisa de opinião

Organização de� ne últimos 
detalhes para a festa

Referência em seu segmento, 
a Cíntia Fotografias está há quase 
15 anos no mercado oferecendo os 
melhores serviços de foto e vídeo 
aos clientes de Lençóis Paulista 
e região. Com uma equipe com-
petente, criativa e dinâmica que 
entende do negócio, a empresa 
conta com um moderno estúdio 
preparado para os mais variados 
tipos de ensaios fotográficos, além 
de ser especializada na cobertura 
de todos os tipos de acontecimen-
tos, desde casamentos, aniversá-
rios, bailes de debutantes e bati-
zados, até encontros corporativos 
e eventos comerciais.

Não por acaso, a Cíntia Foto-
grafias foi eleita como a melhor 
empresa de foto e vídeo da ci-
dade, com 52,1% dos votos na 
pesquisa de opinião. Para Fabrí-
cio Ribeiro, sócio do estúdio, o 
prêmio é motivo de orgulho para 
toda a equipe. “Vencer o prêmio 
mexe muito com a autoestima 
de toda a equipe, que sempre 
fica muito feliz com o resultado. 
Creio que isso sirva de incentivo 
para que todos continuem dando 
o melhor. Também é um grande 
diferencial que temos na hora de 
apresentar a empresa aos clien-
tes que nos procuram. Isso faz 
muita diferença”, pontua.

Mais do que a qualidade dos 
produtos oferecidos e o bom aten-
dimento recebido, os clientes mais 
exigentes sempre procuram pela 
experiência. É justamente por este 
motivo que a Casa de Carnes Cos-
telão, também conhecida como 
Açougue do Barbosa, conquistou a 
preferência da população de Len-
çóis Paulista. Em funcionamento 
desde 1989, o local completou 30 
anos de bons serviços prestados 
neste mês, comercializando as 
melhores carnes bovinas, suínas, 
aves, peixes e carneiros, com des-
taque para as linguiças artesanais 
e os cortes Angus.

Sob o comando do competen-
te José Barbosa Prado, a Casa de 
Carnes Costelão foi eleita como a 
melhor do segmento em Lençóis 
Paulista, sendo a mais lembrada 
por 56,9% das pessoas entrevista-
das na pesquisa de opinião do prê-
mio Melhores do Ano 2019. Para 
o proprietário, o resultado é a re-
compensa por todo o empenho e 
dedicação. “Já estamos há 30 anos 
na batalha e procuramos sempre 
fazer o melhor para quem nos 
procura diariamente. Ganhar o 
prêmio é resultado do bom atendi-
mento e da qualidade dos produ-
tos que vendemos. É o que sempre 
buscamos aqui”, acrescenta.

Presente em Lençóis Paulista 
desde 1994, o Senai (Serviço Na-
cional de Aprendizagem Indus-
trial) carrega a marca da excelên-
cia em qualificação profissional. 
Com mais de 30 cursos na grade, 
entre os de nível técnico, aprendi-
zagem industrial e especialização, 
a escola forma anualmente cerca 
de 3 mil alunos de Lençóis Pau-
lista e outras cidades da região, 
capacitando mão de obra para 
empresas de diversos segmen-
tos. A credibilidade conquistada 
reflete na pesquisa do prêmio 
Melhores do Ano 2019, no qual 
a escola foi eleita com 27,4% da 
preferência dos entrevistados.

“O resultado representa o re-
conhecimento pelos bons serviços 
prestados ao longo de todos esses 
anos. O Senai qualifica mão de 
obra para atender essa crescente 
demanda das empresas, o que é 
de extrema importância, mas a es-
cola também trabalha com adoles-
centes e entendemos que, além do 
lado profissional, estamos ajudan-
do a formar bons cidadãos. O prê-
mio, pelo que representa O ECO 
na cidade, contribui para divulgar 
muito nosso trabalho”, comenta 
Laerte Padilha Lozigia, que assu-
miu a direção do Senai Lençóis 
Paulista no início deste ano.

Sinônimo de sofisticação 
aliada à qualidade na prestação 
de serviços, o Passer Hotel, 
inaugurado em outubro de 2011, 
ganhou a preferência da popula-
ção de Lençóis Paulista e região 
por sua hospitalidade e o desejo 
de encantar os clientes logo no 
primeiro contato. Com diversos 
tipos de apartamentos disponí-
veis para hospedagens, o hotel 
oferece aos seus clientes serviços 
de restaurante, com café da ma-
nhã e jantar, e uma sala de audi-
tório para eventos corporativos e 
festas. Por essas e outras coisas, 
o local é referência e hospeda 
pessoas de diversas cidades.

Tudo isso reflete na pesquisa 
de opinião do Prêmio Melhores 
do Ano 2019, promovido pelo 
Jornal O ECO, que elegeu o Pas-
ser como o melhor hotel da ci-
dade, com 38,1% da preferência 
do público local. “É uma prova 
do reconhecimento do trabalho 
que estamos fazendo durante to-
dos esses anos. A qualidade na 
prestação de serviços a todos os 
clientes, aliada à sofisticação de 
suas instalações é o que faz o Pas-
ser Hotel ser referência no que 
tange à hospedagem de pessoas”, 
afirma Gina Mara Foganholi, 
proprietária do Passer Hotel.

O Auto Posto Leão, gerencia-
do pelos sócios Roberto Pagliaric-
ci e Ricardo Viotto, conquistou 
mais uma vez o Prêmio Melhores 
do Ano do Jornal O ECO. Ofe-
recendo combustíveis de quali-
dade e procedência desde 1999, 
a empresa também investe nos 
serviços de conveniência e conta 
com o Hotel Leão para comodi-
dade de viajantes. Depois de ter 
passado por uma reforma, o es-
tabelecimento está de cara nova, 
oferecendo ainda mais conforto e 
comodidade aos clientes, além, 
é claro, do ótimo atendimento e 
dedicação exclusiva da equipe.

O Auto Posto Leão possui 
muitos diferenciais, por isso foi 
eleito como o melhor do seg-
mento, com 34,7% dos votos na 
pesquisa de opinião. “Receber 
o prêmio é uma forma de reco-
nhecimento da população que 
prestigia nossos serviços e sabe 
de nossa dedicação exclusiva ao 
trabalho. Buscamos a excelência 
no atendimento. Além disso, cui-
damos muito de nossa imagem 
para que o local esteja sempre 
bonito. É a décima sexta vez que 
recebemos a premiação. Ao que 
tudo indica, estamos no caminho 
certo”, destaca Roberto Pagliaric-
ci, sócio do Auto Posto Leão.

Cobrindo um território que 
contempla mais de 50 cidades da 
região Centro-Oeste do estado de 
São Paulo, a Hot 107 FM já está 
no ar há 14 anos, levando música, 
jornalismo e entretenimento para 
um público de mais de 1,4 milhão 
de ouvintes. Contando atualmen-
te com cerca de 20 colaboradores 
entre locutores, equipe adminis-
trativa e departamento comercial, 
a rádio vem se destacando por 
diversos projetos, como as co-
berturas de eventos e o programa 
Hot News, que através da internet 
levou o jornalismo da emissora 
para além das ondas do rádio.

Neste ano, com 58,3% na pes-
quisa de opinião do prêmio Me-
lhores do Ano, a Hot 107 foi eleita 
pelo público lençoense como a 
melhor rádio da cidade, o que é 
motivo de comemoração para a 
equipe. “Para nós, o principal é 
fazer uma rádio que transforme o 
dia a dia das pessoas. O prêmio 
é o resultado de um trabalho que 
estamos desenvolvendo há muitos 
anos com pessoas extremamen-
te profissionais e empenhadas 
no projeto. Este reconhecimento 
devemos aos nossos ouvintes. 
Sem eles não somos nada. Tudo 
se resume a eles”, ressalta Marco 
Moretto, diretor da Hot 107 FM.

Fundada em 1999, a empresa 
Grecco Transportadora conquis-
tou a credibilidade dos usuários 
de Lençóis Paulista e hoje está 
presente em diversas cidades da 
região, como Bariri e Taquaritu-
ba, Paraguaçu Paulista, Pedernei-
ras e Avaré, onde atua no trans-
porte público coletivo ou presta 
serviços de fretamento de ônibus, 
terceirização de frota e locação de 
veículos para empresas e pes-
soas físicas, sempre com muita 
responsabilidade e competência, 
com comprometimento com a se-
gurança e o conforto de seus pas-
sageiros e com a pontualidade.

Por este motivo, a empresa 
de ônibus foi eleita a melhor do 
segmento pelos lençoenses, com 
53,7% dos votos na pesquisa de 
opinião. “Receber o prêmio 
é muito importante para nós, 
pois representa a satisfação dos 
clientes que utilizam o transpor-
te coletivo ao longo desses anos. 
Isso motiva toda a equipe a se 
dedicar ainda mais pela em-
presa. É uma alegria para nós 
receber essa premiação em um 
evento consagrado e tão aguar-
dado pelas empresas e empre-
sários da cidade e região”, diz 
Eduardo Grecco, proprietário 
da Grecco Transportadora.

Oferecendo o que há de me-
lhor há 12 anos, a Hot Pão é co-
nhecida pela qualidade, inovação 
e variedade de produtos, como 
pães, bolos, sanduíches, doces e 
muitas outras delícias que fazem 
a alegria de quem gosta de se 
alimentar bem. Tudo feito pelos 
quase 50 funcionários que pre-
zam pelo atendimento diferen-
ciado e acolhedor. Para propor-
cionar conforto aos seus clientes, 
a padaria conta com um espaço 
amplo e aconchegante para as 
refeições e têm à disposição um 
estacionamento. Seja para um ca-
fezinho ou para o lanche da tar-
de, a Hot Pão é a escolha perfeita.

Quem atesta é a pesquisa Me-
lhores do Ano 2019, que elegeu a 
Hot Pão como a melhor padaria 
da cidade, com 39,1% dos votos. 
“Receber mais uma vez o prêmio 
traz alegria e satisfação. É o re-
conhecimento pelo trabalho que 
buscamos realizar com excelên-
cia. Todo o cuidado, higienização 
e a qualidade dos ingredientes 
para produzir os mais saborosos 
alimentos refletem nessa pesqui-
sa. Trabalhamos continuamente 
para proporcionar e servir sem-
pre os melhores produtos. Esse 
é o objetivo”, destaca Josuel dos 
Anjos, proprietário da Hot Pão.

Com mais de 33 anos de his-
tória em Lençóis Paulista, a Cen-
ter Pneus é referência absoluta 
no segmento, não por acaso, é 
uma das maiores vencedoras do 
prêmio Melhores do Ano. Com-
prometida com a satisfação de 
seus clientes, a empresa trabalha 
com alinhamento, balanceamen-
to, freios, suspensão, mecânica, 
escapamentos, entre tantos outros 
serviços que são executados com 
alto padrão de qualidade e segu-
rança. É por isso que a Center 
Pneus continua como a líder do 
segmento, com 42,5% da prefe-
rência na pesquisa de opinião do 
prêmio Melhores do Ano 2019.

Para Priscila Orsi Moretto Bo-
arato, sócia da Center Pneus ao 
lado do esposo, João Luiz Boarato, 
a liderança do segmento é resulta-
do de muito comprometimento e 
depende de um conjunto de fato-
res que resultam na fidelidade do 
cliente. “Temos uma equipe com-
petente, com profissionais com 
muito tempo de casa. Aqui tudo 
funciona muito bem, todos fazem 
sua parte com muita responsabi-
lidade. Para nós, é muito impor-
tante saber o que o público pensa 
de nossos serviços. Isso serve de 
parâmetro e nos ajuda a ver o que 
dá para melhorar”, comenta.

Responsável por levar inter-
net de alta velocidade para mi-
lhares de clientes, a LPNet está 
em festa neste mês, em que com-
pleta 20 anos de sucesso em Len-
çóis Paulista. Considerada como 
uma das maiores provedoras de 
internet, presente em mais de 30 
cidades do Centro-Oeste Paulis-
ta, a empresa investe diariamen-
te em atendimento e tecnologia 
para seus clientes e oferece o que 
há de mais avançado em conecti-
vidade para o consumidor, como 
os planos de fibra óptica e servi-
ços de televisão em alta defini-
ção (HDTV) e de telefone fixo.

Eleita com 70,1% dos votos 
na pesquisa de opinião, a LPNet 
recebe o prêmio Melhores do 
Ano 2019 no dia 9 de novembro, 
no Clube Esportivo Marimbondo 
(CEM). “O prêmio é sempre um 
grande evento em que se come-
mora o reconhecimento do públi-
co e clientes para cada categoria 
de empresa e empresários. Não 
há melhor recompensa, quando 
o reconhecimento é positivo. A 
expectativa da nossa equipe é 
das melhores para essa noite  de 
confraternização entre amigos e 
grandes empresários da cidade”, 
diz Matheus Trecenti Capoani, 
gerente comercial da LPNet.

Referência em ensino públi-
co, a Escola Estadual Dr. Paulo 
Zillo, fundada em 1952, oferece 
os ensinos fundamental II (do 6º 
ao 9° anos) e médio (do 1º ao 3º 
colegial). Localizada no Centro 
de Lençóis Paulista, a escola é 
conhecida por receber alunos de 
diversas localidades, em especial 
dos bairros vizinhos. Atualmente, 
atende cerca de 700 alunos e pos-
sui um total de 50 funcionários, 
entre administrativos e professo-
res, que exercem um importante 
papel na educação dos jovens. 
Por este motivo, foi eleita com 
16,4% dos votos como a melhor 
escola pública do município.

