
Considerada uma das mais jovens a percorrer o Caminho da Fé, a lençoense Larissa Franco Temponi, de apenas 13 anos, se 
sente orgulhosa e privilegiada por ter participado desta aventura ao lado dos pais, Daniela Franco e Mário Luis de Oliveira 

Temponi, e dos amigos, Maurício Diniz e Roberto Zenateli. Eles completaram em julho o percurso de mais de 360 quilômetros 
que separa as cidades de Águas da Prata e Aparecida do Norte, em São Paulo, passando por cidades mineiras.

Lençóis Paulista agora tem um campeão mundial de jiu-jitsu. O feito foi protagonizado pelo jovem lutador Rodrigo 
Ferreira dos Santos, de 17 anos, atleta da franquia local da academia Gracie Barra, que vem acumulando excelentes 
resultados na curta, mas promissora carreira nos tatames. O Campeonato Mundial de Jiu-jitsu Esportivo 2019 foi 
disputado entre os dias 25 e 28 de julho no Ginásio Mauro Pinheiro, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, capital.

Valor representa quase 80% do orçamento; Prefeitura iniciou envio de propostas 
de regularização fi scal e deve encaminhar à Câmara projeto para novo Saldão

Não é novidade que a queda na 
arrecadação tem sido um dos prin-
cipais problemas enfrentados pelos 
municípios brasileiros nos últimos 
anos. Além da diminuição no volu-
me de repasses federais e estaduais, 
o valor que chega aos cofres públicos 
por meio dos impostos pagos pelos 
contribuintes tem diminuído substan-
cialmente. A inadimplência em alta, 
naturalmente, coloca em baixa a capa-
cidade de investimento das adminis-
trações, que têm buscado alternativas 
para aliviar as contas, tentando não 

deixar de manter a mínima qualidade 
nos serviços essenciais à população.

Em Lençóis Paulista, por exemplo, 
a dívida ativa dos contribuintes e em-
presas com a Prefeitura Municipal já 
ultrapassa os R$ 145,4 milhões neste 
ano, valor que representa quase 80% 
do total previsto para o orçamento 
vigente: R$ 182,8 milhões. Além de 
impostos como ISS (Imposto Sobre 
Serviços) e IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano), a lista de débitos 
inclui, mesmo que em menor volume, 
taxas como a de coleta de lixo, multas 

por infrações como falta de limpeza 
de terrenos, cobrança por serviços, 
além de juros e multas incorporados 
pelo não pagamento das pendências.

Para tentar reverter a situação, a 
administração iniciou no fi nal de julho 
a expedição de milhares de comunica-
dos às Pessoas Físicas e Jurídicas que 
estão em débito com a Prefeitura. O 
Executivo também deve, já na próxima 
semana, enviar à Câmara Municipal 
um Projeto de Lei que propõe um 
novo Super Saldão das dívidas que já 
estão sendo cobradas na Justiça.

CULTURA

“O Vendedor de 
Sonhos” chega a 
Lençóis no dia 9

Na próxima sexta-feira (9), às 
20h, o Teatro Municipal Adélia Lo-
renzetti recebe a peça “O Vendedor 
de Sonhos”, baseada no best-seller 
homônimo de Augusto Cury. O es-
petáculo é realizado pela Alic (As-
sociação Lençoense de Incentivo 
à Cultura). A entrada é gratuita e 
os ingressos começam a ser dis-
tribuídos a partir desta segunda-
-feira (5) na Casa da Cultura. A7

POLÍCIA

Lençoense é 
preso acusado de 
falsifi car remédios

Um estudante de engenharia civil 
acusado de vender remédios falsifi cados 
pela internet foi preso na tarde da últi-
ma quinta-feira (1), em Lençóis Paulista. 
O jovem, de 23 anos, morador do Par-
que Residencial Rondon, foi preso em 
fl agrante após o cumprimento de um 
mandado de busca e apreensão em sua 
residência. Ele utilizava cápsulas de Vi-
tamina C para vender mais de 200 tipos 
de remédios em sites da internet. A4
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ALFREDO GUEDES

Festa dos padroeiros 
começa hoje (3) A2

AMADOR

Açaí empata e deixa 
lanterna da Série A A6
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EDITORIAL A3TEMPO
Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva a 
qualquer hora.

DOMINGO, 04/08
Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva a 
qualquer hora.
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Dívida ativa com a 
Prefeitura de Lençóis já 
supera R$ 145 milhões
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Alfredo Guedes BIOMETRIA
Com intuito de facilitar o acesso da população para o cadastramento biométrico obrigatório, a 
Prefeitura de Lençóis Paulista fi rmou convênio com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
(TRE/SP) e levará o atendimento até Alfredo Guedes. A Justiça Eleitoral estará com um Posto de 
Atendimento Itinerante entre a segunda-feira (5) e a sexta-feira (9), das 9h às 17h, na Biblioteca 
Ramal Orígenes Lessa, na Rua Antônio Boso, 170. Outras informações pelo telefone (14) 3263-4020.

Católicos do distrito homenageiam padroeiros a partir deste sábado
Festa de São Benedito e Senhor Bom Jesus segue até o dia 11 com diversas atrações

Elton Laud

Os católicos de Alfredo 
Guedes iniciam neste sá-
bado (3) mais uma edição 

da tradicional Festa em Louvor 
a São Benedito e Senhor Bom 
Jesus, padroeiros do distrito. As 
atividades se estendem por três 
finais de semana, até o dia 11 de 
agosto, data em que também se 
comemora o Dia dos Pais.

Como nos últimos anos, a 
programação começa com um 
show de prêmios com diversos 
brindes arrecadados pelos vo-
luntários junto a comerciantes 
do distrito e de Lençóis Pau-

lista. O evento está marcado a 
partir das 19h30 de hoje, no sa-
lão de festas da Capela Senhor 
Bom Jesus. As cartelas podem 
ser adquiridas diretamente no 
local, onde também haverá ven-
da de salgados e bebidas.

A parte festiva do primeiro 
final de semana ainda inclui 
um evento promovido por ci-
clistas lençoenses e integrantes 
da União dos Motociclistas LP, 
marcado para amanhã (4), a 
partir das 12h, na praça central. 

Na próxima sexta-feira (9), 
às 21h, tem o baile “Reviven-
do os anos 70, 80 e 90”, com 
a presença do Grupo Tchurma 

do Passinho, de Bauru, e DJ 
Helter. No sábado (10), às 20h, 
a festa contará com animação 
de diversas duplas sertanejas 
da região, com praça de ali-
mentação com barracas de co-
midas e bebidas.

No domingo (11), último dia 
da festa, às 11h30, tem apresen-
tação de grupos de dança e da 
Fanfarra da Escola Philomena 
Briquesi Boso. A partir das 
12h, acontece o almoço com 
churrasco no salão de festas da 
Capela Senhor Bom Jesus, com 
adesões vendidas no local.

Em seguida, às 14h30, pes-
soas de toda a região se reúnem 

no coreto da praça central para 
o tradicional e divertido leilão 
de prendas arrecadadas junto à 
comunidade, com renda rever-
tida para as atividades da igre-
ja. O encerramento do evento 
será com uma queima de fogos.

PARTE RELIGIOSA
A programação religiosa 

da Festa em Louvor a São Be-
nedito e Senhor Bom Jesus co-
meça na próxima quinta-feira 
(8), às 19h30, com o primeiro 
dia do tríduo. Na sexta-feira 
(9), segundo dia de celebra-
ção, a missa com bênção das 
famílias acontece a partir das 

DISTRITO EM FESTA - Show de prêmios marcado para este sábado (3) 
dá início à Festa em Louvor a São Benedito e Senhor Bom Jesus

19h. O tríduo se encerra no 
sábado (10), às 18h, com mis-
sa com bênção dos objetos de 
devoção. No domingo (11), a 

partir das 10h30, tem missa 
na Capela São Benedito, se-
guida de procissão até a Cape-
la Senhor Bom Jesus.

Prefeitura entrega reforma da Escola Philomena Briquesi Boso

A semana de festa no distrito 
de Alfredo Guedes também foi 
marcada pela entrega das obras 
de reforma da Escola Philomena 
Briquesi Boso, que aconteceu na 
manhã na última quinta-feira (1).

Segundo a Secretaria de 

Educação, o projeto de reforma 
e ampliação da escola teve in-
vestimento de mais de R$ 474 
mil. Ao todo, foram construídas 
quatro novas salas de aula, la-
vanderia, depósito, cozinha, 
mais dois sanitários para os alu-
nos, além da criação de espaços 
novos, como secretaria e sala 
dos professores.

O prédio também teve to-
das as telhas de fibrocimento 

trocadas por telhas termoa-
cústicas e recebeu instalação 
de forros de PVC no pátio. O 
projeto também contemplou a 
parte de paisagismo.

A unidade, que contempla 
os ensinos Infantil e Fundamen-
tal, atende cerca de 150 crian-
ças em tempo integral, com 
aulas de música, dança, teatro, 
jogos de raciocínio, capoeira, 
mídias digitais, esportes, em-

preendedorismo, artesanato, 
fanfarra e ginástica rítmica, 
todas disponibilizadas através 
de um currículo integrado que 
viabiliza o desenvolvimento 
humano equilibrado, via arti-
culação de aspectos cognitivos, 
educativos, afetivos e sociais, 
enfatizando a vinculação dos 
Componentes Curriculares e o 
diálogo com práticas educativas 
inter e transdisciplinares.

CARA NOVA - Cerimônia de 
inauguração foi realizada na 
quinta-feira (1)
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Roberto Godoy

Continuando nossa viagem
Com os amigos do 
Escritório Zillo
Alguns sorrindo me disseram
Fala isso não esquece aquilo

Aqui vão outras histórias
Dos amigos em questão
De tantos e tantos 
momentos
De risos e descontração

Estava eu no telefone
Falando com uma tal Edite
Secretária em São Paulo
É verdade, acredite

Enquanto fui confi rmar
Uma dúvida em nosso 
registro
O Célio pega o telefone
Eu ao lado não resisto

Ele pensava ser
A secretária do Calixto
E joga mel na conversa
Só por Deus e Jesus Cristo

Oi Edite, você 
lembra de mim?
Aqui é o pai do Fabinho, 
o Célio
Ah, claro que você lembra
O pai do Fabinho, fala sério

Por mais que eu sinalizasse
Mesmo assim ele insistia:
É o Célio, o pai do Fabinho
E a coitada não entendia

Outro caso engraçado
Foi na barraca dos Patos
Marcos Feres, Hélio, Denildo,  
Eduardo, Sidney, 
Godoy e Polaco

Quanto riso e palhaçada
Naquela barraca macabra
O Polaco não dormia
Com medo do chupa-cabra

O Sidney (Galo) por sua vez
Todo, todo, arrumadinho
Pois a mamãe lhe mandou
Um pijama de bichinhos

Em certo momento da noite
O Hélio, de cuecão
Levanta todo nervoso
Com farolete na mão

Vou enfi ar o farolete
Na boca desse maldito
Que ronca muito mais alto
Que os berros de um cabrito

Foi então de um a um
Com a luz então clareava
Mas voltou todo murchinho
Por descobrir quem roncava

Era o Marcos, nosso chefe
Mas que ronco desgraçado
Aquele barulho zunia
Balançava até o telhado

E o Galo que foi para Quatá
Auxiliar na contabilidade
E não queria lá voltar
Enjoou daquela cidade

No início ele dizia:
Não invejem, não me seca
Mas ele não aguentou
Tanto chuchu com bisteca

Não queria mais voltar
Mas nós demos um jeitinho
Salário bom e mordomias
Já dava tchau pro chefi nho

Então o nosso “Ócrinho”
O Sidney, então se entenda
Já pensava no Voyage
E enganar o imposto de renda

Tempo bom, quanta 
saudade
Amizades indestrutíveis
Brincadeiras saudáveis
Momentos inesquecíveis

São muitas as histórias
Momentos que trazem paz
Viagens ao Túnel do Tempo
Semana que vem tem mais
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Anos oitenta - Continuação

Opinião
PARA PENSAR
 “Não são as ervas más que 

afogam a boa semente, e sim 
a negligência do lavrador.”

Confúcio.

FRASE
“É muito gratifi cante voltar para a casa com esta medalha de ouro. Me sinto muito 
feliz por poder estar fazendo o que eu mais gosto e mais ainda por ter conseguido 
conquistar este título.”

Rodrigo Ferreira dos Santos, lençoense campeão mundial de jiu-jitsu.
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l Pela saúde fi nanceira

O ECO anuncia na edição deste sá-
bado (3) duas medidas adota-
das pela Prefeitura Municipal de 

Lençóis Paulista para tentar aliviar os 
cofres públicos. Assim como, prova-
velmente, a grande maioria das loca-
lidades do país, a cidade sofre com a 
queda no volume de repasses fede-
rais e estaduais e tem visto a arreca-

dação com os impostos diminuir a 
cada mês, o que, além de limitar 
drasticamente a capacidade de 
investimento em novas obras, 
compromete seriamente a ma-
nutenção da qualidade dos servi-
ços essenciais à população, como 
os da Saúde, por exemplo.

Com uma dívida ativa de mais 
de R$ 145,4 milhões apenas nes-
te ano, o que representa quase 
80% do orçamento vigente, a 
Administração espera conseguir 

recuperar aos cofres públicos uma 
quantia razoável de recursos ainda 
em 2019. As estratégias adotadas 
são duas.

A primeira é a emissão de milha-
res de comunicados aos contribuintes 
e empresas que estão em débito com 
o município, que estão sendo convi-
dados a regularizarem as pendências, 
mesmo que isso seja feito por meio 
de parcelamentos. Já a segunda, que 
pode ser bem mais interessante aos 
olhos dos que estão em situação de 
inadimplência, é a possibilidade de 
um novo programa de refi nanciamen-
to com isenção de juros e multas.

A proposta deve ser encaminhada 
ao Legislativo na semana que vem e, 
caso seja aprovada, pode resultar em 
uma boa recuperação fi scal que, por 
sua vez, pode resultar em importan-
tes investimentos. Veremos.
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Onde estão as frutas dos quintais?

Nelson Faillace
é escritor        

Há tempos atrás escrevi uma ligei-
ra crônica que se intitulava “Por um 
pé de goiaba vermelha”. Lembro-me 

do casal de sitiantes que parara extasia-
do defronte ao pé de goiaba existente no 
quintal do meu vizinho e que na época 
explodia em frutos suculentos, aos olhos 
e ao paladar! Naquele dia dei-me maior 
conta do que a vida moderna pode fazer 
com o homem, notadamente àquele que 
viveu no campo. Aquele casal, com toda 
a certeza teve parte de sua vida ligada a 
um sítio, onde as frutas abundavam, onde 
o cheiro de mato, o orvalho das manhãs, o 
curral, as galinhas e as vaquinhas, faziam 
parte do seu singelo cotidiano. E ambos, 
ao se depararem com aquele pé de goia-
ba vermelha, por instinto interromperam 
sua caminhada, dando àquela árvore tal-
vez maior atenção do que davam quando 
no sitio viviam. E as recordações brotaram 
em suas mentes, fi cando um misto de tris-
teza e de saudades delineado em seus 
olhares, de maneira clara e insofi smável!

E conto mais. Outro dia, ao sair de 
casa, vi um carro estacionando logo a mi-
nha frente e uma senhora que estava ao 
volante ao ver-me fez a seguinte inda-
gação: “sr. Nelson, é este o pé de goiaba 
que o senhor colocou na sua crônica?” E ali 
fi cou ela por alguns instantes, observan-
do a árvore e talvez também recordando 
daquela que tenha embelezado os dias da 
sua infância!

E agora eu me pergunto. Onde estão 
as árvores frutíferas de nossos quintais? 
A gente assiste a muitas campanhas, me-
moráveis com certeza, no sentido de que 
se proteja as árvores de um modo geral, 
principalmente aquelas que compõem a 
chamada mata ciliar.

Mas se bem me recordo, ainda não vi 
uma campanha de incentivo ao plantio das 
árvores que dão os bons frutos, nos quin-
tais de nossas residências.

Quanta fruta arbustiva pode ser plan-
tada nos fundos das casas, tanto naquelas 
que se assemelham a mansões, como das 
menores, mas que tenham um espaço, por 
pequeno que seja, onde se possam colher 
pitangas, amoras, acerolas, goiabas, ma-
racujás, frutas de conde, romãs, jabutica-
bas e outras mais.

E também porque não plantar-se às 
margens dos rios árvores frutíferas de 
grande porte, sejam silvestres ou não, 
aqui com finalidade dupla, a de recupe-
rar-se a mata ciliar e também para ali-
mentação dos peixes, onde eles ainda 
existirem!

No meu caso particular, do pé de goia-
ba vermelha, tinha eu a satisfação de ver 
uma galhada frondosa, repleta de frutas, 
espalhar-se por sobre o muro e oferecer-
-se inteirinha ao meu alcance, podendo 
colhê-las sem maiores sacrifícios, fato até 
que as Leis do direito me permitem e pra-
ticamente me autorizam.

Mas não fi quei somente surrupiando as 
goiabas do vizinho. Tenho uns pezinhos de 
acerola, pitanga e outros menores, ainda a 
produzir. A acerola então é, como se diz, 
autêntica oferecida, pois dá, praticamente 
em metade do ano, cargas seguidas e com 
uma produção muito generosa.

E qual criança não se gabaria, no futu-
ro, de ter possuído em sua casa uma ár-
vore pela qual tenha até guardado grande 
amizade, como é o caso do escritor nacio-
nal José Mauro de Vasconcelos que, em-
bevecido com as lembranças da árvore de 
sua infância, nos brindou com o seu livro, 
que nos conta uma linda e emocionante 
história que tem por título: “Meu pé de la-
ranja lima”!
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O assunto não é mais novidade 
para Lençóis Paulista e dezenas de ci-
dades da região, mas nesta semana o 
megaempreendimento capitaneado 
pelo grupo asiático RGE (Royal Golden 
Eagle) ganhou as manchetes de jornais, 
emissoras de TV, rádios e portais de 
notícia de todo o país, que destacaram 
a importância do projeto de expansão 
da Bracell, que teve origem a partir da 
compra da Lwarcel Celulose junto à fa-
mília Trecenti.

POMPA...
O projeto, que vinha sendo desen-

volvido há vários anos pela família len-
çoense, mas só pode efetivamente ser 
colocado em prática após a negociação 
estimada em mais de R$ 2 bilhões com 
os asiáticos, foi apresentado com muita 
pompa e circunstância na última segun-
da-feira (29), em coletiva de imprensa 
realizada no Palácio dos Bandeirantes, 
em São Paulo, capital.

E CIRCUNSTÂNCIA
O responsável pelo evento foi o go-

vernador João Doria (PSDB), que mos-
trou ao resto do país a grandeza do 
projeto que deve mudar drasticamente 
a realidade de Lençóis Paulista e, pelo 
menos, outras oito cidades que vão ofe-
recer a maior parte da mão de obra para 
o empreendimento (Macatuba, Agudos, 
Areiópolis, Barra Bonita, Borebi, Igaraçu 
do Tietê, São Manuel e Pederneiras).