“Ter sido eleita a melhor esco-
la pública da cidade neste ano foi 
uma surpresa, pois sabemos da 
seriedade do trabalho realizado 
por outras instituições. Por isso, 
também ficamos orgulhosos com 
o respaldo dado pela opinião pú-
blica ao nosso trabalho. Os fun-
cionários e professores da institui-
ção compartilham um sentimento 
de realização com o resultado al-
cançado. Assim como os alunos, 
que adquirem maior confiança 
em seu empenho e no trabalho 
realizado pela equipe escolar”, 
afirma Leandro Paschoarelli, di-
retor da E.E. Dr. Paulo Zillo.
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“O evento é sempre 
muito animado e 
divertido, por isso, 
gostamos muito 
de participar. É 
um momento de 
confraternizar 
com os amigos 
e também de 
enaltecer o 
trabalho de nossos 
colaboradores”,
Fabrício Ribeiro, 
sócio da
Cíntia Fotogra� as.

“Estamos 
aguardando pelo 
evento com muita 
expectativa. Ficamos 
até um pouco 
ansiosos para o 
momento, porque 
queremos
aproveitar bastante 
para comemorar
o prêmio”,
José Barbosa Prado, 
proprietário a Casa 
de Carnes Costelão.

“O evento é uma 
oportunidade 
ótima de ampliar 
o relacionamento 
com o pessoal 
que necessita dos 
pro� ssionais que 
quali� camos. Hoje, 
tudo é parceria e a 
festa é um ambiente 
propício para isso”,
Laerte Padilha 
Lozigia, diretor
do Senai
Lençóis Paulista.

“A expectativa é de 
sucesso absoluto, 
pois a cada ano 
este evento ganha 
magnitude. A 
escolha da dupla 
Rick & Renner é 
perfeita, eles têm 
história e certamente 
abrilhantarão o 
evento”,
destaca Gina 
Mara Foganholi, 
proprietária do 
Passer Hotel.

“O Melhores do 
Ano é sempre muito 
legal. Percebemos 
a preocupação 
do Jornal O ECO 
em fazer a melhor 
festa possível, com 
detalhes que fazem 
a diferença. No 
evento, gostamos de 
compartilhar a mesa e 
fazer novos amigos”,
destaca Roberto 
Pagliaricci, sócio do 
Auto Posto Leão.

“A festa é ótima 
para encontrar 
colegas e clientes 
com os quais, pela 
correria do ano, a 
gente só consegue 
conversar 
sobre assuntos 
relacionados ao 
trabalho. É uma 
celebração muito 
aguardada”,
Marco Moretto, 
diretor da Hot
107 FM.

“Estamos super 
animados para a 
festa. Estaremos 
entre amigos e 
funcionários, 
então será muito 
bom. Gostamos da 
escolha da dupla 
Rick & Renner, 
acredito que será um 
show muito legal”,
destaca Eduardo 
Grecco, da Grecco 
Transportadora.

“A expectativa para 
o evento é grande. 
Eu, particularmente, 
sempre gostei 
muito da dupla Rick 
& Renner e poder 
assisti-los de perto 
vai ser muito legal”,
destaca Josuel dos 
Anjos, proprietário 
da Hot Pão.

“Nós, empresários, 
trabalhamos muito 
e, às vezes, não 
temos tempo de 
aproveitar. No evento 
encontramos amigos 
que também são 
vencedores em suas 
áreas. É muito bom 
participar e ver todo 
mundo feliz”,
Priscila Orsi Moretto 
Boarato, sócia da 
Center Pneus.

“A dupla Rick & 
Renner possui muitos 
sucessos de carreira 
e só vem para 
abrilhantar ainda 
mais uma festa que 
já é consagrada por 
tantos anos como o 
prêmio Melhores 
do Ano”,
destaca Matheus 
Trecenti Capoani, 
gerente comercial
da LPNet.

“Estamos felizes 
por poder participar 
do evento e por 
compartilhar essa 
experiência com 
nossos colegas 
de trabalho e 
comunidade. Contar 
com a animação da 
dupla Rick & Renner 
é um privilégio”,
destaca Leandro 
Paschoarelli, diretor 
da E.E. Dr. Paulo Zillo.

SERVIÇO - A Cíntia 
Fotografias fica na Rua 
Anita Garibaldi, 1083, no 
Centro. O telefone para 
contato é o (14) 3263-5184.

SERVIÇO - A Casa de 
Carnes Costelão fica 
na Avenida Estados 
Unidos, 85, no Jardim das 
Nações. O telefone para 
contato e Disk Entregas é 
o (14) 3263-1877.

SERVIÇO - O Senai 
Lençóis Paulista fica na Rua 
Aristeu Rodrigues Sampaio, 
271, no Jardim das Nações. 
O telefone para contato é o 
(14) 3269-3969.

SERVIÇO - O Passer 
Hotel fica na Avenida Papa 
João Paulo II, 48, na Vila 
Antonieta II. Os telefones 
para contato são (14) 3269-
1700, (14) 9 9608-9005 e (14) 
9 9664-1869 (WhatsApp).

SERVIÇO - O Auto Posto 
Leão fica na Avenida 
Papa João Paulo II, 380, 
no Parque Residencial 
São José. O telefone para 
contato é o (14) 3263-0401.

SERVIÇO - A Hot 107 
FM fica na Avenida 
Padre Salústio Rodrigues 
Machado, 1219, no Jardim 
Ubirama. O telefone para 
contato é o (14) 3269-1070.

SERVIÇO - A Grecco 
Transportadora fica na 
Rua Quinze de Novembro, 
13, na Vila Mamedina. O 
telefone para contato é o 
(14) 3436-1800.

SERVIÇO - A Hot Pão 
fica na Avenida Jácomo 
Augusto Paccola, 76, 
no Jardim Caju. 
O telefone para contato 
é o (14) 3451-3325.

SERVIÇO - Center Pneus 
fica na Rua Rio Grande 
do Sul, 335, no Jardim 
Cruzeiro. O telefone para 
contato é o (14) 3263-1294.

SERVIÇO - A LPNet fica 
na Rua Manoel Amâncio, 
332, na Vila Mamedina. O 
telefone para contato é o 
(14) 3436-1000.

SERVIÇO - A E.E. Dr. Paulo 
Zillo fica na Rua Treze de 
Maio, 509, no Centro. O 
telefone para contato é o 
(14) 3263-0791.
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Preparativos para receber mais de 600 
convidados seguem a todo vapor

Elton Laud e
Flávia Placideli

Vai começar a contagem re-
gressiva para a festa mais 
aguardada de Lençóis 

Paulista e região. Restam apenas 
duas semanas para o prêmio Me-
lhores do Ano 2019, que acontece 
na noite do dia 9 de novembro, a 
partir das 20h, no Clube Esporti-
vo Marimbondo (CEM), em Len-
çóis Paulista. O evento, que irá 
premiar os destaques de diversos 
segmentos da economia local, 
contará com animação da consa-
grada dupla Rick & Renner, que 
promete contagiar os convidados 
em um show animado e intimista 
da turnê “Seguir em frente”.

Nas últimas semanas a equipe 
de produção do evento realizou 

diversas reuniões para a definição 
dos últimos detalhes. Um dos fo-
cos foi a parte de decoração, que 
terá uma proposta mais tradicio-
nal, apostando no formado muito 
elogiado de edições anteriores. 
Paralelamente, o departamento 
comercial segue com a comercia-
lização das adesões, finalizando a 
etapa de vendas com a efetivação 
das últimas reservas para as em-
presas vencedoras da pesquisa.

Nas próximas edições, O ECO 
divulga a lista dos prêmios espe-
ciais que serão entregues no evento 
juntamente com as estatuetas dos 
vencedores da pesquisa de opinião 
pública. Além dos destaques em-
presariais de diversos segmentos, a 
lista inclui entidades, projetos so-
ciais e personalidades com impor-
tante atuação na sociedade local.

A5

RETA FINAL - Organização trabalha nos últimos 
detalhes para o Melhores do Ano 2019
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Melhores

MÍDIA

CÍNTIA FOTOGRAFIAS CASA DE CARNES COSTELÃO SENAI

PASSER HOTELAUTO POSTO LEÃO

HOT 107 FM

GRECCOHOT PÃO

CENTER PNEUS

LPNETE.E. DR. PAULO ZILLO

Melhor empresa de foto e vídeo com 52,1% 
dos votos na pesquisa de opinião

Melhor casa de carnes com 56,9% dos 
votos na pesquisa de opinião

Melhor escola pro� ssionalizante com 27,4% 
dos votos na pesquisa de opinião

Melhor hotel com 38,1% dos 
votos na pesquisa de opinião

Melhor posto de combustíveis com 
34,7% dos votos na pesquisa de opinião

Melhor rádio FM com 58,3% dos 
votos na pesquisa de opinião

Melhor empresa de ônibus com 53,7% 
dos votos na pesquisa de opinião

Melhor padaria com 39,1% dos 
votos na pesquisa de opinião

Melhor loja de pneus e assessórios com 
42,5% dos votos na pesquisa de opinião

Melhor provedor de internet com 70,1% 
dos votos na pesquisa de opinião

Melhor escola pública com 16,4% 
dos votos na pesquisa de opinião

Organização de� ne últimos 
detalhes para a festa

Referência em seu segmento, 
a Cíntia Fotografias está há quase 
15 anos no mercado oferecendo os 
melhores serviços de foto e vídeo 
aos clientes de Lençóis Paulista 
e região. Com uma equipe com-
petente, criativa e dinâmica que 
entende do negócio, a empresa 
conta com um moderno estúdio 
preparado para os mais variados 
tipos de ensaios fotográficos, além 
de ser especializada na cobertura 
de todos os tipos de acontecimen-
tos, desde casamentos, aniversá-
rios, bailes de debutantes e bati-
zados, até encontros corporativos 
e eventos comerciais.

Não por acaso, a Cíntia Foto-
grafias foi eleita como a melhor 
empresa de foto e vídeo da ci-
dade, com 52,1% dos votos na 
pesquisa de opinião. Para Fabrí-
cio Ribeiro, sócio do estúdio, o 
prêmio é motivo de orgulho para 
toda a equipe. “Vencer o prêmio 
mexe muito com a autoestima 
de toda a equipe, que sempre 
fica muito feliz com o resultado. 
Creio que isso sirva de incentivo 
para que todos continuem dando 
o melhor. Também é um grande 
diferencial que temos na hora de 
apresentar a empresa aos clien-
tes que nos procuram. Isso faz 
muita diferença”, pontua.

Mais do que a qualidade dos 
produtos oferecidos e o bom aten-
dimento recebido, os clientes mais 
exigentes sempre procuram pela 
experiência. É justamente por este 
motivo que a Casa de Carnes Cos-
telão, também conhecida como 
Açougue do Barbosa, conquistou a 
preferência da população de Len-
çóis Paulista. Em funcionamento 
desde 1989, o local completou 30 
anos de bons serviços prestados 
neste mês, comercializando as 
melhores carnes bovinas, suínas, 
aves, peixes e carneiros, com des-
taque para as linguiças artesanais 
e os cortes Angus.

Sob o comando do competen-
te José Barbosa Prado, a Casa de 
Carnes Costelão foi eleita como a 
melhor do segmento em Lençóis 
Paulista, sendo a mais lembrada 
por 56,9% das pessoas entrevista-
das na pesquisa de opinião do prê-
mio Melhores do Ano 2019. Para 
o proprietário, o resultado é a re-
compensa por todo o empenho e 
dedicação. “Já estamos há 30 anos 
na batalha e procuramos sempre 
fazer o melhor para quem nos 
procura diariamente. Ganhar o 
prêmio é resultado do bom atendi-
mento e da qualidade dos produ-
tos que vendemos. É o que sempre 
buscamos aqui”, acrescenta.

Presente em Lençóis Paulista 
desde 1994, o Senai (Serviço Na-
cional de Aprendizagem Indus-
trial) carrega a marca da excelên-
cia em qualificação profissional. 
Com mais de 30 cursos na grade, 
entre os de nível técnico, aprendi-
zagem industrial e especialização, 
a escola forma anualmente cerca 
de 3 mil alunos de Lençóis Pau-
lista e outras cidades da região, 
capacitando mão de obra para 
empresas de diversos segmen-
tos. A credibilidade conquistada 
reflete na pesquisa do prêmio 
Melhores do Ano 2019, no qual 
a escola foi eleita com 27,4% da 
preferência dos entrevistados.

“O resultado representa o re-
conhecimento pelos bons serviços 
prestados ao longo de todos esses 
anos. O Senai qualifica mão de 
obra para atender essa crescente 
demanda das empresas, o que é 
de extrema importância, mas a es-
cola também trabalha com adoles-
centes e entendemos que, além do 
lado profissional, estamos ajudan-
do a formar bons cidadãos. O prê-
mio, pelo que representa O ECO 
na cidade, contribui para divulgar 
muito nosso trabalho”, comenta 
Laerte Padilha Lozigia, que assu-
miu a direção do Senai Lençóis 
Paulista no início deste ano.

Sinônimo de sofisticação 
aliada à qualidade na prestação 
de serviços, o Passer Hotel, 
inaugurado em outubro de 2011, 
ganhou a preferência da popula-
ção de Lençóis Paulista e região 
por sua hospitalidade e o desejo 
de encantar os clientes logo no 
primeiro contato. Com diversos 
tipos de apartamentos disponí-
veis para hospedagens, o hotel 
oferece aos seus clientes serviços 
de restaurante, com café da ma-
nhã e jantar, e uma sala de audi-
tório para eventos corporativos e 
festas. Por essas e outras coisas, 
o local é referência e hospeda 
pessoas de diversas cidades.

Tudo isso reflete na pesquisa 
de opinião do Prêmio Melhores 
do Ano 2019, promovido pelo 
Jornal O ECO, que elegeu o Pas-
ser como o melhor hotel da ci-
dade, com 38,1% da preferência 
do público local. “É uma prova 
do reconhecimento do trabalho 
que estamos fazendo durante to-
dos esses anos. A qualidade na 
prestação de serviços a todos os 
clientes, aliada à sofisticação de 
suas instalações é o que faz o Pas-
ser Hotel ser referência no que 
tange à hospedagem de pessoas”, 
afirma Gina Mara Foganholi, 
proprietária do Passer Hotel.