 
ESTRELA

O tucano reuniu membros da dire-
toria da empresa, secretários de Estado, 
prefeitos da região e dezenas de veí-
culos de imprensa na sede do Governo 
paulista para o ‘lançamento’ do denomi-
nado “Projeto Star”. Como não poderia 
deixar de ser, tratou de tentar conven-
cer os presentes e, por consequência, os 
expectadores que acompanharam a di-
vulgação da notícia, de seu fundamental 
papel na viabilização do negócio.

CARONA
Talvez o investimento estimado em 

R$ 7 bilhões e geração de mais de 7,5 
mil empregos justifi quem o fato de to-
dos quererem pegar uma carona neste 
trem. A primeira vez que Doria tentou 
se benefi ciar da situação foi em janei-
ro, durante sua participação no Fórum 
Econômico Mundial, realizado na cidade 
de Davos, na Suíça, onde teve um breve 
encontro com Anderson Tanoto, presi-
dente mundial da RGE.

DEJAVU
Pode ser que o discurso até con-

vença os que não acompanham exaus-
tivamente tudo que tem sido divulgado 
sobre o projeto nos últimos dois anos. 
Mas não há nada de tão grave nisso, 
afi nal, como governador do estado que 
está recebendo um dos maiores inves-
timentos privados dos últimos anos, 
Doria terá que ‘mexer muitos pauzi-
nhos’ para ajudar no que for preciso 

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

REGISTROS
CNPJ: 03.433.116/0001-02 - IE: 416.043.125.113 - ME

Registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Lençóis Paulista
no Livro sob n° 004.  / O ECO é registrado conforme Lei de Imprensa,

pelo decreto 2322 de 20 de maio de 1940, com registro no DIP.

CIRCULAÇÃO REGIONAL - Agudos, Areiópolis, Borebi, Lençóis Paulista, Macatuba e Pederneiras

FUNDADO EM 6 DE FEVEREIRO DE 1938 POR ALEXANDRE CHITTO

EDITOR-CHEFE: ELTON LAUD - MTB: 79994/SP

O ECO
O ECO

O ECOO ECO
O ECOO ECOO ECOREGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA-ME
ENDEREÇO / CONTATOS

Rua Geraldo Pereira de Barros, 948, Centro, 
Lençóis Paulista (SP) - CEP: 18680-020

Telefone central: (14) 3269-3311
Redação: oeco@jornaloeco.com.br

Comercial: comercial@jornaloeco.com.br
www.jornaloeco.com.br

IMPRESSÃO: Jornal da Cidade de Bauru Ltda. Bauru/SP - CNPJ 45.012.218/0001-02

para garantir o sucesso do projeto.

MEMÓRIA FRACA
O que ele não pode, no entanto, é 

querer mérito exclusivo pelo desempe-
nho de um bonde que ele, literalmente, 
pegou andando. Não pode, inclusive, 
ignorar o fato de que seu adversário na 
disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, o 
ex-governador Márcio França (PSB), foi 
o responsável por autorizar a desonera-
ção de impostos que destravou o anda-
mento do projeto no ano passado.

ENSEJO
Mudando de assunto, mas nem tan-

to, vale destacar que, além do prefeito 
Anderson Prado de Lima (PSB), o evento 
de Doria contou com a presença de ou-
tros lençoenses. Um deles foi o vereador 
Manoel dos Santos Silva, o Manezinho 
(PSDB), que aproveitou o ensejo para 
entregar novamente a Doria e ao vice-
-governador Rodrigo Garcia (DEM) o do-
cumento que reivindica a pavimentação 
da Rodovia Osni Mateus (SP-261).

DESEJO ANTIGO
O asfalto nos cerca de 50 quilôme-

tros da estrada que liga Lençóis Paulis-
ta a Águas de Santa Bárbara tem sido 
uma das bandeiras do vereador desde 
o primeiro ano da atual legislatura. Foi 
ele, inclusive, que em 2017, quando 
ainda presidia a Câmara Municipal, 
idealizou a criação da frente parla-
mentar que luta pela causa, hoje com 
apoio de mais de 60 cidades da região 
Centro-Oeste do estado.

TRIO
Além de Manezinho, outros celebres 

nomes da política local marcaram pre-
sença, como a ex-prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB), o ex-prefeito José Antonio Mari-
se (PSDB) e o médico Dr. Norberto Pom-
permayer, que foi vice-prefeito e Diretor 
de Saúde no governo de Marise e atual-
mente está sem partido. Nos bastidores, 
a informação é que o lançamento do 
projeto não seria o único motivo.

BURBURINHO
Após posar sorridente ao lado do 

vice-governador Rodrigo Garcia, o trio 
reforçou um burburinho que corre nos 
bastidores da política local, que suge-
re que lideranças da oposição - não se 
sabe se exatamente os três - estariam 
investindo fortemente para tentar con-
seguir o controle do DEM em Lençóis, 
enfraquecendo assim a base do prefeito 
Prado de Lima para as eleições de 2020.

VAI SABER
Segundo outros comentários venti-

lados pelos corredores do poder, o pró-
prio prefeito Prado também poderia es-
tar buscando fortalecer seus laços com 
o Democratas. Umas das possibilidades 
cogitadas por uma fonte é até mesmo a 
migração do chefe do Executivo para o 
partido de Garcia. O que há de verdade 
e de boato nisso tudo não se sabe. É es-
perar para ver.
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Polícia
TRÁFICO
Na quarta-feira (31), um jovem de 15 anos foi preso após ser denunciado pela própria mãe à 
Polícia Militar. Na residência foram apreendidos 33 invólucros de maconha e mais R$ 300 em 
espécie, fruto do comércio ilegal. O menor de idade, que já responde processo por tráfi co de 
drogas, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado de plantão elaborou um 
Boletim de Ocorrência pelo mesmo crime e o manteve à disposição da Justiça.

FLAGRANTE

ALFREDO GUEDES

DIREÇÃO PERIGOSA

FRUSTRADO

Jovem lençoense é
preso acusado de 
falsifi car remédios
Estudante de engenharia vendia Vitamina C como se fosse 
mais de 200 tipos de remédios manipulados

Flávia Placideli

Um estudante de engenha-
ria civil acusado de ven-
der remédios falsificados 

pela internet foi preso na tarde 
da última quinta-feira (1), em 
Lençóis Paulista. O jovem, de 
23 anos, morador do Parque Re-
sidencial Rondon, foi preso em 
flagrante após o cumprimento 
de um mandado de busca e 
apreensão em sua residência. 

Segundo informações ob-
tidas pela reportagem do Jor-
nal O ECO, a investigação foi 
motivada por uma denúncia 
recebida na semana passada. 
De acordo com o investigador 
José Augusto Oller, depois que 
o suposto crime foi comuni-
cado por um farmacêutico da 
cidade de São Manuel, que 
descobriu ter seu nome usado 

indevidamente pelo acusado, 
o serviço de inteligência da 
Polícia Civil local começou a 
averiguar os fatos e conseguiu 
chegar até L.L.R., de 23 anos, 
que, segundo informações, es-
taria praticando o crime desde 
de janeiro desse ano.

Foi apurado que o ‘falso 
farmacêutico’ utilizava ainda o 
nome de outros profissionais e 
estabelecimentos para praticar 
o crime. Ele abriu uma em-
presa com seu nome fantasia 
e endereço para aparentar ser 
realmente uma farmácia em 
Lençóis Paulista, criava rótulos 
e embalagens com informa-
ções falsas e utilizava cápsulas 
de Vitamina C para vender 
mais de 200 tipos de remédios 
em sites da internet. 

Segundo a polícia, o acu-
sado encomendava milhares 

de cápsulas de Vitamina C e 
os clientes, vítimas do estu-
dante, recebiam com os re-
médios falsos uma nota fiscal 
que tinha como endereço uma 
farmácia de manipulação de 
Lençóis Paulista. Para vender, 
ele ainda usava o nome do 
farmacêutico de São Manuel 
que efetuou a denúncia e o 
endereço de uma farmácia de 
manipulação de Bauru.

De acordo com a investi-
gação, entre os medicamentos 
manipulados estava o Anas-
trozol, indicado para pacien-
tes no tratamento do câncer 
de mama. Havia também 
medicamentos para emagre-
cimento, tratamento de pele, 
contra envelhecimento e algu-
mas vitaminas.

Na residência do jovem, 
a Polícia Civil apreendeu di-

FLAGRANTE - Acusado de falsificar remédios foi preso na tarde desta quinta-feira (1) em Lençóis Paulista

APREENSÃO 
Na residência do 
estudante, foram 
apreendidas 
seringas, remédios, 
um notebook, uma 
impressora, notas 
fiscais e selos 
falsificados

versos medicamentos falsos, 
uma impressora utilizada para 
imprimir notas fiscais e selos 
usados para falsificar marcas 
de empresas, além de um no-
tebook no qual ele fazia as ven-
das. Também foram apreendi-
das seringas e anabolizantes de 
venda proibida no Brasil.

L.L.R. confessou o crime 
à polícia. Ele foi preso em 
flagrante e deve responder 
por estelionato, adulteração e 
falsificação de medicamentos. 
Desde o começo do ano, quan-
do o jovem iniciou as vendas, 
ele já comercializou 429 pro-
dutos via internet para diver-
sos clientes em todo o país e 
faturou cerca de R$ 54 mil, 
segundo a Polícia Civil.

Autor de homicídio é preso em Lençóis Paulista
Homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória em Bauru

Flávia Placideli

A Polícia Civil de Lençóis 
Paulista prendeu o acu-
sado de ter cometido um 

homicídio no último domingo 
(28), em Alfredo Guedes. O 
homem teria se entregado na 
tarde desta quinta-feira (1) e 

confessado ser o responsável 
pela morte de Donizete Apare-
cido de Oliveira Ferreira, de 42 
anos, atingido por três disparos 
de arma de fogo enquanto cir-
culava pelo distrito.