O Auto Posto Leão, gerencia-
do pelos sócios Roberto Pagliaric-
ci e Ricardo Viotto, conquistou 
mais uma vez o Prêmio Melhores 
do Ano do Jornal O ECO. Ofe-
recendo combustíveis de quali-
dade e procedência desde 1999, 
a empresa também investe nos 
serviços de conveniência e conta 
com o Hotel Leão para comodi-
dade de viajantes. Depois de ter 
passado por uma reforma, o es-
tabelecimento está de cara nova, 
oferecendo ainda mais conforto e 
comodidade aos clientes, além, 
é claro, do ótimo atendimento e 
dedicação exclusiva da equipe.

O Auto Posto Leão possui 
muitos diferenciais, por isso foi 
eleito como o melhor do seg-
mento, com 34,7% dos votos na 
pesquisa de opinião. “Receber 
o prêmio é uma forma de reco-
nhecimento da população que 
prestigia nossos serviços e sabe 
de nossa dedicação exclusiva ao 
trabalho. Buscamos a excelência 
no atendimento. Além disso, cui-
damos muito de nossa imagem 
para que o local esteja sempre 
bonito. É a décima sexta vez que 
recebemos a premiação. Ao que 
tudo indica, estamos no caminho 
certo”, destaca Roberto Pagliaric-
ci, sócio do Auto Posto Leão.

Cobrindo um território que 
contempla mais de 50 cidades da 
região Centro-Oeste do estado de 
São Paulo, a Hot 107 FM já está 
no ar há 14 anos, levando música, 
jornalismo e entretenimento para 
um público de mais de 1,4 milhão 
de ouvintes. Contando atualmen-
te com cerca de 20 colaboradores 
entre locutores, equipe adminis-
trativa e departamento comercial, 
a rádio vem se destacando por 
diversos projetos, como as co-
berturas de eventos e o programa 
Hot News, que através da internet 
levou o jornalismo da emissora 
para além das ondas do rádio.

Neste ano, com 58,3% na pes-
quisa de opinião do prêmio Me-
lhores do Ano, a Hot 107 foi eleita 
pelo público lençoense como a 
melhor rádio da cidade, o que é 
motivo de comemoração para a 
equipe. “Para nós, o principal é 
fazer uma rádio que transforme o 
dia a dia das pessoas. O prêmio 
é o resultado de um trabalho que 
estamos desenvolvendo há muitos 
anos com pessoas extremamen-
te profissionais e empenhadas 
no projeto. Este reconhecimento 
devemos aos nossos ouvintes. 
Sem eles não somos nada. Tudo 
se resume a eles”, ressalta Marco 
Moretto, diretor da Hot 107 FM.

Fundada em 1999, a empresa 
Grecco Transportadora conquis-
tou a credibilidade dos usuários 
de Lençóis Paulista e hoje está 
presente em diversas cidades da 
região, como Bariri e Taquaritu-
ba, Paraguaçu Paulista, Pedernei-
ras e Avaré, onde atua no trans-
porte público coletivo ou presta 
serviços de fretamento de ônibus, 
terceirização de frota e locação de 
veículos para empresas e pes-
soas físicas, sempre com muita 
responsabilidade e competência, 
com comprometimento com a se-
gurança e o conforto de seus pas-
sageiros e com a pontualidade.

Por este motivo, a empresa 
de ônibus foi eleita a melhor do 
segmento pelos lençoenses, com 
53,7% dos votos na pesquisa de 
opinião. “Receber o prêmio 
é muito importante para nós, 
pois representa a satisfação dos 
clientes que utilizam o transpor-
te coletivo ao longo desses anos. 
Isso motiva toda a equipe a se 
dedicar ainda mais pela em-
presa. É uma alegria para nós 
receber essa premiação em um 
evento consagrado e tão aguar-
dado pelas empresas e empre-
sários da cidade e região”, diz 
Eduardo Grecco, proprietário 
da Grecco Transportadora.

Oferecendo o que há de me-
lhor há 12 anos, a Hot Pão é co-
nhecida pela qualidade, inovação 
e variedade de produtos, como 
pães, bolos, sanduíches, doces e 
muitas outras delícias que fazem 
a alegria de quem gosta de se 
alimentar bem. Tudo feito pelos 
quase 50 funcionários que pre-
zam pelo atendimento diferen-
ciado e acolhedor. Para propor-
cionar conforto aos seus clientes, 
a padaria conta com um espaço 
amplo e aconchegante para as 
refeições e têm à disposição um 
estacionamento. Seja para um ca-
fezinho ou para o lanche da tar-
de, a Hot Pão é a escolha perfeita.

Quem atesta é a pesquisa Me-
lhores do Ano 2019, que elegeu a 
Hot Pão como a melhor padaria 
da cidade, com 39,1% dos votos. 
“Receber mais uma vez o prêmio 
traz alegria e satisfação. É o re-
conhecimento pelo trabalho que 
buscamos realizar com excelên-
cia. Todo o cuidado, higienização 
e a qualidade dos ingredientes 
para produzir os mais saborosos 
alimentos refletem nessa pesqui-
sa. Trabalhamos continuamente 
para proporcionar e servir sem-
pre os melhores produtos. Esse 
é o objetivo”, destaca Josuel dos 
Anjos, proprietário da Hot Pão.

Com mais de 33 anos de his-
tória em Lençóis Paulista, a Cen-
ter Pneus é referência absoluta 
no segmento, não por acaso, é 
uma das maiores vencedoras do 
prêmio Melhores do Ano. Com-
prometida com a satisfação de 
seus clientes, a empresa trabalha 
com alinhamento, balanceamen-
to, freios, suspensão, mecânica, 
escapamentos, entre tantos outros 
serviços que são executados com 
alto padrão de qualidade e segu-
rança. É por isso que a Center 
Pneus continua como a líder do 
segmento, com 42,5% da prefe-
rência na pesquisa de opinião do 
prêmio Melhores do Ano 2019.

Para Priscila Orsi Moretto Bo-
arato, sócia da Center Pneus ao 
lado do esposo, João Luiz Boarato, 
a liderança do segmento é resulta-
do de muito comprometimento e 
depende de um conjunto de fato-
res que resultam na fidelidade do 
cliente. “Temos uma equipe com-
petente, com profissionais com 
muito tempo de casa. Aqui tudo 
funciona muito bem, todos fazem 
sua parte com muita responsabi-
lidade. Para nós, é muito impor-
tante saber o que o público pensa 
de nossos serviços. Isso serve de 
parâmetro e nos ajuda a ver o que 
dá para melhorar”, comenta.

Responsável por levar inter-
net de alta velocidade para mi-
lhares de clientes, a LPNet está 
em festa neste mês, em que com-
pleta 20 anos de sucesso em Len-
çóis Paulista. Considerada como 
uma das maiores provedoras de 
internet, presente em mais de 30 
cidades do Centro-Oeste Paulis-
ta, a empresa investe diariamen-
te em atendimento e tecnologia 
para seus clientes e oferece o que 
há de mais avançado em conecti-
vidade para o consumidor, como 
os planos de fibra óptica e servi-
ços de televisão em alta defini-
ção (HDTV) e de telefone fixo.

Eleita com 70,1% dos votos 
na pesquisa de opinião, a LPNet 
recebe o prêmio Melhores do 
Ano 2019 no dia 9 de novembro, 
no Clube Esportivo Marimbondo 
(CEM). “O prêmio é sempre um 
grande evento em que se come-
mora o reconhecimento do públi-
co e clientes para cada categoria 
de empresa e empresários. Não 
há melhor recompensa, quando 
o reconhecimento é positivo. A 
expectativa da nossa equipe é 
das melhores para essa noite  de 
confraternização entre amigos e 
grandes empresários da cidade”, 
diz Matheus Trecenti Capoani, 
gerente comercial da LPNet.

Referência em ensino públi-
co, a Escola Estadual Dr. Paulo 
Zillo, fundada em 1952, oferece 
os ensinos fundamental II (do 6º 
ao 9° anos) e médio (do 1º ao 3º 
colegial). Localizada no Centro 
de Lençóis Paulista, a escola é 
conhecida por receber alunos de 
diversas localidades, em especial 
dos bairros vizinhos. Atualmente, 
atende cerca de 700 alunos e pos-
sui um total de 50 funcionários, 
entre administrativos e professo-
res, que exercem um importante 
papel na educação dos jovens. 
Por este motivo, foi eleita com 
16,4% dos votos como a melhor 
escola pública do município.

“Ter sido eleita a melhor esco-
la pública da cidade neste ano foi 
uma surpresa, pois sabemos da 
seriedade do trabalho realizado 
por outras instituições. Por isso, 
também ficamos orgulhosos com 
o respaldo dado pela opinião pú-
blica ao nosso trabalho. Os fun-
cionários e professores da institui-
ção compartilham um sentimento 
de realização com o resultado al-
cançado. Assim como os alunos, 
que adquirem maior confiança 
em seu empenho e no trabalho 
realizado pela equipe escolar”, 
afirma Leandro Paschoarelli, di-
retor da E.E. Dr. Paulo Zillo.
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“O evento é sempre 
muito animado e 
divertido, por isso, 
gostamos muito 
de participar. É 
um momento de 
confraternizar 
com os amigos 
e também de 
enaltecer o 
trabalho de nossos 
colaboradores”,
Fabrício Ribeiro, 
sócio da
Cíntia Fotogra� as.

“Estamos 
aguardando pelo 
evento com muita 
expectativa. Ficamos 
até um pouco 
ansiosos para o 
momento, porque 
queremos
aproveitar bastante 
para comemorar
o prêmio”,
José Barbosa Prado, 
proprietário a Casa 
de Carnes Costelão.

“O evento é uma 
oportunidade 
ótima de ampliar 
o relacionamento 
com o pessoal 
que necessita dos 
pro� ssionais que 
quali� camos. Hoje, 
tudo é parceria e a 
festa é um ambiente 
propício para isso”,
Laerte Padilha 
Lozigia, diretor
do Senai
Lençóis Paulista.

“A expectativa é de 
sucesso absoluto, 
pois a cada ano 
este evento ganha 
magnitude. A 
escolha da dupla 
Rick & Renner é 
perfeita, eles têm 
história e certamente 
abrilhantarão o 
evento”,
destaca Gina 
Mara Foganholi, 
proprietária do 
Passer Hotel.

“O Melhores do 
Ano é sempre muito 
legal. Percebemos 
a preocupação 
do Jornal O ECO 
em fazer a melhor 
festa possível, com 
detalhes que fazem 
a diferença. No 
evento, gostamos de 
compartilhar a mesa e 
fazer novos amigos”,
destaca Roberto 
Pagliaricci, sócio do 
Auto Posto Leão.

“A festa é ótima 
para encontrar 
colegas e clientes 
com os quais, pela 
correria do ano, a 
gente só consegue 
conversar 
sobre assuntos 
relacionados ao 
trabalho. É uma 
celebração muito 
aguardada”,
Marco Moretto, 
diretor da Hot
107 FM.

“Estamos super 
animados para a 
festa. Estaremos 
entre amigos e 
funcionários, 
então será muito 
bom. Gostamos da 
escolha da dupla 
Rick & Renner, 
acredito que será um 
show muito legal”,
destaca Eduardo 
Grecco, da Grecco 
Transportadora.

“A expectativa para 
o evento é grande. 
Eu, particularmente, 
sempre gostei 
muito da dupla Rick 
& Renner e poder 
assisti-los de perto 
vai ser muito legal”,
destaca Josuel dos 
Anjos, proprietário 
da Hot Pão.

“Nós, empresários, 
trabalhamos muito 
e, às vezes, não 
temos tempo de 
aproveitar. No evento 
encontramos amigos 
que também são 
vencedores em suas 
áreas. É muito bom 
participar e ver todo 
mundo feliz”,
Priscila Orsi Moretto 
Boarato, sócia da 
Center Pneus.

“A dupla Rick & 
Renner possui muitos 
sucessos de carreira 
e só vem para 
abrilhantar ainda 
mais uma festa que 
já é consagrada por 
tantos anos como o 
prêmio Melhores 
do Ano”,
destaca Matheus 
Trecenti Capoani, 
gerente comercial
da LPNet.

“Estamos felizes 
por poder participar 
do evento e por 
compartilhar essa 
experiência com 
nossos colegas 
de trabalho e 
comunidade. Contar 
com a animação da 
dupla Rick & Renner 
é um privilégio”,
destaca Leandro 
Paschoarelli, diretor 
da E.E. Dr. Paulo Zillo.

SERVIÇO - A Cíntia 
Fotografias fica na Rua 
Anita Garibaldi, 1083, no 
Centro. O telefone para 
contato é o (14) 3263-5184.

SERVIÇO - A Casa de 
Carnes Costelão fica 
na Avenida Estados 
Unidos, 85, no Jardim das 
Nações. O telefone para 
contato e Disk Entregas é 
o (14) 3263-1877.

SERVIÇO - O Senai 
Lençóis Paulista fica na Rua 
Aristeu Rodrigues Sampaio, 
271, no Jardim das Nações. 
O telefone para contato é o 
(14) 3269-3969.

SERVIÇO - O Passer 
Hotel fica na Avenida Papa 
João Paulo II, 48, na Vila 
Antonieta II. Os telefones 
para contato são (14) 3269-
1700, (14) 9 9608-9005 e (14) 
9 9664-1869 (WhatsApp).

SERVIÇO - O Auto Posto 
Leão fica na Avenida 
Papa João Paulo II, 380, 
no Parque Residencial 
São José. O telefone para 
contato é o (14) 3263-0401.

SERVIÇO - A Hot 107 
FM fica na Avenida 
Padre Salústio Rodrigues 
Machado, 1219, no Jardim 
Ubirama. O telefone para 
contato é o (14) 3269-1070.

SERVIÇO - A Grecco 
Transportadora fica na 
Rua Quinze de Novembro, 
13, na Vila Mamedina. O 
telefone para contato é o 
(14) 3436-1800.

SERVIÇO - A Hot Pão 
fica na Avenida Jácomo 
Augusto Paccola, 76, 
no Jardim Caju. 
O telefone para contato 
é o (14) 3451-3325.

SERVIÇO - Center Pneus 
fica na Rua Rio Grande 
do Sul, 335, no Jardim 
Cruzeiro. O telefone para 
contato é o (14) 3263-1294.

SERVIÇO - A LPNet fica 
na Rua Manoel Amâncio, 
332, na Vila Mamedina. O 
telefone para contato é o 
(14) 3436-1000.

SERVIÇO - A E.E. Dr. Paulo 
Zillo fica na Rua Treze de 
Maio, 509, no Centro. O 
telefone para contato é o 
(14) 3263-0791.
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Preparativos para receber mais de 600 
convidados seguem a todo vapor

Elton Laud e
Flávia Placideli

Vai começar a contagem re-
gressiva para a festa mais 
aguardada de Lençóis 

Paulista e região. Restam apenas 
duas semanas para o prêmio Me-
lhores do Ano 2019, que acontece 
na noite do dia 9 de novembro, a 
partir das 20h, no Clube Esporti-
vo Marimbondo (CEM), em Len-
çóis Paulista. O evento, que irá 
premiar os destaques de diversos 
segmentos da economia local, 
contará com animação da consa-
grada dupla Rick & Renner, que 
promete contagiar os convidados 
em um show animado e intimista 
da turnê “Seguir em frente”.

Nas últimas semanas a equipe 
de produção do evento realizou 

diversas reuniões para a definição 
dos últimos detalhes. Um dos fo-
cos foi a parte de decoração, que 
terá uma proposta mais tradicio-
nal, apostando no formado muito 
elogiado de edições anteriores. 
Paralelamente, o departamento 
comercial segue com a comercia-
lização das adesões, finalizando a 
etapa de vendas com a efetivação 
das últimas reservas para as em-
presas vencedoras da pesquisa.

Nas próximas edições, O ECO 
divulga a lista dos prêmios espe-
ciais que serão entregues no evento 
juntamente com as estatuetas dos 
vencedores da pesquisa de opinião 
pública. Além dos destaques em-
presariais de diversos segmentos, a 
lista inclui entidades, projetos so-
ciais e personalidades com impor-
tante atuação na sociedade local.

A5

RETA FINAL - Organização trabalha nos últimos 
detalhes para o Melhores do Ano 2019
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CIDADE DO LIVRO

FUTEBOL

FUTSAL

LIBERTADORES
Acabou o suspense. O título da Libertadores 2019 será decidido entre Flamengo e 
River Plate (Argentina), que superaram os compatriotas Grêmio e Boca Juniors nas 
semifinais da competição continental. Depois de empatar em 1 a 1 no jogo de ida, 
o Flamengo goleou o Grêmio por 5 a 0. Já o River venceu o primeiro por 2 a 0 e 
perdeu por 1 a 0 na volta. A final é no dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile.
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Esporte

DATA: 19/10/2019 a 25/10/2019

Obituário
Egy Aurea Pereira dos Santos faleceu na sexta-feira (25) aos 88 anos em 

Lençóis Paulista
Eloah Palomare faleceu na sexta-feira (25) com 3 dias em Lençóis Paulista
Geraldina Dechicho da Silva faleceu na sexta-feira (25) aos 83 anos em 

Lençóis Paulista
Luzia dos Santos Fernandes faleceu na sexta-feira (25) aos 84 anos em 

Lençóis Paulista
Alvino Alves Costa faleceu na terça-feira (22) aos 58 anos em Macatuba
Ana Maria do Amaral Silva faleceu na terça-feira (22) aos 69 anos em Macatuba
Eva Benedita Vicente Guilici faleceu na terça-feira (22) aos 65 anos em 

Lençóis Paulista
José Benedito da Silva faleceu na terça-feira (22) aos 62 anos em Lençóis Paulista
Maria Abadia Pierini Oliveira faleceu na terça-feira (22) aos 80 anos em 

Lençóis Paulista
Nadir Madalena Deleo Contente faleceu na terça-feira (22) aos 77 anos em 

Lençóis Paulista
Luzia Biasi Miranda faleceu na segunda-feira (21) aos 60 anos em Lençóis Paulista
Armelinda Bolonha faleceu no domingo (20) aos 84 anos em Lençóis Paulista
Donzília de Jesus faleceu no domingo (20) aos 87 anos em Lençóis Paulista
João Dias de Castro faleceu no domingo (20) aos 79 anos em Lençóis Paulista
José Augusto Fernando faleceu no sábado (19) aos 38 anos em Lençóis Paulista
José de Almeida Filho faleceu no sábado (19) aos 68 anos em Lençóis Paulista

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PLANTADORES DE CANA 
DA REGIÃO DE LENÇÓIS PAULISTA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito dos Plantadores de Cana da 
Região de Lençóis Paulista, CNPJ 50.848.910/0001-05, NIRE 35400001577, 
no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os 
Associados, que nesta data são de número 266 (duzentos e sessenta e seis) 
em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
a realizar-se na Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 698 Centro Lençóis Paulista/
SP no dia 05/11/2019, às 8h00 (oito horas), com a presença de no mínimo 2/3 
(dois terços) dos Associados, em primeira convocação; às 9h00 (nove horas), 
com a presença de metade mais um dos Associados, em segunda convocação; 
às 10h00 (dez horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) Associados em 
terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1. Reforma Ampla e Geral do Estatuto Social, com destaque para mudança 
do endereço da Sede e para ampliação das condições de associação e área de ação.

2. Eleição para o Conselho de Administração, composição de 2(dois) 
cargos vagos.

3. Aprovar a participação societária em empresa de Securitização 
de Ativos e em empresa Corretora de Seguros a serem constituídas pela 
Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo – Sicoob São Paulo.

Observações:
1. A assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de 

espaço físico adequado.

Lençóis Paulista, 26 de outubro de 2019

Nelson Antunes Junior
Presidente

RuA IGNACIO ANSELmO, Nº 394, CENtRO
LENçóIS PAuLIStA - SP

CEP: 18680-080 - tel: 14-32641973
E-mail: lencoispaulista@arpensp.org.br

 
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 

exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
CARLOS ALBERTO MARTINS e CLARICE ROSANA 

BARRETO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, tratorista, 
nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 08/01/1982, residente e domiciliado 
em Lençóis Paulista - SP, filho de APARECIDO ALVES MARTINS e de 
ELIZABETH DE JESUS PERES MARTINS; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteira, balconista, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 07/12/1987, 
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de MARCOS ROBSON 
BARRETO e de CLEIDE AUGUSTA PEREIRA BARRETO.

 JOSÉ PADILHA e IRACENE LOPES SANTANA, sendo o 
pretendente: nacionalidade brasileiro, viúvo, convive em união estável, 
mecânico, nascido em mandaguari - PR, aos 10/12/1948, residente e 
domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de SEBASTIÃO MARTINS 
PADILHA e de MARIA APARECIDA DE SOUZA PADILHA; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, convive em uniõ estável, 
aposentada, nascida em Xique- Xique - BA, aos 02/09/1951, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de HERCULANO JOSÉ DE 
SANTANA e de MARIA LOPES DE SANTANA.

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

Imprensa Local.
Lençóis Paulista, 24 de outubro de 2019.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

edital de casamento

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA / SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000692-05.2017.8.26.0319. O(A) mm. 

Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Ramos 
dos Santos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSE ROBERtO PEREIRA SANtOS, Brasileiro, 
RG 31153178, CPF 007.833.775-50, com endereço à Avenida maestro Alfredo de Oliveira Capucho, 
570, Conjunto Habitacional maestro Julio Ferrari, CEP 18684-140, Lencois Paulista - SP, que OmNI 
S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ajuizou uma ação de Busca e Apreensão 
referente ao contrato de Cédula de Crédito Bancária nº 1.01295.0000916.14, tendo como garantia, sob 
alienação fi duciária o veículo MARCA/MODELO: FIAT/PALIO WEEKEND 1.6MPI 16V GAS. 4P 
(BASICO) TIPO:1 ANO:1997 COR: CINZA PLACA: CKA4580 CHASSI: 9BD178838V0352268, 
no qual foi efetivada a busca e apreensão aos 23/04/2018 fl . 61. Estando o réu em lugar ignorado, foi 
determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, a fl uir após o prazo supra, apresentem resposta, podendo no prazo de 05 dias, pagar a 
integralidade da dívida R$ 10.754,15 atualizado até 02/02/2017. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Lençóis Paulista, 
aos 17 de outubro de 2019.

Unidos da Vila e União Primavera 
se mantêm na liderança

Lençoenses estreiam com o 
pé direito na Copa Imprensa

PR Telecom goleia Prefeitura de 
Areiópolis na Copa Cidade do Livro

equipes venceram 
Ma FC e grêmio da 
Vila em jogos da 
segunda rodada

Elton Laud

As equipes dos grupos A 
e C da Copa Cidade do 
Livro de Futebol Amador 

voltaram a campo no último 
domingo (20) para a disputa de 
quatro jogos válidos pela tercei-
ra rodada. Os destaques foram 
Unidos da Vila e União Prima-
vera, que se mantiveram na li-
derança de suas respectivas cha-
ves, com duas vitórias em duas 
partidas. Os confrontos foram 
realizados no campo do Centro 
Esportivo Zéfiro Orsi (Jardim 
Ubirama) e o Estádio Municipal 
João Roberto Vagula (Vagulão).

santa Luzia, grêmio Cecap e atleticano 
superaram visitantes na rodada de abertura

Elton Laud

A rodada inaugural da edição 
2019 da Copa Imprensa de 
Futebol Amador, disputa-

da no último domingo (20), teve 
balanço positivo para a maioria 
dos lençoenses que disputam a 
competição promovida pela Se-
cretaria de Esportes e Recreação 
de Lençóis Paulista. Santa Luzia, 
Grêmio Cecap e Atleticano Len-
çoense levaram a melhor sobre 
seus respectivos adversários e sa-
íram na frente na briga pela clas-
sificação para as quartas de final. 
O único time local que terminou 
derrotado foi o Asa Branca.

No Estádio Distrital Eugênio 
Paccola (Cecap), em jogo válido 
pelo Grupo A, o Santa Luzia der-

rotou o Botucatu FC por 2 a 1, com 
gols de Josimar Lopes e Renan 
Ribeiro - Lucas Mota descontou. 
No mesmo local, em confronto do 
Grupo C, o Grêmio Cecap supe-
rou o atual campeão Maringá (São 
Manuel) pelo placar de 1 a 0, com 
gol marcado por João Gorgônio.

No Estádio Municipal Zeferi-
no Ribeiro Sobrinho (Alfredo Gue-
des), pelo Grupo D, o Atleticano 

Lençoense venceu o Deportivo 
(Macatuba) por 2 a 1, com gols de 
William da Cruz (2) - Miguel Trin-
dade descontou. Na outra partida, 
pela mesma chave, o Valência ga-
nhou do Asa Branca por 4 a 3, com 
gols de Paulo Pereira (2) e Jhona-
tan Santos (2) - Gilmar Barros (2) e 
José Carvalho descontaram.

A competição segue com 
mais quatro jogos neste domin-

go (27). Na Cecap, às 8h, pelo 
Grupo A, o Botucatu FC encara 
o Atlético Lençóis. Às 10h, pelo 
Grupo C, entram em campo Uni-
dos do Júlio Ferrari (Lençóis) e 
Maringá. Em Alfredo Guedes, às 
8h, pelo Grupo B, o Expressinho 
(Lençóis) estreia diante do XX de 
Janeiro (Macatuba). Às 10h, due-
lam Açaí (Lençóis) e Borebi.

Vale lembrar que na primei-
ra fase os 16 times participantes 
estão divididos em quatro grupos 
de quatro, nos quais todo se en-
frentam entre si apenas em jogos 
de ida. Os dois melhores de cada 
chave avançam para os confrontos 
mata-mata das quartas de final: (1º 
A x 2º B; 1º B x 2º C; 1º C x 2º D 
e 1º D x 2º A). A final está previs-
ta para o dia 15 de dezembro.

partida disputada na última quarta-feira (23) 
terminou com o placar de 8 a 3

Elton Laud

A bola segue rolando no Gi-
násio Municipal Antonio 
Lorenzetti Filho (Tonicão), 

em Lençóis Paulista, que recebe os 
jogos da Copa Cidade do Livro de 
Futsal. A competição promovida 
pela Secretaria de Esportes e Re-
creação do município conta com 
a participação de 16 equipes de 11 
cidades da região, que brigam por 
oito vagas para as quartas de final.

Na terça-feira (22), seriam 
disputados dois jogos válidos 
pelo Grupo B, mas o confronto 
entre Inter de Meião (Botucatu) 
e Corinthians (Agudos) foi adia-
do. Na outra partida, a Secreta-
ria de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista derrotou a re-
presentação de Borebi por 3 a 1.

Na quarta-feira (23), pelo 
Grupo C, Porto/Euro Soccer 
(São Manuel) venceu o Grêmio 
Cecap (Lençóis) por 2 a 1. Já o 

PR Telecom (Pardinho) goleou 
o time da Prefeitura Municipal 
de Areiópolis por 8 a 3.