Depois de quatro dias fo-
ragido, o autor do homicídio, 
que não teve a identidade e a 

idade divulgadas pela Polícia 
Civil, se apresentou na Delega-
cia na quinta-feira (1). Segun-
do o investigador da Polícia 
Civil, José Augusto Oller, o 
crime teria sido motivado por 
desavenças e ameaças antigas. 
Após ouvir o acusado, a auto-
ridade de plantão entrou com 

o pedido de prisão temporária, 
que foi acatado pela Justiça. O 
homem foi encaminhado ao 
Centro de Detenção Provisória 
(CDP) de Bauru.

Donizete Aparecido de 
Oliveira Ferreira, de 42 anos, 
foi morto com três tiros na 
tarde do último domingo (28), 
quando andava pela Rua José 
Ramos Campos, no distrito de 
Alfredo Guedes.

O tenente da 5ª Cia da Po-
lícia Militar, Rodrigo José Fran-
co, que esteve no local no dia 
do fato, informou que ao chegar 
a viatura já se deparou com a 
vítima caída no chão. Uma 
equipe de resgate do Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência) chegou a ser aciona-
da, mas a vítima já se encontra-
va em óbito. A Polícia Científi-
ca realizou perícia no local e no 

veículo utilizado pelo autor dos 
disparos, que havia fugido após 
o crime.

O corpo de Donizete Apa-
recido de Oliveira Ferreira foi 
velado na manhã da segunda-
-feira (29) no Velório Munici-
pal Oswaldo Panico e sepulta-
do na tarde do mesmo dia no 
Cemitério Municipal Parque 
Irmãos Panico, ambos em 
Lençóis Paulista.

Motociclista foge da polícia após receber ordem de parada
Ocorrência teve início no Centro de Lençóis, mas homem de 33 anos foi detido já em sua casa, no Jardim Bela Vista

Flávia Placideli

Na manhã da última terça-
-feira (30), um homem 
de 33 anos foi detido 

em sua residência, no Jardim 
Bela Vista, após não obede-
cer ao sinal de parada de uma 
equipe policial e fugir em uma 
motocicleta. No local foi encon-
trada uma pequena quantia de 

entorpecente. O condutor foi 
encaminhado à Delegacia de 
Polícia Civil, onde foi autuado 
por infrações de trânsito e teve 
sua motocicleta recolhida ao 
pátio de Bauru.

Segundo informações conti-
das no Boletim de Ocorrência 
registrado pela 5ª Cia da Polí-
cia Militar, durante um patru-
lhamento de rotina, por volta 

das 8h, uma equipe policial se 
deparou com um motociclista 
que, ao notar a presença da via-
tura, mudou de comportamento 
e acelerou a moto para despis-
tar a polícia.

De imediato, a equipe 
sinalizou uma ordem de pa-
rada, mas foi ignorada pelo 
indivíduo, o que resultou em 
perseguição por diversas ruas 

e bairros da cidade. De acor-
do com os policiais, o moto-
ciclista não respeitou as leis 
de trânsito e sinalizações das 
vias, gerando diversos riscos à 
população em geral.

Com a ajuda de outras 
viaturas, o condutor foi iden-
tificado como sendo R.C.S., 
de 33 anos, já conhecido dos 
meios policiais pelo crime de 

tráfico de drogas. Uma equi-
pe fez diligência até a sua 
residência, no Jardim Bela 
Vista, onde encontrou a moto-
cicleta já estacionada na gara-
gem e o indivíduo no interior 
da residência.

Em revista pessoal, nada de 
ilícito foi encontrado, porém, 
em vistoria no imóvel, foi loca-
lizada uma pequena quantia de 

maconha, contida dentro de um 
invólucro na geladeira. R.C.S. 
informou aos policiais que a 
droga era para uso próprio e 
que a fuga policial se deu por 
conta de irregularidades com os 
documentos da motocicleta.

Diante disso, ele foi enca-
minhado à Delegacia de Polí-
cia, onde foi apreendida a dro-
ga e a motocicleta foi recolhida 
ao pátio de Bauru. O condutor 
recebeu diversas autuações por 
infrações de trânsito.

Homem é detido ao tentar furtar loja no Centro
Indivíduo, que tinha mandado de prisão pelo mesmo crime, foi surpreendido por funcionários do local

Flávia Placideli

Na tarde da última terça-
-feira (30), a Polícia Mili-
tar deteve um homem de 

40 anos acusado de tentar fur-
tar roupas de uma loja no Cen-
tro de Lençóis Paulista. Segun-
do informações, policiais ainda 
constataram que o homem pos-
suía um mandado de prisão 
em seu nome. O indivíduo foi 

encaminhado à Delegacia de 
Polícia, onde permaneceu à 
disposição da Justiça.

Segundo informações conti-

das no Boletim de Ocorrência 
registrado pela 5ª Cia. da Polí-
cia Militar, após uma solicitação 
pela Rua Quinze de Novembro, 

no Centro, uma equipe se des-
locou até o local dos fatos, onde 
foi constatado que I.P.S., de 40 
anos, estava detido pelos fun-

cionários do estabelecimento, 
pois o mesmo estava com duas 
peças de roupas escondidas em 
sua cintura. Indagado a respei-

to do furto, o mesmo confessou 
que trocaria as peças por droga.

I.P.S. foi algemado pela 
equipe policial e encaminhado 
à Delegacia de Polícia Civil, 
onde foi constatado um manda-
do de prisão pelo crime de furto 
(Artigo 155 do Código Penal) no 
regime semiaberto, com pena 
de um ano de reclusão. Sendo 
assim, o homem permaneceu 
preso, à disposição da Justiça.

FOTO: TV TEM/DIVULGAÇÃO

FOTO: POLÍCIA CIVIL/DIVULGAÇÃO
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Administração ILUMINAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista concluiu na quarta-feira (31) a instalação 
de 13 conjuntos de iluminação pública no distrito de Alfredo Guedes e mais 23 
conjuntos no Jardim Itamaraty, Núcleo Habitacional Luiz Zillo, Vila Irerê (foto), 
Jardim Maria Luíza I, Rodovia José Benedito Dalbem (LEP-040) e Rodovia Osni 
Mateus (SP-261). O serviço foi executado por equipes da Secretaria de Tecnologia.
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Inadimplência do contribuinte ultrapassa 
os R$ 145 milhões em Lençóis Paulista
Valor representa quase 80% do orçamento previsto para 2019; 
Prefeitura iniciou nesta semana envio de propostas de regularização 
fi scal e deve encaminhar à Câmara projeto para novo Saldão

Elton Laud

Não é novidade que a que-
da na arrecadação tem 
sido um dos principais 

problemas enfrentados pelos 
municípios brasileiros nos últi-
mos anos. Além da diminuição 
no volume de repasses federais 
e estaduais, o valor que chega 
aos cofres públicos por meio 
dos impostos pagos pelos con-
tribuintes tem diminuído subs-
tancialmente. A inadimplência 
em alta, naturalmente, coloca 
em baixa a capacidade de in-
vestimento das administrações, 
que têm buscado alternativas 
para aliviar as contas, tentando 
não deixar de manter a mínima 
qualidade nos serviços essen-
ciais à população.

Em Lençóis Paulista, por 
exemplo, a dívida ativa dos 
contribuintes e empresas com 
a Prefeitura Municipal já ul-
trapassa os R$ 145,4 milhões 

neste ano, valor que represen-
ta quase 80% do total previsto 
para o orçamento vigente: R$ 
182,8 milhões. Além de im-
postos como ISS (Imposto So-
bre Serviços) e IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano), a 
lista de débitos inclui, mesmo 
que em menor volume, taxas 
como a de coleta de lixo, mul-
tas por infrações como falta 
limpeza de terrenos, cobrança 
por serviços, além de juros e 
multas incorporados pelo não 
pagamento das pendências.

Segundo Adriano Carlos 
Paccola, secretário de Finanças 
da Prefeitura Municipal, a fatia 
maior deste indigesto bolo é o 
ISS, que tem alíquota cobrada 
de todas empresas e profissio-
nais autônomos que prestam 
serviços na cidade. Para se ter 
ideia, apenas os bancos que 
atuam localmente representam, 
juntos, cerca de 24% do total 
da dívida ativa, com débitos de 

mais de R$ 34 milhões em ISS 
referente às operações financei-
ras. Os valores são questiona-
dos pelos devedores que, assim 
como parte dos inadimplentes, 
já têm os processos de cobrança 
correndo judicialmente.

REGULARIZAÇÃO
Para tentar reverter a situ-

ação, a administração iniciou 
no final de julho a expedição 
de milhares de comunicados 
às Pessoas Físicas e Jurídicas 
que estão em débito com a 
Prefeitura Municipal, porém, 
ainda sem o ajuizamento. As 
cartas solicitam o pagamento 
das pendências ou o compare-
cimento ao Setor de Recupera-
ção Fiscal para a negociação. 
Segundo Paccola, é possível fa-
zer o parcelamento, mas sem os 
descontos concedidos nos juros 
e multas, como ocorreu no Su-
per Saldão de 2017. A medida 
segue os parâmetros estabeleci-

IMPACTO - Com dívida ativa representando quase 80% do orçamento, secretário de 
Finanças espera boa adesão dos contribuintes às negociações com o município

dos pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo.

“O município precisa agir 
de acordo com a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, o que 
inclui ações para arrecadar e 
recuperar receitas que lhe são 

pertinentes. Isso é feito anu-
almente, primeiro com essa 
cobrança amigável, inclusive 
com opção de parcelamento. 
Os prazos para o pagamento ou 
renegociação terminam no dia 
30 deste mês e, passados mais 

30 dias sem nenhum retor-
no, as dívidas, passarão a ser 
ajuizadas. O recomendável é 
que se evite os possíveis trans-
tornos de um trâmite judicial. 
Essa é uma boa oportunidade 
de negociar”, explica.

Proposta de novo Saldão para dívidas 
ajuizadas deve ser encaminhada à Câmara

Campanha de regularização pode 
aumentar poder de investimento

Em entrevista conce-
dida ao Jornal O ECO na 
manhã dessa sexta-feira (2), 
o prefeito Anderson Prado 
de Lima (PSB) confirmou 
que a Prefeitura Munici-
pal também pretende atuar 
em outra frente para tentar 
reduzir a inadimplência, 
aliviar as contas públicas e 
aumentar o poder de inves-
timento. Além da expedição 
dos comunicados que visam 
a regularização dos débitos 
que ainda não estão ajui-
zados, o Executivo deve, já 
na próxima semana, enviar 
à Câmara Municipal um 
Projeto de Lei que propõe 
um novo Super Saldão das 
dívidas que já estão sendo 
cobradas na Justiça.

“Estamos atendendo ao 
pedido de vários vereadores 
e também de muitos contri-
buintes com um refinancia-
mento das dívidas que estão 
na Justiça e somam mais de 
R$ 130 milhões. As medidas 
visam o equilíbrio financei-
ro da Fazenda Municipal, 
além de atender à própria 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal e ao Tribunal de Contas, 
que exigem que as prefeitu-
ras atuem na regularização 
fiscal e tributária”, revela 
Prado de Lima, que avalia 
que as medidas adotadas 
atendem aos anseios da Ad-
ministração, mas também 
trazem benefícios aos con-
tribuintes que querem regu-
larizar suas situações.

“Atendemos às expecta-
tivas de milhares de pesso-
as que estão em desajuste 
com seus tributos e, em boa 
parte das vezes, sequer têm 
conhecimento disso. Tam-
bém possibilitamos que os 
cidadãos possam regularizar 
seus processos judiciais sem 
bloqueio de bens e outros 
prejuízos que só causam dor 
de cabeça. São soluções para 
problemas de quem não tem 
sua dívida ainda ajuizada e 
também para quem já tem 
seus processos na Justiça. 
Em breve, iremos divulgar 
as condições para quem 
tem processos ajuizados re-
gularizar as pendências. É o 
melhor cenário para todos”, 
finaliza o prefeito.

Da Redação

Desde a tarde dessa sexta-
-feira (2), está liberado 
para consulta na internet, 

através do site da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista 
(www.lencoispaulista.sp.gov.
br), o resultado provisório da 
prova escrita (objetiva e de re-
dação) para a função de Con-
selheiro Tutelar dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
realizada no último dia 21 de 
julho, na Escola Lina Bosi Ca-

nova (Jardim Ubirama).
De acordo com edital, os 

interessados no resultado, que 
porventura tenham necessidade 
de apresentar recurso a alguma 
questão, têm prazo de até dois 
dias úteis, a contar da referi-
da data da divulgação. Entre a 
segunda-feira (5) e a terça-feira 
(6), a contestação, que deve ser 
individual, deve ser apresenta-
da devidamente fundamentada, 
contendo o nome do processo 
de escolha, nome do candidato, 
número de inscrição, endereço 

eletrônico e o questionamento.
O Conselho Municipal in-

forma que os recursos serão 
apreciados e, independente-
mente de resultado da análise, 
serão divulgados no site da Pre-
feitura Municipal, tendo como 
data provável a sexta-feira (16). 
Todas as decisões serão toma-
das de acordo com os proce-
dimentos contidos no edital do 
Processo de Escolha - Edital nº 
001/2019, do CMDCA (Conse-
lho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente).

De acordo com dados 
obtidos pela reportagem 
do Jornal O ECO, em 2016 
a dívida ativa de contri-
buintes e empresas com 
a Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista somava 
cerca de R$ 59 milhões, 
dos quais apenas R$ 2,9 
milhões (5%) foram pa-
gos. No ano seguinte, a 
inadimplência atingiu a 
casa dos R$ 125 milhões, 
com a quitação de aproxi-
madamente R$ 5,4 milhões 
(4%), incluindo os resulta-
dos obtidos no programa de 
recuperação fiscal batizado 
de Super Saldão, que con-
cedeu descontos nos juros 
e multas aos contribuintes 
que negociaram as pendên-

cias com a Prefeitura.
Em 2018, a dívida se 

manteve no mesmo pata-
mar de R$ 125 milhões, 
porém, com retorno menor 
aos cofres públicos: foram 
pagos apenas cerca de R$ 
3,4 milhões (3%). Neste 
ano, até o mês passado, do 
total de R$ 145,4 milhões 
de débitos apurados pela 
Secretaria de Finanças, 
apenas R$ 2,5 milhões (2%) 
haviam sido pagos. Diante 
do cenário atual, o sucesso 
da campanha de regulariza-
ção fiscal, segundo o secre-
tário Adriano Carlos Pacco-
la, pode beneficiar bastante 
o município, principalmen-
te no que diz respeito ao 
poder de investimento.

“Diante de todas as áre-
as que necessitam de aten-
ção, a margem para inves-
timento que os municípios 
têm é bem reduzida, de 
aproximadamente 5% do 
valor do orçamento, sem 
contar os recursos que che-
gam por meio de convênios 
estabelecidos com os gover-
nos Federal e Estadual. Em 
Lençóis Paulista, hoje, isso 
representaria algo em torno 
de R$ 9 milhões. Então, se 
conseguirmos recuperar 
entre 10% e 20% do valor 
da dívida ativa, teremos 
um valor considerável - en-
tre R$ 18 milhões e R$ 36 
milhões - para investimen-
to dando entrada nos cofres 
públicos”, explica Paccola.

Prefeitura divulga resultado da prova para o Conselho Tutelar
Interessados têm até a próxima terça-feira (6) para apresentar recurso A relação completa com os 

nomes pode ser consultada no en-
dereço https://lencois.mentor.me-
taway.com.br/diario/#/diario/49.

O CARGO
Com jornada de 35 horas 

semanais, o vencimento atu-
al de um conselheiro tutelar é 
de R$ 2.836,74. O processo de 
escolha é constituído de duas 
fases. A primeira, de caráter 
eliminatório, é o referido pro-
cesso seletivo. A segunda fase 
é de caráter classificatório, con-
templando o processo eleitoral 
com as seguintes etapas: inscri-
ções e entrega de documentos; 

ESCOLHA  
Eleição para 
o cargo de 
conselheiro 
tutelar com 
candidatos 
habilitados 
está prevista 
para o dia 6 de 
outubro

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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exame de conhecimento espe-
cífico; entrevista (avaliação psi-
cológica); eleição; diplomação 
e posse. A eleição está prevista 

para o dia 6 de outubro, com 
a participação dos aprovados 
na primeira etapa do processo 
(escrita e entrevista).
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ARTES MARCIAIS

AMADOR

NOVA LENÇÓIS

Esporte
NO TRICOLOR
Daniel Alves é do São Paulo. O lateral-direito, de 36 anos, chegou a um acordo 
com o Tricolor na quinta-feira (1) para um contrato até dezembro de 2022. O 
jogador usará a camisa 10. Sem clube desde o fi m do contrato com o Paris Saint-
Germain, no fi m de julho, Daniel Alves aceitou o projeto a longo prazo oferecido 
pelo São Paulo, que visa colocá-lo na Copa do Mundo de 2022, no Catar.
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Rodrigo Ferreira conquista 
campeonato mundial de jiu-jitsu
Competição foi disputada no último fi nal de semana na cidade de São Paulo

Elton Laud

Lençóis Paulista agora tem 
um campeão mundial de 
jiu-jitsu. O feito foi prota-

gonizado pelo jovem lutador 
Rodrigo Ferreira dos Santos, de 
17 anos, atleta da franquia local 
da academia Gracie Barra, que 
vem acumulando excelentes re-
sultados na curta, mas promis-
sora carreira nos tatames.

O Campeonato Mundial de 
Jiu-jitsu Esportivo 2019 foi dis-
putado entre os dias 25 e 28 de 
julho no Ginásio Mauro Pinhei-
ro, no Parque do Ibirapuera, 

em São Paulo, capital. A com-
petição, organizada pela CBJJE 
(Confederação Brasileira de 
Jiu-jitsu Esportivo), contou com 
centenas de experientes lutado-
res vindos de diversos países.

Rodrigo Ferreira disputou 
o torneio na categoria Juve-
nil Masculino, que reuniu 
atletas com até 18 anos de 
idade. O título foi conquista-
do entre os lutadores gradu-
ados com a faixa azul e com 
peso de 84,5 a 89,5 quilos. A 
grande final foi disputada no 
último sábado (27), contra 
outro oponente brasileiro.

“É muito gratificante voltar 
para a casa com esta medalha 
de ouro. Me sinto muito feliz 
por poder estar fazendo o que 
eu mais gosto e mais ainda por 
ter conseguido conquistar este 
título. Venho treinando de qua-
tro a cinco vezes por dia, todos 
os dias para isso, me sinto re-
alizado, mas quero continuar 
realizando um bom trabalho”, 
relata o jovem lutador.

Lutando há sete anos, 
Ferreira vem trilhando um 
promissor caminho nas artes 
marciais e já acumula 51 me-
dalhas na modalidade, sendo 

32 de ouro, 11 de prata e oito 
de bronze. Entre as principais 
conquistas estão o Campeona-
to Brasileiro de 2017, Campeo-
nato Paulista de 2019, Floripa 
Fall Internacional Open 2019 e 
o Curitiba Summer Internacio-
nal Open 2019.