Na quinta-feira (24), pelo 
Grupo A, a partida entre Ath-
letic Club Futsal (Lençóis) e 
Top Fit (Macatuba) terminou 
empatada em 3 a 3. No outro 
confronto, o time da Cohab FC 
(Areiópolis) derrotou o Amigos 
do Grilo (Itatinga) por 5 a 3.

Na noite de ontem (25), ocor-
reriam dois jogos do Grupo D. O 
Açaí (Lençóis) enfrentaria o Jahu 
Futsal/Atlético da Serra (Jaú); já 
o Max (Areiópolis) jogaria com a 
representação de Vera Cruz.

A competição segue com seis 
jogos na próxima semana. Na se-
gunda-feira (28), pelo Grupo A, 
às 20h, o Cohab FC enfrenta o 
Top Fit. Às 21h, jogam Athletic 
Club Futsal e Amigos do Grilo.

Na quarta-feira (30), pelo 
Grupo B, às 20h, o Corinthians 
enfrenta Borebi. Às 21h, a equi-

pe da Secretaria de Esportes e 
Recreação de Lençóis encara o 
Inter de Meião.

Na sexta-feira (1), pelo Gru-

po C, às 20h, o Grêmio Cecap 
enfrenta a Prefeitura Municipal 
de Areiópolis. Às 21h, jogam PR 
Telecom e Porto/Euro Soccer.

PONTARIA CALIBRADA - Com vitória de 8 a 3 sobre 
Prefeitura de Areiópolis, PR telecom foi o destaque da semana

foto: DIVULgAçãO

Pelo Grupo A, no campo do 
Jardim Ubirama, o Unidos da 
Vila goleou o MA FC por 4 a 
0, com gols de Matheus Men-
donça, Clebson Santos, Jolsifer 
Soares e Gabriel Américo. No 
outro duelo, o São Cristovão 
venceu o Liverpool por 4 a 1, 
com gols de Ezequias Duete (2), 
João Vítor Aziani e Lucas Felipe 
- Wesley dos Santos descontou.

Pelo Grupo C, no Vagulão, 
o União Primavera derrotou o 
Grêmio da Vila pelo placar de 1 
a 0, com gol de Lucas dos San-
tos. Na outra partida, o Atlético 
Guarani levou a melhor sobre a 
representação de Alfredo Gue-
des, vencendo por 2 a 0, com 
gols marcados por José Cava-
zzoti e Júlio César da Silva.

A competição promovida 

pela Secretaria de Esportes e Re-
creação de Lençóis Paulista conti-
nua com mais quatro jogos neste 
domingo (27). No Jardim Ubira-
ma, às 8h, pelo Grupo B, o Espor-
tivo União duela com a Chape. 
Às 10h, se enfrentam Nacional e 
Nova Lençóis. No Vagulão, às 8h, 
pelo Grupo D, o Reduto mede 
forças com o Paulista. Às 10h, jo-
gam Atlétiko Kaju e Esperantina.

EMBALADO - Unidos da Vila goleia MA fC e segue na liderança do Grupo A

foto: ANTONIO PONTES/DiVUlGAção
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CASA DA CULTURA
Para comemorar o Dia Internacional da Animação (DIA), na segunda-feira (28), a 
partir das 19h, a Casa da Cultura Prof.ª Maria Bove Coneglian, em Lençóis Paulista, 
realiza uma mostra de curtas-metragens de desenhos animados nacionais e 
internacionais com duração de uma hora. A entrada é gratuita, mas os lugares 
são limitados. As reservas devem ser feitas pelo telefone (14) 3263-6525.

Agenda cultural
BaR do PoRTuguÊS

Neste sábado (26), a partir das 20h30, o Bar do Português, em Lençóis 
Paulista, recebe o cantor Eliel, que se apresenta ao público tocando os 
sucessos da MPB, do pop e do rock nacional e internacional. A entrada 
é gratuita. Outras informações sobre promoções e reservas de mesa 
pelo telefone (14) 3264-1219. O Bar do Português fica na Rua México, 
197, no Jardim Bela Vista.

foto: divulgação

foto: divulgação

foto: divulgação

FREEdoM Road

Neste sábado (26), a partir das 21h, tem música ao vivo no Freedom 
Road Bar, em Lençóis Paulista. Quem se apresenta é a banda Acous-
tic Pills, com um repertório de clássicos do pop e do rock, nacional e 
internacional. A entrada é gratuita. Outras informações pelo telefone 
(14) 9 9736-1440 ou através da página no Facebook. O Freedom Road 
fica na Avenida Brasil, 1010, no Centro.

ZaNK EvENToS

Neste sábado (26), a partir das 20h, a Zank Eventos, em Lençóis Pau-
lista, realiza o OktoberZank, com open bar de chope artesanal e muita 
música. Os ingressos estão disponíveis a R$ 60 (1º lote) nos pontos de 
venda: Hipnose, Zank e pelo site http://byma.party/oktoberzank. Mais 
informações pelo telefone (14) 3264-5100. A Zank fica na Rua Humber-
to Alves Tocci, 1050, no Jardim Humaitá.
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RECEITAS ARRECADADAS ACumulADo

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 247.076,17

Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 204.296,26

Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 569.548,39

Imposto de Renda Retido na Fonte 270.517,16

Dívida Ativa de Impostos 71.647,82

Atualização de Dívida Ativa de Impostos 0,00

Multa/Juros provenientes de impostos 15.790,21

Fundo de Participação dos Municípios 8.767.914,35

Imposto Territorial Rural 13.197,37

Desoneração de Exportações (LC-87/96) 0,00

Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 3.672.968,03

Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 923.048,90

Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação 27.968,72

ToTAl DAS RECEITAS DE ImPoSToS E TRANSFERÊNCIAS 14.783.973,38

QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais 180.083,05

Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais 11.180,22

Recursos de Operações de Crédito 0,00

Recursos recebidos do FUNDEB 6.241.766,04

Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 6.893,14

ToTAl DoS RECuRSoS ADICIoNAIS 6.439.922,45

ToTAl DA RECEITA ARRECADADA 21.223.895,83

DESPESAS Do ENSINo ACumulADo

12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação 0,00

12.361 - Ensino Fundamental 7.568.161,11

12.365 - Educação Infantil 1.691.049,54

12.366 - Educação de Jovens e Adultos 112.528,71

12.367 - Educação Especial 180.000,00

( = ) Total da Despesa do Ensino 9.551.739,36

( - ) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros 8.496.160,11

( - ) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 0,00

( - ) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito 0,00

( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 1.055.579,25

( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 7.238.990,39

( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB * 2.586.521,34

( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 0,00

( = ) ToTAl APlICADo No ENSINo 3.642.100,59

APlICAÇÃo No ENSINo (ART. 212 CF) 24,64%

FuNDEB

     Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 111,02%

     Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 62,87%

RECEITAS E DESPESAS Do ENSINo  -  PuBlICAÇÃo  (ARTIGo 256 DA CoNSTITuIÇÃo ESTADuAl)
MUNICÍPIO: AREIÓPOLIS PERÍODO: 3º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2.019

Elaine Maria Pedroso Mendoça
Diretor Municipal de Educação

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

Sergio Roberto Leite
TCCRCSP 1SP220941/O-9

Prefeitura municipal de Areiópolis

EM CENa - Lucas Valadares e Willian Maciel interpretam 
troça e Cochicho no espetáculo “o tesouro de Cascudo”

“a dama e o vagabundo” é neste 
sábado no Teatro Municipal
peça tem entrada gratuita; disponibilidade de ingressos deve ser consultada no local

Flávia Placideli

Neste sábado (26), a partir 
das 19h30, o Teatro Mu-
nicipal Adélia Lorenzet-

ti, em Lençóis Paulista, recebe 
o espetáculo infantil “A Dama e 
o Vagabundo”. Promovida pela 
Alic (Associação Lençoense de 
Incentivo à Cultura) com recur-
sos provenientes da Lei Rouanet 
e patrocínio das empresas Zilor, 
Lwart Lubrificantes, Bracell, 
Duratex e Frigol, a apresenta-
ção tem entrada gratuita, mas a 
disponibilidade de lugares deve 
ser consultada no local.

O clássico da literatura in-
fantil parte da trama em que a 
cadela mimada chamada Lady 
sofre pelo término de sua vida 
confortável quando seus do-
nos têm um bebê. Depois de 
algumas circunstâncias tensas, 
Lady encontra-se solta na rua 

e torna-se protegida de um 
vira-lata malandro. É quando 
um romance começa a flores-
cer entre os dois cães.

Nesta versão, o clássico ganha 
novos contornos em uma livre 
adaptação, mesclando canções 
que o músico Chico Buarque 
compôs para espetáculos adultos 

e infantis com todo seu lirismo 
poético. Estrelada pelos atores 
Karina Mathias, Tiago Higa e 
Heliton Oliveira, com direção 
musical de Marcelo Farias e par-
ticipação dos músicos Julio De-
nig e Marcelo Farias, a peça terá 
tradução simultânea em Libras 
(Língua Brasileira de Sinais).

O espetáculo, indicado 
para crianças maiores de qua-
tro anos, tem entrada gratuita. 
A disponibilidade de ingressos 
deve ser consultada no Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti 
(Rua Cel. Álvaro Martins, 790, 
na Vila Nova Irerê) ou pelo tele-
fone (14) 3263-0044.

a daMa E o vagaBuNdo - trilha da adaptação do clássico infantil é composta por canções de Chico Buarque

Peça baseada no livro de 
Ruth Rocha chega a lençóis

Cia Contos da 
Mala apresenta “o 
Tesouro de Cascudo”

estrelada pela Cia Fato, “o reizinho 
Mandão” acontece na terça-feira (29)

espetáculo é neste domingo (27), a 
partir das 17h, no teatro Municipal

Flávia Placideli

Na terça-feira (29), a partir 
das 15h, o Teatro Muni-
cipal Adélia Lorenzetti, 

em Lençóis Paulista, recebe o 
espetáculo infantil “O Reizinho 
Mandão”, com a Cia Fato. O 
evento, que é gratuito, integra a 
programação de outubro do Cir-
cuito Cultural Paulista, realizado 
pela Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Estado de São 
Paulo em parceria com a APAA 
(Associação Paulista dos Amigos 
da Arte), com apoio da Secretaria 
de Cultura do município e patro-
cínio da Lwart Lubrificantes.

Baseada no livro conhecido 
da autora Ruth Rocha, o espe-
táculo trata das dificuldades 
em se conquistar e manter a 

democracia e a liberdade na 
sociedade. A história é contada 
através de um príncipe que vira 
rei após a morte do pai e um 
governante sábio e justo, além 
de outros personagens.

A adaptação comemora os 50 
anos de carreira de Ruth Rocha, 
uma das maiores escritoras do 
país. Estrelado pela Cia Fato, o 
espetáculo é um dos primeiros a 
ter um elenco protagonizado por 
atores com Síndrome de Down.

A peça tem entrada gratuita 
e classificação indicativa livre. 
A disponibilidade de ingressos 
deve ser consultada na Casa da 
Cultura Prof.ª Maria Bove Cone-
glian, que fica na Rua Sete de Se-
tembro, 934, no Centro. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3263-6525.

Flávia Placideli

amanhã (27), a partir das 
17h, a Cia Contos da Mala, 
de São Paulo, chega a Len-

çóis Paulista com a apresentação 
do espetáculo infantojuvenil “O 
Tesouro de Cascudo” que acon-
tece no Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti. A apresentação gratuita 
é promovida pela Alic (Associação 
Lençoense de Incentivo à Cultura) 
com recursos provenientes da Lei 
Rouanet e patrocínio das empresas 

Zilor, Lwart Lubrificantes, Bracell, 
Duratex e Frigol.

Partindo da busca por um 
tesouro, o espetáculo “O Tesouro 
de Cascudo” conta a história dos 
palhaços Troça e Cochicho, dois 
atrapalhados seguidores do Capi-
tão Cascudo, que vivem aventuras 
arrepiantes e, ao invés de moedas 
de ouro, encontram uma terrível 
e maravilhosa missão: a de espa-
lhar pelo mundo as histórias do 
folclore, dos seres fantásticos que 
povoam o imaginário popular.

Cia FaTo - Espetáculo é protagonizado por atores com Síndrome de Down

A proposta cênica do espetá-
culo visa estabelecer um diálo-
go direto com a plateia, de uma 
forma simples e lúdica, traba-
lhando a narrativa do contador 
e fazendo do trabalho do palha-
ço uma ponte entre o folclore e 
o exercício da brincadeira.

Com os atores Willian Ma-
ciel e Lucas Valadares, a Cia 
Contos da Mala é como um via-
jante que traz consigo a sua his-
tória, levando em sua mala todos 
os sonhos e elementos do imagi-

nário e abrindo um baú cheio de 
elementos cênicos para auxiliar 
na contação dessa nova aventura.

O espetáculo é indicado para 
crianças maiores de três anos e 
conta com tradução simultânea 
para Libras (Língua Brasileira 
de Sinais). A entrada é gratuita 
e a disponibilidade de ingressos 
pode ser consultada no próprio 
Teatro Municipal Adélia Loren-
zetti, que fica na Rua Cel. Álvaro 
Martins, 790, na Vila Nova Irerê. 
O telefone é o (14) 3263-0044.

fotoS: divulgação
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doENçaS RESPiRaTÓRiaS

SARAMPO
O balanço parcial da campanha nacional contra o sarampo aponta que 88% das crianças 
entre um e dois anos receberam pelo menos uma dose da vacina contra a doença. Essa 
faixa etária é utilizada como parâmetro para acompanhar a cobertura vacinal em todo 
o país. No último sábado (19) foi realizado o Dia D, que teve como objetivo reforçar a 
importância da vacinação de crianças de seis meses a menores de cinco anos.
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Saúde

Da Redação

a asma é uma doença que não 
tem cura, mas, quando tra-
tada corretamente por meio 

de terapia medicamentosa, pode 
ser controlada e ter seus sintomas 
minimizados. No entanto, dados 
da Associação Brasileira de Aler-
gia e Imunologia (Asbai) apontam 
que 47% das pessoas diagnostica-
das não utilizam a medicação de 
forma regular e 73% delas não 
seguem todas as orientações médi-
cas para o controle da doença, o 
que pode agravar o problema.