O próximo desafio do len-
çoense será já no próximo sába-
do (10), na Copa Pódio Special 
League Dispute de Jiu-jitsu, 
que acontece no Parque Villa 
Lobos, também em São Paulo, 
capital. Ferreira luta no Desafio 
Azules, que reúne apenas atle-
tas graduados com a faixa azul.

BRILHANDO NO TATAME - Rodrigo Ferreira supera 
adversários e fatura título mundial de jiu-jitsu

Açaí empata com São Cristovão e deixa a lanterna da Série A
Na outra ponta da tabela, Expressinho se mantém na liderança

Elton Laud

A sexta rodada da Série A do 
Campeonato de Futebol 
Amador de Lençóis Pau-

lista não resultou em significati-
vas alterações na parte de cima 
da tabela, com as quatro pri-
meiras equipes mantendo suas 
respectivas posições na zona de 
classificação para as semifinais. 
Porém, os resultados dos jogos do 
último domingo (28) provocaram 
mudanças no pelotão de baixo. O 
destaque foi o Açaí, que conquis-
tou o primeiro ponto e deixou a 
lanterna da competição.

O modesto, mas importante 
trunfo do Açaí, foi conquistado 
em empate de 1 a 1 com o São 
Cristovão, com gols de Matheus 
Cury e Lucas Santos, respecti-
vamente. Com o resultado da 
partida, disputada no Estádio 
Distrital Eugênio Paccola (Ce-
cap), a equipe saiu do zero na 
tabela e voltou a sonhar com a 
permanência na elite do futebol 
local. Já o São Cristovão foi a 

MODESTO  
Açaí empata 
com São 
Cristovão e 
deixa lanterna 
da Série A

rique Silva, Guilherme Braga e 
Michael Oliveira descontaram 
- e assumiu o sexto lugar, com 
sete pontos. Confira abaixo a 
classificação completa.

SEQUÊNCIA
De acordo com a tabela da 

Secretaria de Esportes e Recrea-
ção, que organiza a competição, 
as equipes voltam a campo no 
próximo domingo (11). Na Ce-

cinco pontos e caiu para o séti-
mo lugar.

O ameaçado da vez é o Nova 
Lençóis/CUP, que continua sem 
pontuar depois de ser derrotado 
por 3 a 0 pelo Asa Branca, tam-
bém na Cecap. O Asa, por sua 
vez, após balançar as redes com 
Caio Silva (2) e Wesley Alves, 
chegou aos nove pontos e colou 
na zona de classificação, com um 
ponto a menos que Santa Luzia e 

Grêmio Cecap, que jogaram no 
Estádio Municipal Zeferino Ri-
beiro Sobrinho (Alfredo Guedes).

O Grêmio Cecap somou um 
ponto em empate sem gols com 
o Expressinho, que se isolou na 
liderança, agora com 13 pon-
tos. Já o Santa se manteve com 
10 após derrota de 5 a 4 para o 
Atlético Lençóis, que marcou 
com Davi Martins (4) e Diego 
Souza - Cláudio Cruz, Luiz Hen-

cap, às 11h, o Açaí enfrenta o 
Atlético Lençóis. Às 10h, jogam 
Santa Luzia e Expressinho. Em 
Alfredo Guedes, às 8h, o Nova 

Lençóis/CUP mede forças com o 
Grêmio Cecap. Às 10h, entram 
em campo Unidos do Júlio Fer-
rari e Asa Branca.

Times da Série B voltam a campo amanhã (4)

Sete confrontos marcados 
para a manhã deste domingo 
(4) movimentam a rodada da 
Série B do Amador. No Estádio 
Municipal João Roberto Vagu-
la (Vagulão), às 8h, o Guarani 
pega o Esperantina. Às 10h, 
duelam Nacional e Grêmio 
da Vila. No campo do Centro 
Esportivo Zéfiro Orsi (Jardim 

Ubirama), às 8h, o MA FC en-
cara o Chape. Às 10h, medem 
forças Real Lençóis e Unidos 
da Vila. Em Alfredo Guedes, 
às 8h, o Atlétiko Kaju enfren-
ta o Esportivo União. Às 10h, 
entram em campo União Pri-
mavera e Alfredo Guedes. Na 
Cecap, às 8h, o Reduto joga 
contra o Esperantina.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A

AMADOR SÉRIE A

CLAS. EQUIPES P J V E D GP GC S
1º Expressinho 13 5 4 1 0 16 3 13
2º Unidos do Júlio Ferrari 12 5 4 0 1 15 8 7
3º Santa Luzia 10 5 3 1 1 18 10 8
4º Grêmio Cecap 10 5 3 1 1 11 6 5
5º Asa Branca 9 6 2 3 1 9 6 3
6º Atlético Lençóis 7 6 2 1 3 11 16 -5
7º São Cristovão 5 6 1 2 3 11 16 -5
8º Açaí 1 5 0 1 4 3 15 -12
9º Nova Lençóis/CUP 0 5 0 0 5 3 17 -14

* C: Colocação | P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | S: Saldo

Secretaria de Esportes abre inscrições para Campeonato de Futsal

Jogos serão disputados no Ginásio Municipal Hiller João Capoani (Toniquinho)

Elton Laud

A Secretaria de Esportes e Re-
creação de Lençóis Paulista 
anunciou nesta semana a 

abertura do período de inscrições 
para mais uma edição do Cam-
peonato de Futsal Nova Lençóis. 
Tradicionalmente disputada na 
quadra da Praça Vicente Ferraz 
da Silva, no Jardim Nova Lençóis, 
a competição, como no ano pas-
sado, terá os jogos realizados no 
Ginásio Municipal Hiller João 
Capoani (Toniquinho).

Podem participar equipes de 
Lençóis Paulista e região. Cada 
time pode inscrever até 15 joga-
dores com idade mínima de 16 
anos - completos ou a completar 
até o dia 31 de dezembro deste 
ano. Segundo a organização, em 
caso de dúvida será necessária a 
comprovação dos dados por meio 

de documento de identificação 
com foto.

As fichas de inscrição devem 
ser retiradas e devolvidas, devida-
mente preenchidas, até a próxima 
quinta-feira (8) na Secretaria de 
Esportes, que funciona nas depen-
dências do Ginásio Municipal de 
Esportes Antonio Lorenzetti Filho 
(Tonicão). Outras informações po-
dem ser obtidas no local ou pelo 
telefone (14) 3264-1444. O horário 
de funcionamento é de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h 
às 17h.

O congresso técnico que de-
fine o regulamento e tabela está 
marcado para a sexta-feira (9). O 
campeonato tem início previsto 
para a segunda quinzena deste 
mês, com jogos às segundas, quar-
tas e sextas-feiras. A equipe do 
Supermercados Santa Catarina é a 
atual campeã e conquistou o título 
de 2018 ao derrotar o Reduto Lar 
Doce Bar por 4 a 2 na final.

VAI COMEÇAR - Na 
foto, registro da final 
de 2018, entre o 
campeão Santa Catarina 
(uniforme escuro) e 
Reduto Lar Doce Bar

SKATE - No último domingo (28), integrantes do projeto 
Skate em Ação, que conta com apoio da Secretaria de 
Esportes e Recreação de Lençóis Paulista, participaram 
do 1º Encontro de Skatistas da cidade de Águas de Santa 
Bárbara, que reuniu atletas de toda a região. Coordenados 
pelo professor Rangel Norato, os lençoenses tiveram como 
destaque Kauan Teixeira, que superou os adversários e 
conquistou o título na categoria Iniciante Masculino.

RECORDANDO - Um grupo de amigos se 
reuniu no mês passado para comemorar os 40 
anos do bicampeonato amador conquistado 
em 1978 e 1979 pela equipe da Vimabe. A 
confraternização aconteceu na chácara do 
Dito Bento, onde todos relembraram jogadas 
e peripécias da época. As equipes eram 
formadas por Coquinho, Fausto, Chimbore, 
Lierson, Paulo Ferrari, Toninho Biral, Bertinho 
Ciccone, Vicente, Dito, Marquinho Bento, 
Tonhão, Carlão Stanghini, Narezi, Marquinho 
Correia, Orlandinho, Valdir Galli, Mio Doce, 
Zécão, Cláudio Stanghini, Zé João e o 
massagista Stopa.

XADREZ - Com mais um excelente 
desempenho nos tabuleiros, a jovem 
enxadrista Liara Blanco Silva, de 14 anos, 
garantiu mais um troféu para a coleção. O 
título foi conquistado no último domingo 
(28), na 78ª etapa do Circuito Solidário de 
Xadrez, disputada na cidade de Mogi Mirim. 
Na competição, que reuniu cerca de 200 
participantes de diversas cidades do estado 
de São Paulo, a lençoense subiu ao lugar 
mais alto do pódio no sub-16 feminino.
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COMÉDIA ROMÂNTICA

SHOW

Cultura
EXPOSIÇÃO
A Biblioteca Municipal Orígenes Lessa (BMOL) realiza durante todo o mês de agosto 
uma exposição de livros com o tema “Planeta Plástico”, que expõe obras que retratam 
as inúmeras facilidades que a vida moderna trouxe, trazendo também a fonte de um 
enorme problema ambiental. As visitas são abertas ao público em geral e podem ser 
feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 17h.
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LÊ NO NINHOCINEMA NA CULTURACONTAÇÃO DE LENDAS

Neste sábado (3), a partir das 
14h, a Biblioteca Monteiro Lo-
bato, que fi ca no Espaço Cul-
tural Cidade do Livro, realiza 
mais um encontro do proje-
to “Lê no Ninho”. Voltada a 
crianças de até quatro anos 
de idade, a iniciativa consis-
te na mediação de leituras 
pelos monitores. Mais infor-
mações pelo telefone (14) 
3263-3123. O Espaço Cultu-
ral fi ca na Rua Pedro Natálio 
Lorenzetti, 286, no Centro.

Na quinta-feira (8), às 19h30, 
a Casa da Cultura Prof.ª Ma-
ria Bove Coneglian exibe, 
em parceria com o Museu da 
Imagem e Som (MIS), o fi lme 
“Quando eu era vivo”, dirigido 
por Marco Dutra. A classifi ca-
ção indicativa é de 14 anos. A 
entrada é gratuita, mas os lu-
gares são limitados. Os agen-
damentos devem ser feitos 
com antecedência na recep-
ção da Casa da Cultura ou pelo 
telefone (14) 3263-6525.

Na sexta-feira (9), com ses-
sões às 8h30 e às 9h30, o 
Teatro Municipal Adélia Lo-
renzetti recebe a peça “O Pé 
de Urucum”. As atrizes Ana 
Rivas e Regina Blanco inter-
pretam Dona Benta e a Emília, 
da literatura de Monteiro Lo-
bato, e fazem a contação de 
várias lendas de forma lúdica 
e mágica ao público infantil. A 
entrada é gratuita e os agen-
damentos devem ser feitos 
pelo telefone (14) 3263-0044.

Agenda cultural
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execuçãopatrocínio correalização realização

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 2019 DE TODAS AS CIDADES OMELHORDACULTURASP.COM

dança gratuito

AS MULHERES
DO SOL E O BALÃO
Cia Base 

10/AGOSTO
SÁBADO, 16H30

2019

“O Vendedor de Sonhos” chega a Lençóis na próxima sexta
Baseada no best-seller homônimo de Augusto Cury, peça foi adaptada 
pelo próprio escritor em parceria com Cristiane Natale e Erikah Barbin

Flávia Placideli

Na próxima sexta-feira (9), 
às 20h, o Teatro Munici-
pal Adélia Lorenzetti, em 

Lençóis Paulista, recebe a peça “O 
Vendedor de Sonhos”, baseada no 
best-seller homônimo de Augusto 
Cury, que ganhou versão teatral 
adaptada pelo próprio escritor, 
em parceria com Cristiane Nata-
le e Erikah Barbin. O espetáculo 
é realizado pela Alic (Associação 
Lençoense de Incentivo à Cultu-
ra) com recursos provenientes da 
Lei Rouanet e patrocínio das em-
presas Zilor, Lwart Lubrificantes, 
Bracell, Duratex e Frigol.

O “Vendedor de Sonhos” é a 
primeira obra de Augusto Cury 
a ser adaptada para o teatro. O 
livro, traduzido para mais de 
60 idiomas, é o romance mais 
vendido do escritor e também 
já teve adaptação para o cinema 
em 2016, sob direção de Jayme 
Monjardim. Médico psiquiatra e 
escritor, Cury é considerado o au-
tor mais lido da década e vendeu 
mais de 35 milhões de livros em 
70 países do mundo.

Na trama, o personagem Júlio 
César tenta o suicídio e é impedi-
do de cometer o ato final por inter-
médio de um mendigo, o Mestre, 
que lhe vende uma vírgula, para 

que continue a escrever a sua 
história. Juntos, encontram Barto-
lomeu, um bêbado boa-praça que 
decide unir-se a eles na missão 
de vender sonhos e despertar a 
sociedade doente. A revelação de 
um passado conflituoso do Mestre 
pode destroçar a grande missão do 
“Vendedor de Sonhos”.

Com Luiz Amorim, Mateus 
Carrieri, Marcos Veríssimo, 
Maurício Colatoni, Anisha Ze-
vallos, Adriano Merlini, Gui-
lherme Carrasco e Fernanda 
Mariano, a peça tem 90 minutos 
de duração e conta com tradução 
simultânea para Libras (Língua 
Brasileira de Sinais).

O espetáculo tem entrada 
gratuita e os ingressos come-
çam a ser distribuídos a partir 
das 12h da segunda-feira (5) 
na recepção da Casa da Cul-
tura Prof.ª Maria Bove Cone-
glian (Rua Sete de Setembro, 
934, no Centro). Outras in-
formações pelo telefone (14) 
3263-6525. O Teatro Munici-
pal Adélia Lorenzetti fica na 
Rua Cel. Álvaro Martins, 790, 
na Vila Nova Irerê.

ADAPTAÇÃO - Traduzido para mais de 60 idiomas, best-seller “O 
Vendedor de Sonhos” chega ao palco do Teatro Municipal

Teatro Municipal apresenta “Amores Glaciais”
Encenação da peça é na noite deste domingo (4); disponibilidade 

de ingressos deve ser consultada no local

Flávia Placideli

Amanhã (4) é dia de comédia 
romântica no Teatro Mu-
nicipal Adélia Lorenzetti, 

em Lençóis Paulista, que recebe, 
a partir das 20h, a peça “Amores 
Glaciais”. Com texto de Maurício 
Witczak e direção de Franciely 
Comunello, os atores Gil Teles e 
Jussara Moreira retratam no palco 
os grandes dilemas que existem 
na humanidade quando o assunto 
é emoção versus razão.

A história da peça começa 
quando Beatriz, uma escritora 
vivida pela atriz Jussara Moreira, 
conhece seu vizinho, Stanley, um 
astrônomo interpretado pelo ator 
Gil Teles, conhecido por atuar na 
novela “As aventuras de Poliana”, 
do SBT.

No meio do encontro em uma 
noite fria e em meio ao caos que 
está a sua vida, Beatriz descobre 
que uma nova era glacial está a 

AMORES GLACIAIS - Peça retrata os grandes dilemas que existem na 
humanidade quando o assunto é emoção versus razão

caminho e que seus problemas 
internos não são maiores do que 
a frieza e insensibilidade de uma 
mente empírica. A grande ques-
tão é: a arte é emotiva e a ciência 
é racional, é possível dois corpos 
conviverem juntos no mesmo es-
paço? Os atores se encarregam de 
responder à pergunta ao público 
no palco.

O espetáculo tem duração 
de 75 minutos e conta com tra-
dução simultânea para Libras 

(Língua Brasileira de Sinais). A 
apresentação é promovida pela 
Alic (Associação Lençoense de 
Incentivo à Cultura) com recur-
sos provenientes da Lei Rouanet 
e patrocínio das empresas Zilor, 
Lwart Lubrificantes, Bracell, Du-
ratex e Frigol. A disponibilidade 
de ingressos deve ser consultada 
no Teatro Municipal, que fica na 
Rua Cel. Álvaro Martins, 790, na 
Vila Nova Irerê. Outras informa-
ções pelo telefone (14) 3263-0044.

Cidade recebe musical “Queen Experience in Concert”

Espetáculo une repertório da lendária banda 
britânica e arranjos sofisticados da música erudita

Flávia Placideli

Se você foi ao cinema para 
conferir o filme “Bohe-
mian Rhapsody”, que 

conta um pouco da história 
do Queen, agora tem a opor-
tunidade de aproveitar mais 
uma dose do rock de Freddie 

Mercury e todo o repertório da 
banda com o espetáculo “Que-
en Experience in Concert”, que 
desembarca na próxima quinta-
-feira (8), às 21h, no Teatro Mu-
nicipal Adélia Lorenzetti, em 
Lençóis Paulista.

O show tem a proposta de 
aliar o rock à música erudita 

em uma perfeita imersão musi-
cal nas ideias que Freddie Mer-
cury pregava na década de 1980 
em seu álbum Barcelona.

Com seu perfil vocal idên-
tico e físico semelhante ao de 
Freddie Mercury, o vocalista 
André Abreu, da banda Magic 
Queen, acompanhado de uma 
orquestra regida pelo maes-
tro Eduardo Pereira, promete 
impressionar a todos com sua 
desenvoltura cênica. Uma ex-
periência única que fará com 
que o público entoe grandes 
clássicos e reviva os sucessos 
de uma das maiores bandas de 
todos os tempos.

Os ingressos para o espe-
táculo custam R$ 120 (inteira) 
e R$ 60 (meia entrada), para o 
setor Vip, e R$ 90 (inteira) e R$ 
45 (meia entrada), para o setor 
Ouro. A compra pode ser feira 
na recepção da Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian 
(Rua Sete de Setembro, 934, no 
Centro), de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 12h30 e das 14h 
às 17h30, e também através do 
site: www.entretickets.com.br.

QUEEN EXPERIENCE - Musical alia rock à música erudita em 
uma perfeita imersão nas ideias de Freddie Mercury
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Saúde

ENDOMETRIOSE

BEM-ESTAR

CAMPANHA
O Ministério da Saúde lançou na quarta-feira (31) a campanha anual de incentivo à 
amamentação. A ação marca o início da Semana Mundial de Amamentação 2019, que 
ocorre na primeira semana de agosto, em mais de 170 países. Neste ano, o destaque é 
para a importância do amparo de toda a rede de apoio (família, amigos, profi ssionais de 
saúde, empresários) aos pais, em especial às mulheres que estão amamentando.

Saiba como lidar com a doença para 
preservar a fertilidade feminina
Especialista explica que diagnóstico precoce e tratamento adequado são fundamentais

Da Redação

Cólicas intensas, sangramento 
na urina ou nas fezes, dor 
abdominal, inchaço e dor 

durante as relações sexuais podem 
ser sintomas de Endometriose, 
uma doença silenciosa que pode 
se espalhar por vários órgãos da 
mulher. Por essa razão, ao menor 
sinal de dor ou desconforto, reco-
menda-se a consulta a um espe-
cialista que auxilie o mais rápido 
possível com o diagnóstico correto 
e o tratamento adequado.