Transmitida geneticamente, 
a asma é uma doença provocada 
por fatores alergênicos (elementos 
que irritam o sistema imunológico 
como ácaros, poeira, mofo, fumaça, 
poluição e algumas substâncias quí-
micas) que desencadeiam a infla-
mação dos músculos pulmonares 
e aumentam a produção de muco. 
Dr. Ricardo Queiroz, médico aler-
gista, conta que essa alteração cau-
sa o estreitamento da passagem de 
ar, dificultando sua circulação pelo 
pulmão. “É o que provoca a sensa-
ção de sufocamento, um dos princi-
pais sintomas da doença”, frisa.

asma afeta mais de 20 milhões de 
brasileiros, aponta Ministério da Saúde
Cerca de 47% dos pacientes usam a medicação de forma desregulada

aSMa - 20% dos casos são considerados graves, com sintomas mais agressivos

O Ministério da Saúde estima 
que essa dificuldade respiratória 
acometa 20 milhões de brasileiros, 
sendo que 20% dos casos são consi-
derados graves, ou seja, os sintomas 
são mais agressivos e a sensibilida-
de aos gatilhos da doença é maior. 
“O diagnóstico da asma é clínico, 
ou seja, é feito por meio da iden-
tificação dos sintomas, mas, caso 
seja necessário, o médico pode 
pedir um exame chamado Prova 
de Função Pulmonar para eliminar 
qualquer dúvida existente sobre o 
diagnóstico”, afirma o especialista.

Com o objetivo de conscienti-
zar a população sobre a importân-
cia de realizar o tratamento corre-
tamente, o relatório das Iniciativas 
Globais para a Asma (Global 
Iniciative for Asthma - GINA) 
lançou neste ano o tema Pare a 
Asma (S.T.O.P. for Asthma), cuja 
palavra em inglês representa uma 
sigla, indicando os quatro passos 
para o controle da doença:

-  Sintomas a avaliar;
- Testar a resposta obtida com 
medicação e controle ambiental;
- Observar e avaliar o paciente de 
forma contínua;

- Proceder o ajuste ao tratamento e 
às medidas de controle ambiental.

Os principais sintomas que 
caracterizam uma crise são: difi-
culdade para respirar, chiado no 
peito, tosse seca, respiração rápida 
e curta, dor no peito e falta de fô-
lego depois de praticar exercícios. 
“Essas manifestações costumam 
ser muito comuns na infância, por 
causa da maior sensibilidade que 
o sistema imunológico tem nessa 
fase. A natação é um esporte que 
ajuda muito os pequenos, porque 
a pressão da água faz com que a 
criança consiga maior expandir o 
pulmão e respirar”, afirma a pe-
diatra Cláudia Conti.

No caso de gestantes, é impor-
tante que o tratamento não seja in-
terrompido, caso contrário a pres-
são arterial da mulher pode ficar 
elevada, acarretando uma gravidez 
de risco. Além disso, bebê ainda 
na barriga da mãe também pode 
ser afetado pela falta de cuidados 
contínuos da doença, ocasionando 
falta de oxigenação e a possibilida-
de de parto pré-maturo.

A sigla S.T.O.P traz, de forma 
simplificada, as principais medi-

das que devem ser tomadas após 
o diagnóstico ser efetuado. Elas 
incluem a identificação dos fatores 
externos que desencadeiam o pro-
cesso inflamatório e o uso de bron-
codilatadores. Esses remédios, ao 
serem aspirados, promovem o rela-
xamento dos músculos pulmonares 
e normalizam o fluxo de passagem 
do ar. Segundo Dr. Queiroz, exis-
tem dois tipos dessa medicação: 
de longa duração, utilizadas para 
manutenção e tratamento contí-
nuo, evitando crises intensas; de 
curta duração, também conhecidas 
como terapia de resgate - têm efeito 
imediato para o alívio de sintomas 
mais intensos que os de costume, 
derivados de uma crise.

Para o alergista, parte do pro-
blema relacionado ao controle da 
doença se dá pelo fato de que mui-
tos pacientes ignoram os sintomas 
brandos da asma, procurando 
auxílio médico somente quando o 

quadro já está avançado. “Quan-
do o paciente incorpora em sua 
rotina todos os cuidados e trata-
mentos necessários, ele terá signi-
ficativa melhora na qualidade de 
vida”, finaliza o médico.
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Veja os 
aniversariantes
da semana e as fotos 
do Giro Social

Mix Biju agora é Mix 3, 
com produtos vendidos 
a preço único, por 
apenas R$ 3
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recontar é viver
Alunos do 3º ano da Etec Cidade do Livro desenvolvem 
projeto “A história que os livros não contam”

Flávia Placideli

alunos do 3º ano da Etec 
Cidade do Livro, em 
Lençóis Paulista, deci-

diram se engajar na luta por 
um mundo melhor focado na 
educação. Para isso, inscritos 
na quinta edição do Desafio 
Faça Acontecer, promovido 
pelo Projeto Formação de 
Líderes com patrocínio das 
empresas Lwart Lubrificantes 
e Bracell, eles, assim como 
outros grupos de alunos com 
idade entre 13 e 18 anos, tra-
balham no desenvolvimento 
de ações que busquem trans-
formar a realidade da comuni-
dade de forma positiva. 

A aluna do terceiro ano 
do Ensino Médio, Samira 
Gabriela Oliveira Gea, de 17 
anos, que integra a equipe 15 
com o projeto “A história que 
os livros não contam”, desta-
ca a importância do resgate 
da história do país. “Nosso 
projeto, além de ter como ob-
jetivo o resgate da história do 

município, também tem como 
norte abordar as realidades e 
histórias do nosso país, que 
pouco são discutidas nas es-
colas e na própria sociedade”, 
afirma a jovem.

Com o principal objetivo 
de resgatar e valorizar a histó-
ria, o grupo desenvolve diver-
sas atividades como palestras, 
apresentações de teatro, expo-
sições, visitas, dentre outros 
trabalhos que levem aos jo-
vens, acima de tudo, informa-
ções sobre cultura e história.

O grupo, coordenado pelo 
professor Tiago Ricardo Lucia-
no, também conta com os alu-
nos Bruna Maria Rilichias da 
Silva, de 15 anos, Luana Lopes 
Teixeira, de 16 anos, Kailani 
Gois Pelegrim, de 16 anos, Sa-
mira Gabriela Oliveira Gea, de 
17 anos, Isadora Caroline Bar-
bosa, de 18 anos, Logan Gui-
lherme Soares da Rosa, de 18 
anos, Mateus Ribeiro Borin, de 
15 anos, e Yasmin de Andrade, 
de 17 anos, capitã da equipe. 

Com a experiência, os estu-

dantes que buscam novos auto-
res, narram para outros alunos 
o que apuram e descobrem 
sobre a cultura, contribuindo 
para a documentação das his-
tórias regionais. “Com a fina-
lização deste trabalho, espe-
ramos que todos nós, alunos, 
possamos valorizar mais nossa 
cultura e história”, completa o 
integrante Logan Guilherme 
Soares da Rosa. 

Promovido pelo Projeto 
Formação de Líderes, vincula-
do ao Instituto Lidera Jovem, 
que conta com patrocínio das 
empresas Bracell e Lwart Lu-
brificantes, o Desafio Faça 
Acontecer, além do prêmio 
principal - uma viagem cul-
tural/científica para São Paulo 
- para a melhor ação desenvol-
vida pelos grupos a partir dos 
temas propostos, premiará os 
destaques nas categorias Mo-
bilização, Inovação e Visão de 
Mundo, além das escolas e os 
professores tutores das equipes 
vencedoras, que serão conhe-
cidas no início de novembro.

eQuipe 15 - Na foto, os alunos que integram o grupo em clique feito na etec cidade do Livro

faZendo acontecer - Projeto com foco na valorização da história contempla diversas atividades

Fotos: divuLgação
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Mix biju agora é Mix 3
Com a reformulação da rede, todos os produtos 
passam a ser vendidos pelo único valor de R$ 3

Flávia Placideli

atendendo há 12 anos em 
Lençóis Paulista, a loja 
de acessórios e bijuterias 

Mix Biju está de cara nova e 
com novo nome: Mix 3. Locali-
zada na Rua Quinze de Novem-
bro, no Centro comercial da 
cidade, o local passou por uma 
reforma e agora investe na ven-
da dos mais variados produtos a 
preço único, apenas R$ 3.

Apostando no novo formato, a 
Mix 3 passou a contar, além das 
bijuterias e acessórios, com pro-

dutos para casa, presentes, festa, 
linha pet, brinquedos, maquia-
gem, objetos de decoração e muito 
mais. Tudo pelo valor único. “To-
dos esses itens estão disponíveis 
na loja por apenas R$ 3. É uma 
infinidade de opções em um só 
lugar”, destaca Carla Mazepa, ge-
rente da rede em Lençóis Paulista.

Buscando fortalecer a nova 
marca, mas sem perder a essência 
que a tornou referência na cidade, 
a Mix 3 oferece ainda mais varie-
dade aos clientes locais, tudo com 
preço justo e atendimento perso-
nalizado, marcas registradas da 

empresa. A nova loja conta com 
um ambiente moderno e acon-
chegante, que mistura leveza, sua-
vidade e elegância, apostando nos 
tons de amarelo e verde.

“Percebemos a necessidade 
de mudar para manter a rede for-
te no mercado, ao mesmo tempo, 
oferecendo mais variedade de 
produtos aos nossos clientes com 
qualidade e preço baixo”, explica 
a gerente, que segue com a mes-
ma equipe e aposta no trabalho do 
grupo de vendedoras que, além de 
oferecer um bom atendimento, já 
conhece os gostos e estilos de cada 
cliente, o que fortalece a boa rela-
ção na hora da compra e venda.

“Com a nova linha de pro-
dutos disponíveis a preço único 
de R$ 3, a loja teve um aumen-
to nas vendas significativo, de 
mais de 30%. Acreditamos que 
irá crescer ainda mais com a 
chegada do fim de ano. Por isso, 
convidamos toda a população 
para conhecer a nova loja. Nos-
sa equipe está pronta, esperando 
para atender a todos com muita 
alegria e satisfação”, convida 
Carla Mazepa, gerente da Mix 3.

serViço - A Mix 3 está localizada na Rua Quinze de Novembro, 624, no Centro. O horário de funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 17h. O telefone para contato é o (14) 9 9112-3669

eQuipe - Na foto, Juliana Santos, Carla Mazepa (gerente), Raquel Rodrigues, Sthepany Vila Nova e Juliana Rufino
Variedade - Loja conta com diversos produtos, desde 
bijuterias até artigos para casa, tudo a preço único de R$ 3

FOtOS: FLáVia pLacideLi/O ECO



veículos
venda

Motocicletas
venda

serviços

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 ofertas. Tratar (14) 
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, bran-
ca, 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 PaM-
Pa 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, 
modelo novo (sem 
detalhes), cor metálico, 
completo, único dono - 11 
mil km. Tratar: (14) 99709-
5659 c/ Lima. 

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

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

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 (14) 98171-
5643.

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

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

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

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

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

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

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

Zafira cd 07 lugares 
2004. Fone (14) 98177-
0870. 

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

escort 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 conservação. 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 
99786-4342

vende-se celta 2014 
Completo, cor prata com 
apenas 43.200 km roda-
dos. Super conservado. 
Tratar. (14) 99628-8876 / 
99111-6710

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

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

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

vende-se Moto CG 
Titan EX 160, cor vermelha 
modelo 2018, com 4 mil 
km, Tratar: (14) 99167-7651.

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

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

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

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

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

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

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

rl caçaMBa - Faz 
serviços de limpeza com 
caçamba para entulho 
(para firmas e particula-
res). Tratar (14) 99789-
2210/ 99777-2218.

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

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

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

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

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

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

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

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

fernando 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: Procópio Ferreira, 
510, Cecap ou telefone 
(14) 99675-2769.

fisioteraPia aten-
diMento domiciliar e 
consultório, R: Cap. João 
Antônio, 12-70, Bauru/
SP. Tratar (14) 99665-
6449. Email: je_quadra-
do1500@hotmail.com. 
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 
Admilson - Técnico Auto-
rizado (14) 99773-1547/ 
98128-1597

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

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

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

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

Gráfica lençóis 
Comunicação Visual e 
impressos. AV Jácomo 
Nicolau Paccola nº 412. 
Tratar (14) 3264-4200/ 
(14) 98153-2890 ou por 
e-mail graficalencois@
globomail.com 

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

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

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

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

serralheria Portal 
- portões basculantes 
revestido em chapas de 
alumínio - estruturas e 
esquadrilhas metálica 
em geral. Pontualidade, 
eficiência e qualidade 
em primeiro lugar. Tratar 
(14) 3264-4313 e-mail 
serralheriaportaljc@
hotmail.com

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

edícula aldeia - para 
confraternizações - “am-
biente familiar”. Lugar 
amplo com cobertura, 
quarto, banheiro interno, 
sala, copa com churras-
queira, quadra, piscina, 
banheiro externo mas-
culino, mesa de bilhar e, 
acessórios (Freezer, TV) ... 
Tenho mesas e cadeiras 
para alugar. Tratar (14) 
9.9768-0518 vivo whats, 
no Jd. Itapuã. Pode me 
chamar no whatsapp! 
Aceita pagamento no car-
tão, débito ou crédito!

acadeMia de judô 
AKI - Rua: Rio Grande do 
Sul nº 340 Vila Cruzeiro 
/ facebook.com/aca-
demiadejudolp tratar: 
(14) 99822-9294 ou (14) 
99769-4121

instalador ante-
nas - TV home e ventila-
dores. Tratar: 981186574 
whats com Juvêncio.

sou cuidadora, 
tenho experiência, tenho 
15 anos de hospital (en-
fermeira) possuo carta de 
habilitação, tenho vários 
horários disponíveis. 
Tratar: (14) 3263-0509 ou 
(14) 99770-0265.

eletricista/ante-
nista - instalação e 
manutenção em elétrica 
residencial e comercial, 
alarme, cerca elétrica e 
fixação de antenas pa-
rabólicas 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

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

eMPréstiMo 
consiGnado para 
aposentados e pensionis-
ta do INSS, garantidos 
pela Caixa Federal JCS 
Negócios Imobiliários - 
Rua xv de novembro 581 
(Edifício Paccola) centro 
Lençóis Paulista. Tratar: 
(14) 3264-5165 ou (14) 
99667-9992

sou diarista, 
com experiência. Boa 
organização e disciplina. 
Atuo em Residências, 
Escritórios e Consultórios. 
(Escritórios e Consultórios 
Disponível Faxina a Noite) 
tratar: (14) 9 9702-5096

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 aten-
dimento 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 
cartão em 6 vezes.(14) 
3263-2125

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

artes- diaGraMa-
ção (jornal, revistas, fol-
ders, livros etc.) desenhos 
em geral (caricaturas, 
retrato falado etc.) tratar: 
(14) 99700-0877

Grafite Para fachada, 
pinturas Artísticas com 
desenhos para fachadas 
comerciais e residências. 
Studio Paccola (14) 
99832-3243.

Glória Bernardini 
Escritório de Engenha-
riaemail: gloria.esceng@
yahoo.com.br (14) 
3281-4900

l.a.Munck - Locação 
de guindastes, Rua : 
Castro Alves,170 JD 
Ubirama. Tratar: (14) 
99117-2055 ou (14) 
3263-6011
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oração sagrado coração de jesus
Meu Sagrados Coração de Jesus, em vós deposito toda minha 

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

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

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

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

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

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

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

edevar Ferrari

sINdIcaTo ruraL de LeNçÓIs PauLIsTa

edITaL de coNVocação
de asseMBLÉIa geraL eXTraordINÁrIa

O SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA, nos 
termos estatutários convoca seus associados para reunirem-se em 
assembléia geral extraordinária, a realizar-se no dia 01 de novembro 
de 2.019, às 8:00 (oito) horas, na sede deste Sindicato Rural, à rua 
Cel. Joaquim Gabriel, nº35, nesta cidade de Lençóis Paulista, a 
fim de discutirem e votarem a seguinte Ordem do Dia: a)- Leitura 
Discussão e Votação da Ata da Assembléia anterior; b)- Ratificação 
da Convenção Coletiva de Trabalho formalizada entre este Sindicato 
Rural e os Sindicatos profissionais rurais, válida para o Setor da 
Cultura Diversificada; c)- Concessão de outorga de poderes à 
Diretoria deste Sindicato para assinatura das referidas Convenções. 
Não havendo número legal de associados presentes para a realização 
da assembléia em primeira convocação, fica determinada a segunda 
para às 10:00 (dez) horas do mesmo dia e no mesmo local.

Lençóis Paulista, 25 de novembro de 2.019
Ermenegildo Luiz Coneglian

PRESIDENTE

TrIBuNaL de jusTIça do esTado de são PauLo
coMarca de PederNeIras

Foro de PederNeIras - 2ª Vara
rua Belmiro Pereira, s-367, centro, - ceP 17280-000,

Fone: (14) 3252-3611, Pederneiras - e-mail: pederneiras2@tjsp.jus.br
Horário de atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

edITaL de cITação
Processo Físico nº: 0004195-11.2014.8.26.0431
Classe: Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Maria Luiza Construções e Empreendimentos 
Imobiliários Ltda

PROCESSO N.º 0004195-11.2014.8.26.0431 - EDITAL DE CITAÇÃO 
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DE FABIO HENRIQUE 
GARCIA LEME, CLEBERSON RAFAEL BATISTA, CARLOS 
CÉSAR DONATO, FABIANO DA SILVA CARVALHO, PATRÍCIA 
F. BRANDÃO CARVALHO, EDSON DE JESUS CAMARGO, 
LUCIANA G. DOS SANTOS CAMARGO, CAIO AUGUSTO DA 
SILVA, BENEDITO AUGUSTO DA SILVA, ANDREIA ALVES 
TORRES, JOYCE FERNANDA ALVES PEREIRA, DANIEL DIAS 
LOPES, DANILO ADRIANO F. ALVES, JANE MARCIA CINTO, 
LENISA MARIA PINHEIRO, GUSTAVO MORTAGUA ZABAGLIA, 
FABIO CASSIANO, LEANDRO APARECIDO EUGENIO, DANIEL 
FERNANDO TRAMONTI, ERNANDES LOURIVAL GOLFOTTE, 
VINICIUS MENDONÇA GIMENES, RODRIGO DUARTE, 
LUCIANA LUCAS DE O. DUARTE, DIEGO HENRIQUE LEANDRO, 
ANDRÉ LUIS GRASSI, ANIZIO DONIZETE F. BRANDÃO, MARIA 
DE LOURDES P. BRANDÃO, WAGNER PEREIRA DE FREITAS, 
TIAGO ARAUJO BAVA, DIANA CRISTINA PRADO. O MM JUIZ 
DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL DA COMARCA DE 
PEDERNEIRAS/SP, NA FORMA DA LEI. FAZ SABER - a todos quanto 
o presente edital virem ou dele tomar conhecimento tiver e interessar 
possa, e notadamente os confrontantes acima expostos, que perante este 
Juízo e Cartório Cível foi proposta a ação de Usucapião Extraordinária, 
processo n. 0004195-11.2014.8.26.0431, movida por MARIA LUIZA 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
cujo teor da petição inicial, segue em resumo: A empresa Autora é 
possuidora do imóvel usucapiendo, GLEBA “A”, desde 01.10.2008. 
O Abrigo São Lourenço - de quem a empresa Autora adquiriu a posse 
do imóvel -, recebera os direitos possessórios, em doação, em abril de 
1999. Diante da impossibilidade de se registrar tal propriedade em nome 
da empresa Usucapiente e, em virtude das Certidões de Transcrição nº 
1057 de 07/11/1931 e nº 8594 de 30/04/1948 do Oficial de Registro de 
Imóveis desta Comarca, transmitidas por herança a primeira cedente 
AMBROSIA RAIMUNDO FERREIRA, não há outro modo senão por 
meio da presente ação para regularização e inscrição do imóvel. Foram 
expedidas cartas de citação aos confrontantes, no entanto, 26 delas 
retornaram sem o devido cumprimento, tendo sido deferida a citação 
por edital. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguém possa alegar ignorância foi expedido o presente edital ficando 
os confrontantes, devidamente citados para, no prazo de 15 dias, a fluir 
da expiração do presente edital que é de 30 dias, oferecer contestação 
por meio de advogado constituído, sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos contra si alegados. O presente edital será publicado 
e afixado na forma da lei e em lugar de costume. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Pederneiras/SP aos 08 de outubro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA 
LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

eMPreGos

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 Lençóis. 
Tratar (14) 98232-5383

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

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

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

conserto de 
máquinas de costura, 
atendimento a domicilio 
(Devanir). Tratar (14) 
99727-6618 ou (14) 
98104-6618

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

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, esqua-
drias metálicas em ge-
ral, faça um orçamento. 
Tratar na R: Paraná, s/n 
Jardim Cruzeiro ou no 
telefone (14) 3263-5428/ 
9.9724-0188 com João 
Sérgio Rocha.

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



ALIMENTAÇÃO

FESTAS

SERVIÇOS RESIDÊNCIAS
VENDA

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

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. (14) 99892-8346

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

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

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

AULAS PARTICULARES. 
Matemática (Ensino 
Fundamental) Tratar Valério 
cel: 99715 2968

AULAS PARTICULARES 
de Italiano Tratar Valério 
cel: 99715 2968

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

PORTO SEGURO 
CONSÓRCIO. Faça acon-
tecer seu novo imóvel, sua 
reforma, sua construção ou 
a compra do seu terreno. 
Credito de 55 mil á 500 
mil, parcelas a partir de 
R$349,00 sem juros. Até 
200 meses para pagar. 
Possibilidade de utilização 
do FGTS. Contemplações 
mensais por meio de lance 
ou sorteio. Tratar:. (14) 
99167-9988 ou (13) 97600-
6723 Whats.

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

AULAS PARTICULARES 
- inglês, conversação, 
leitura, escrita, Professor 
� uente residiu e trabalhou 
na Inglaterra (Londres) 
por 5 anos. Tratar whats 
99611-7673

VENDE-SE, TROCA e 
conserta sanfona. Tratar 
cel:. (14) 99711-8613

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

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

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

PRECISO DE uma 
bicicleta para trabalhar, 
quem tiver e poder estar 
doando desde já agrade-
ço. Tratar (14)99802-4212

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

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, Ofi ciala 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 
EDERALDO JOSÉ ANDREOLLI E SUA MULHER, requereram a retifi cação 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 notifi cação frustrada do titular do imóvel confrontante-Matrícula 13.826, fi ca 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 retifi cação 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 notifi cação resulta 
na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retifi cação 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, fi nalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem 
novo procedimento retifi catório 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 retifi cação 
pretendida. Segue abaixo croqui de localização da área. 

Lençóis Paulista, SP, 10 de outubro de 2019.

ROSELY RODRIGUES 
Ofi ciala 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, Ofi ciala 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 JOÃO 
SEXTO ANDREOLI E SUA MULHER, requereram a retifi cação da descrição tabular do imóvel de matrícula nº 17.007, 
deste Registro, de sua titularidade a saber: UM IMÓVEL AGRÍCOLA, no Bairro Corvo Branco, com a área de 20,07560455 
alqueires ou 48,582963 ha, 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 notifi cação frustrada do titular do imóvel confrontante-Matrícula 30.058, fi ca o seu titular tabular, JAMIL DAVID 
HUSH, RG.2.551.863-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 retifi cação 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 notifi cação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao 
pedido de retifi cação 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, fi nalmente, que 
eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retifi catório 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 retifi cação pretendida. Segue abaixo croqui de localização da área.

Lençóis Paulista, SP, 10 de outubro de 2019.

ROSELY RODRIGUES 
Ofi ciala de Registro

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

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

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

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 99840-
8705 / 3263-4159

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

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

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

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

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

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

VENDO VESTIDO de 
noiva novo, valor a com-
binar. Tratar 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

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

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

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

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

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

EXCURSÕES PRAIAS 
Ubatuba, Praia Grande, 
Santos, Balneário Combu-
riu. Tratar com bete (14) 
99738-0539

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

ITAMARATY, VENDE-SE 
Casa pré-moldada de 
madeira c/ excelente 
acabamentos e terreno 
amplo, 3 quartos sendo 
uma suíte, banhei-
ro social, sala ampla, 
cozinha, área de serviço c/ 
tanque, área de cozinha e 
banheiro c/ porcelanato e 
revestimento, construção 
com 413m². Valor R$ 
390,000.00. Aceita casa 
ou terreno de menor valor 
como parte do pagamento. 
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 plane-
jada, 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 
(14) 99795-2449 Magno 
Ferreira Cresci 194142F 

RESIDENCIAL PLANAL-
TO nova 02 dormitórios, 
sala, cozinha, área de ser-
viço.R$220.000,00 aceita 
� nanciamento.Consult 
Imóveis 14-3263-1118

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

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

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

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 
� nanciamento. 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

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

ÁREAS PARA 
CHÁCARAS DE LAZER

Com 20.000m²
Ótima localização!

Cel.: 98129-1119 | 98129-9588

POUCAS UNIDADES!
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Classificados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIVERSOS

EXCURSÕES

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

GI BISCUIT- lembran-
cinhas para todas as 
ocasiões, topo de bolo e 
personagens, aceita enco-
mendas. Tratar 99619-1155.

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

ATENÇÃO NOIVAS - 
Torne seu casamento mais 
especial, conheça o trio 
“Sonora - vocal feminino” 
que há mais de 5 anos 
se dedica para que cada 
momento de sua cerimônia 
seja inesquecível, com 
repertório eclético, que 
prioriza a harmonia vocal 
e a suavidade feminina. 
Contatos: 99124-9296 
(Cléo), 99839-0390 (Nanci) 
e 99112-3352 (Néia).

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



Publicado no jornal O Eco, no dia
26 de Outubro de 2019. Na página B5.

Valor da publicação R$ 37,20.

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

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

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

VenDe-se ou Troca 
Casa - 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem e lavanderia 
cobertas. Na Rua: João 
Flôrencio Amaral nº 220 
Bairro Monte Azul.(uma 
quadra do mercardo 
azulão/gigantão) e tenho 
interesse em troca por 
chácara (São Judas 
Tadeu, Virgílio Rocha, 
corvo branco e Agudos) 
a negociar. Tratar: (14) 
99665-5755 ou (14) 
99648-6977. 

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

eDiFíCio betha - ven-
do apartamento. Tratar 
(14) 99772-7716 com 
Cláudio.

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

JD morumbi casa 
com 03 quartos sendo 
uma suíte com armário, 2 
salas + 1 sala de jantar, 
lavanderia, terreno am-
plo, 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 Splen-
dore - Vendo apartamen-
to. Fone (14) 99870-0202

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

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 
localização para quem 
quer montar um comércio. 
Tratar (14) 99658-4415 
com Cláudio.

VenDo aparta-
mento no Residencial 
Jacarandá (aceito carro 
ou moto como parte 
de pagamento). (14) 
98141-3822

VenDe-se Casa 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, quar-
to e banheiro, com 148,36 
m² de construção. Tratar: 
(14) 99616-6780.

VenDo apartamen-
to no Edifício Orígenes 
Lessa, último andar, com 
armários embutidos nos 
quartos, nos banheiros 
e na cozinha. Banheiros 
com box de vidros tempe-
rados. A varanda gourmet 
fechada com vidros 
temperados. Contatos: 
(14) 99141-9526 ou (14) 
99829-1217

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

VenDe-se linDa 
casa núcleo L. ZILLO, 03 
dormitórios (1armario pla-
nejado), sala estar, sala de 
jantar, cozinha planejada 
c/ forno e cooktop embuti-
dos, 02 banheiros, área c/ 
churrasqueira, lavanderia 
coberta, garagem para 
02 carros. Valor R$ 
270,000.00 (negociável). 
Aceita financiamento. 
Tratar: 99821-7389 ou 
99184-2567

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

VenDe-se aparta-
mento Renata Lycia 
no jardim Ubirama ao 
lado da igreja São José, 
excelente acabamento, 
porcelanato, forro de ges-
so, armários embutidos 
na cozinha, quarto, lavan-
deria, banheiro, elevador, 
salão de festa, despensa 
individual. Valor 250 mil, 
tratar (14) 98123-2361

resiDênCias
aluga

imóVeis
ComerCiais

CháCaras
VenDa

terrenos
VenDa

Casa-monte-azul-2 
quartos,1 sala, 1 cozi-
nha, 1 banheiro,1 copa,1 
lavanderia,garagem 6 
carros cód 02045 R$ 
280.000,00. . Ligue 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

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

Casa - Ubirama - 2 
quartos,ar condiciona-
do,1 suite,hidro,3 salas,1 
escritório,1 cozinha, 
garagem-edicula: chu
rrasqueira,piscina,aqu
ecedor. Cód 02151 R$ 
770.000,00. . Ligue (14) 
99728 - 1313 / 3263 - 
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

são João- casa- 4 
CASAS CONJUGADAS, 
TERRENO 273 mtrs, sendo 
cada casa com 2 quartos, 
1 sala, 1 banheiro, 1 
cozinha. R$ 137.800,00. 
Código 02638. Ligue (14) 
99728 - 1313 / 3263 - 
0021 ou acesse: 

VenDa ou PERMUTA, 
Barracão Comercial 
multiuso com 230M2 
-terreno em avenida de 
maior circulação de Lençóis 
Paulista, em zona estrita-
mente comercial, já alugado 
com contrato até 2022, 
que deverá ser respeitado 
. (Documentação - ok). Até 
50% do valor estudo 
permuta com residência, 
terreno ou área rural .Valor 
R$ 580.000.00- Contato 
direto c/ proprietário 
(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 comer-
cial no Jd. Santa Terezinha 
com 80m² localizado ao 
lado de mais três salas 
já alugadas. Tratar (14) 
98154-1999

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

VenDo préDio comercial 
especial para clínica ou 
escritório, situado na R: 
Anita Garibaldi, nº 1515 e 
1519. Tratar (14) 3264-3165/ 
99701-6335

sala ComerCial- Nova 
Lençóis- salão de alvenaria 
com forro e piso frio. Cód 
02522.R$ 160.000,00. . 
Ligue (14) 99728 - 1313 
/ 3263 - 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

sala ComerCial-
-maria Luiza IV- 1 sala,2 
banheiros adaptados, 
1 cozinha.cód 02550 
R$180.200,00. . Ligue (14) 
99728 - 1313 / 3263 - 0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

JD. noVa Lençóis- Sala 
Comercial- alvenaria 
com forro e piso frio. R$ 
160.000,00. Código 02522. 
Ligue (14) 99728 - 1313 
/ 3263 - 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

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

JD. noVa Lençóis- Sala 
Comercial- alvenaria 
com forro e piso frio. R$ 
160.000,00. Código 02522. 
Ligue (14) 99728 - 1313 
/ 3263 - 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

aluga-se Casa. 
Tratar na rua Djalma de 
Oliveira Lima N° 433 V. 
Antonieta I

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

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

ChaCara p/ FESTA 
- 1 cozinha ampla com 
churrasqueira, uma gela-
deira e freezer, uma área 
com mesa e cadeiras, 1 
piscina, muita área verde. 
Valor R$350,00/dia. Con-
tato: (14) 997727315

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

Vila Da Pratacasa sen-
do 01 dorm, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e vaga de garagem para 2 
carros. Tratar com Cláudio 
pelo telefone 99772-7716

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

resiDenCial 
atalaia Jardim Nova 
Lençóis apartamen-
to 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 CháCara. 
Tratar: (14) 99754-4603 
ou (14) 3263-5034. 

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

CháCara-apenas 
terra, cercado de 
alambrado e por-
teira. Cód 02489.R$ 
58.000,00. . 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 Condicio-
nado, Cozinha, Banheiro 
Social, Poço Artesiano, 
Mangueira, Pastagem, 
Plantação de Milho a 12 
km de Lençóis, aceito 
residência como parte do 
negócio. Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. 
99126 5928

VenDe-se um sitio 
área rural de 1(um) al-
queire de terra, ao lado 
do engenho são Luiz, 
fica no são Judas Tadeu, 
com asfalto, água e luz. 
Tratar (14) 99772-5363 
com Amaral. 

são JuDas Tadeu 
- chácara 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.
regionaltodaraca.blogs-
pot.com

VenDe-se sítio - Gle-
ba A - Bairro Campinho. 
Área total de 3,3 alquei-
res 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 
terreno, chácara Vergílio 
Rocha com 1.025m² 
fechada em alambrado, 
volto a diferença. Tratar: 
(14) 99650-0053 

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, CháCara 
próximo da Usina Barra 
Grande 3500m², com poço 
artesiano, força e 02 co-
mados. Valor R$ 120 mil. 
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

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

V. antonieta I com 
503m², esquina. CONSULT 
Imóveis 3263-1118 / 
99781-2567

itamaraty, VenDo 
Terreno Murado e Aterra-
do 400 m2 -Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel Tel. 
99126 5928

itamaraty, VenDo 
02 Terrenos de esquina 
(lindo), planos e Juntos 
total 852 m2 -( Vendo 
Junto ) Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. 
99126 5928

itamaraty, VenDo 02 
Terrenos, na parte alta, 
planos e Juntos total 
1050 m2 -( Vendo Junto ) 
Adriano Cian - Consultor 
de Imóvel Tel. 99126 5928 
(Baixou o preço de R$ 500 
MIL para R$ 470 MIL).

maria luiza IV Parte 
Alta. Vendo dois terrenos 
planos, juntos 225m² 
cada total 450m². Vendo 
junto ou separado. Adria-
no Cian - Consultor de 
Imóvel Tel. 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 itamaraty: 
Terreno Esquina 523 
m2 (vista Privilegiada) 
Adriano Cian - Consultor 
de Imóvel Tel. 99126-5928

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

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

antonieta i: Vendo 
um terreno de 300m², 
R$135.000,00. Adriano 
Cian - Consultor de Imó-
vel Tel. (14)99126 5928

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

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

JarDim Cruzeiro 
vendo terreno 275m² 
Rua Mato Grosso (ao 
lado do nº 185 frente ao 
nº 200) - Tratar com Luiz 
99702-6597

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

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.

loteamento saint 
raphael - macatuba Lotes 
com 200 m² disponíveis 
para venda!Preços 
especiais! Informações: 
(14) 3264-5165 (14) 
99820-0872 José Carlos 
(whatsapp)

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

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

parq. res. Rondon - AV. 
Pref. Jacomo Nicolau Pac-
cola Barracão c/ escritório, 
cozinha e banheiro, com 
(área construída 400,00m² 
e área terreno 701,01m²) 
- R$ 550.000,00 - SAN-
TANGELO IMÓVEIS (14) 
3263-7094 / 99795-0722

VenDo terrenos 
comerciais JD Planalto em 
frente ao Constrular 450m² 
cada. Tratar: 99712-0847

VenDo terreno VL 
ANTONIETA II, Rua Honó-
rio Barbosa lote 4 quadras 
6, 12 x 36,5 - 459 m² - 
Tratar: (14) 99614-3191

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

VenDe-se terreno, 
na rua Jose Bonifacio 
Nº592 Jd. Marimbono, 
topografia plana. Pronto 
para construção. Tratar 
cel: (14) 99787-4343

spazio VerDe Terreno, 
Quitado com 300m², 
localizado na parte alta, 
excelente disposição e to-
pografia plana. R$ 200.000. 
Direto com proprietário 
tratar cel: 99788-5669

VenDe-se um terreno 
400 m² no Jardim Morumbi, 
duas frentes, rua Antônio 
Biral (esquina 28 de Julho) 
tratar proprietário Fone: 
(11) 98156-4130 WhatsApp

terreno - Centr o 
- 660mtrs, (2 lotes), bascu-
lante, totalmente fechado.
cód 02500.R$ 630.000. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263- 021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

terreno-2.000 
heCtares.CóD 02540.
R$ 159.000,00. . Ligue 
(14) 99728 - 1313 / 3263 
- 0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

JarDim ouro Verde 
-Bauru- Terreno- Amplo de 
330mtrs. R$ 265.000,00. 
Código 02572. Ligue (14) 
99728 - 1313 / 3263 - 
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

pasto Com 15 mil 
m²,4 divisões, água, luz, 
estábulo, triturador, bem 
próximo a cidade. Ótimo 
preço R$ 150,00 mensais. 
Tratar: (14) 99752-3588 ou 
(14) 99652-5834
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Casa-Cruzeiro-3 
quartos,1 sala,1 cozi-
nha,1 copa,1 lavanderia,1 
banheiro,5 garagens-
-edícula -1 quarto e 1 
banheiro. código. 02362 
R$ 227.900,00. . Ligue 
(14) 99728 - 1313 / 3263 
- 0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

Casa/ComerCial-
-Centro-Casa: 3 quar-
tos,1 sala,1 cozinha,1 
lavanderia,2 banheiros 
,garagens.Comercial-1 
s 60M² c/ depósito,1 
banh. Cód 02446.R$ 
265.000,00. . Ligue (14) 
99728 - 1313 / 3263 - 
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

resiDênCia VenDa: 
176 m², 3 quartos, sendo 
1 suíte com closet e 
guarda roupas planeja-
dos, sala estar e jantar 
integradas, Cozinha com 
armários planejados e 
coifa de inox, Banheiro 
social com armário, gara-
gem para 2 carros, Área 
de lazer com churrasquei-
ra, lavabo e Lavanderia 
Adriano Cian - Consultor 
de Imóvel Tel. 99126-5928

Casa- nuCleo 
João zillo-2 quartos, 
2 salas,1 cozinha,1 
lavanderia,garagem. 
Cód 02435. R$ 
180.000,00. . Ligue (14) 
99728 - 1313 / 3263 - 
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

VenDe-se terreno 
com 200 m² no residen-
cial Antônio 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 supermer-
cado Azulão). Tratar (14) 
98154-1999

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

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

terreno res. Antonio 
Lorenzetti Filho Com fi-
nanciamento (MCMV), ou 
próprio. . Consult Imóveis 
14-3263-1118

terreno JD. 
Planalto Comercial R$ 
200.000,00 - 450,56m² 
Aceita Financiamento 
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

Retificação de Edital
Aviso de licitação - Tomada de Preços 

nº 02/2019
Objeto: Contratação de empresa es-

pecializada para execução das obras de 
acessibilidade e sinalização viária no 
município de Borebi, com fornecimento 
de materiais e mão de obra. Encerramen-
to: - Dia 12/11/2019. Horário - 10h00. O 
edital encontra-se disponível no site www.
borebi.sp.gov.br ou na Prefeitura de Bore-
bi, sita à Rua Doze de Outubro, nº 429 - 
Borebi. Fone (14) 3267-8900.  

Borebi, 25 de outubro de 2.019.
ANTONIO CARLOS VACA

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Borebi
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FESTA - O pequeno Miguel aniversariou na 
quinta-feira (24) e ganhou o carinho de toda 
a família, especialmente dos pais Rodrigo e 
Josiane. Saúde e paz!

FICANDO MAIS VELHO - João Augusto 
Leme completa mais um ano de vida neste 
domingo (27) e recebe os parabéns dos 
amigos e familiares. Muitas felicidades!

É PIQUE, É PIQUE, É PIQUE - Ana Gabriela 
Machado aniversariou no dia 18 e festejou a 
data com a família e os amigos, que desejam 
tudo de bom. Parabéns!

A Festa de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Cruzeiro, terminou no último final de 
semana com muitas atividades. Confira algumas fotos da equipe da Cíntia Fotografias!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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Geraldo, Preta e João Pedro, na Festa 
de Nossa Senhora Aparecida

Ana Beatriz, Alex e Maiara, na Festa
de Nossa Senhora Aparecida

Miguel, Glaciane e Wilian, na Festa de 
Nossa Senhora Aparecida

Felipe e Tiago, na Festa de Nossa 
Senhora Aparecida

Jeanini e Portuga, na Festa de Nossa 
Senhora Aparecida

Erika e Roberto, na Festa de Nossa 
Senhora Aparecida
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Paulo e Lucinda, na Festa de Nossa 
Senhora Aparecida

Vitor, João Augusto e Aucira, na Festa 
de Nossa Senhora Aparecida

Tiago, Ana Claudia e José, na Festa
de Nossa Senhora Aparecida
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RECORDANDO

PRIMEIROS PASSOS - A foto desta 
semana, tirada em 1962, mostra nosso 
conhecidíssimo Zé B, ainda muito jovem, já 
caprichando na barba dos fregueses na sua 
primeira barbearia em Lençóis Paulista.

Por Nelson Faillace
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