O diagnóstico precoce é essen-
cial para trazer de volta a qualidade 
de vida da mulher, além de deter 
o avanço da doença e preservar a 
fertilidade, já que perda da capa-
cidade de engravidar é uma das 
principais consequências da Endo-
metriose, doença que atinge uma 
em cada dez brasileiras em idade 

ESPERANÇA - Especialista 
afirma que Endometriose não 
é barreira para a maternidade

reprodutiva, de acordo com dados 
do Ministério da Saúde.

Segundo Rosane Rodrigues, 
especialista em Reprodução Huma-
na, basicamente, a endometriose 
ocorre quando o endométrio, que é 
o tecido que reveste a parte interna 
do útero e que é eliminado mensal-
mente por meio da menstruação, 
começa a crescer em outros órgãos, 
como ovários, trompas, peritônio 
e, em alguns casos mais graves, na 
bexiga, intestino e fundo da vagina.

“Estes locais inflamam e cau-
sam uma dor intensa em algumas 
mulheres, podendo levar até a uma 
deformação dos órgãos do aparelho 
reprodutor, o que explica claramen-
te a dificuldade que mulheres com 
endometriose têm de engravida-
rem naturalmente”, explica Rosane 
Rodrigues, que revela que para a 
preservação da fertilidade, primei-
ro é preciso tratar a doença.

uma possível gestação”, completa.
Apenas quando a doença esti-

ver estabilizada é possível analisar 
as condições das trompas, dos ová-
rios e do útero para, então, indicar 
o melhor procedimento para que 
a paciente engravide. Em alguns 
casos, é possível que a gravidez 
aconteça de forma espontânea; em 
outros, o indicado é a Inseminação 
Artificial (endometriose leve ou 
moderada) ou a Fertilização In Vi-
tro (endometriose profunda).

“O que deve ficar claro é que 
ainda é possível ser mãe após a En-
dometriose. A melhor notícia que 
pode ser dada para essas mulheres 
é que uma gestação que se concreti-
za após o tratamento não traz riscos 
para o bebê e caminha dentro da 
normalidade. Portanto, é preciso 
buscar ajuda e tratar o quanto antes 
essa doença que tanto assombra as 
mulheres”, finaliza a médica.

Coluna travada: o que fazer?
Limitação de movimentação e a dor intensa 
na coluna podem durar de três a cinco dias

Da Redação

Estudos da OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde) 
apontam que oito em cada 

10 pessoas têm ou irão ter dores 
nas costas ao longo da vida. Em 
alguns casos, essas dores se tor-
nam incapacitantes, com quadros 
recorrentes e intensos que podem 
levar ao chamado ‘travamento de 
coluna’, que ocorre quando a dor 
lombar de início súbito, associa-
da ou não a dores nas pernas, 
causa desconforto e até mesmo 
imobilização por algum tempo.

“A coluna travada nada mais 
é do que um mecanismo de de-
fesa do corpo para estabilizar a 
região que está machucada, im-
pedindo que a lesão se agrave. É 
como um sinal de alerta de que 
algo está errado e não pode ser 
ignorado”, explica o ortopedista 
Luiz Claudio Lacerda, especialis-
ta em cirurgia de coluna.

Segundo o médico, a principal 
causa para o problema é mecânica 
postural ou um quadro degenera-
tivo e mesmo alguém que tenha 
coluna alinhada, pode sofrer um 
travamento repentino e intenso, 

caso permaneça muito tempo na 
mesma posição ou pegue peso de 
forma errada, por exemplo.

A limitação de movimen-
tação e a dor intensa na coluna 
podem durar de três a cinco 
dias e, para aliviar os sintomas, 
recomenda-se repouso relativo, 
pois ficar deitado também é ruim 
para coluna, compressas mornas 
no local e uso de analgésicos 
e anti-inflamatórios prescritos 
por um médico. Em casos onde 
há uma lesão mais séria ou um 
histórico médico de problemas 
estruturais na coluna, pode ser 
recomendada uma investigação 
mais detalhada do quadro atual.

De acordo com Lacerda, se a 
região da coluna é exposta a um 
estresse muito grande, cedo ou 
tarde, ela dará indícios de que não 
está suportando a sobrecarga. Por 
isso, ainda mais importante que as 

dicas para cuidar da coluna após 
uma crise de dores lombares e tra-
vamento, é saber como evitar que 
eles aconteçam novamente.

“O melhor remédio é sempre 
ficar atento à postura, seja duran-
te o trabalho, ao deitar na cama, 
sentar no sofá ou praticar ativi-
dades físicas. Além disso, prati-
car esportes diariamente com a 
orientação de um profissional, 
caminhar sempre que possível e 
aderir a práticas como o pilates, 
podem ser medidas muito úteis 
para manter sua coluna sempre 
saudável e livre de dores e espas-
mos”, reforça o ortopedista, que 
acrescenta que, ao sentir a colu-
na travar, é importante repousar 
por alguns minutos e em seguida 
buscar ajuda médica para rece-
ber um diagnóstico mais preciso 
e saber qual o tratamento mais 
indicado para o seu caso.

“Em casos de endometriose 
leve ou moderada, podemos optar 
por medicamento via oral, injeções 
ou dispositivo intrauterino. Já em 
casos de endometriose profunda, 
recomendamos um procedimento 
cirúrgico por videolaparoscopia 
para limpar os órgãos afetados, 
com a finalidade de sanar as dores 
e preparar o corpo da mulher para 
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Confi ra o Baile de 
Máscaras no CEM e 
os aniversariantes 
da semana.

Biomed completa 
dois anos e oferece aos 
seus clientes Cartão 
Fidelidade com até 
30% de desconto. B2 B12
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CAMINHO FÉDA

Ao lado dos pais, jovem Larissa, de apenas 13 
anos, percorreu mais de 360 quilômetros de 

bicicleta até Aparecida do Norte

Flávia Placideli

Considerada uma das mais 
jovens a percorrer o Ca-
minho da Fé, a lençoense 

Larissa Franco Temponi, de ape-
nas 13 anos, se sente orgulhosa e 
privilegiada por ter participado 
desta aventura ao lado dos pais, 
Daniela Franco e Mário Luis de 
Oliveira Temponi, e dos amigos, 
Maurício Diniz e Roberto Zena-
teli. Eles completaram em julho 
o percurso de mais de 360 quilô-
metros que separa as cidades de 
Águas da Prata e Aparecida do 
Norte, em São Paulo, passando 
por cidades mineiras.

Fé, esporte, conhecimento, 
aventura, paz. Cada pessoa, ao 

subir em sua bicicleta, parte em 
busca de algo que certamente en-
contrará no tradicional Caminho 
da Fé. A trilha de peregrinação 
com aproximadamente 400 qui-
lômetros de extensão, inaugurada 
em 2003, vai de Tambaú, cidade 
no interior de São Paulo, até seu 
destino final, Aparecida do Norte, 
no Vale do Paraíba, atravessando a 
Serra da Mantiqueira pelo sul de 
Minas Gerais.

Acompanhados de um carro 
com água e alimentos e com re-
servas em pousadas ao longo do 
percurso, o grupo saiu de Len-
çóis Paulista no dia 17 de julho 
rumo à cidade de Tambaú, onde 
passou a noite e, logo pela manhã 
da quinta-feira (18), seguiu até 

PARA POUCOS - Após cinco dias de pedalada, família Temponi e amigos Maurício e Roberto concluíram o Caminho da Fé

Águas da Prata, ponto de partida 
para a maratona.

Foram cinco dias de sol, chu-
va, poeira, vento, calor e frio. Ma-
nhãs, tardes e noites de muito pe-
dal. E, além de todo esforço físico, 
de subidas e descidas, terras e pe-
dras, o exercício psicológico foi tão 
rigoroso quanto o muscular. “A La-

rissa sempre nos acompanhou em 
todas as aventuras e nos passeios 
de bicicleta que fazemos aos finais 
de semana em Lençóis. Porém, eu 
achei que ela não fosse conseguir 
ir até o fim por conta do grande 
esforço físico. No segundo dia de 
pedalada, ela sofreu um acidente 
e se ralou bastante, mesmo assim, 

subiu em cima da sua bicicleta e 
continuou”, conta Daniela Franco, 
mãe da jovem aventureira.

Preparada para enfrentar os 
obstáculos da vida. É assim que a 
mãe e a própria jovem se vê. Mui-
to comunicativa, aventureira e de 
personalidade forte, Larissa sabia 
desde o início que concluiria todo 
o trajeto ao lado dos pais e amigos e 
fala da experiência. “Tem algumas 
trilhas que, quando se chega ao 
topo, parece que você está perto 
das nuvens. Eu amei conhecer as 
grutas e capelas pelo caminho e 
as pessoas que conversamos, além 
dos muitos animais que vi. Eu amo 
aventuras e essa foi uma das mi-
nhas preferidas”, conta a jovem.

Só quem realmente percorre o 

trajeto aprende seus ensinamentos. 
Esse foi o aprendizado do grupo, 
especialmente de mãe e filha, que 
decidiram que iriam percorrer o 
Caminho da Fé pela primeira vez 
neste ano, apenas para agradecer 
a tudo que conquistaram nos úl-
timos anos e, principalmente, à 
saúde e à vida que Deus lhes pro-
porciona todos os dias.

Guiados pela beleza natu-
ral e louvados por uma energia 
inexplicável, após cinco dias de 
muito esforço, os aventureiros, 
enfim, chegaram no dia 22 de 
julho ao seu destino: Aparecida 
do Norte. No maior reduto da fé 
católica nacional, a jornada foi 
encerrada com muita emoção, 
fé e agradecimentos.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Biomed completa dois anos
Para comemorar o aniversário, pacientes podem adquirir Cartão Fidelidade 

com até 30% de desconto em todos os exames

Flávia Placideli

A última quinta-feira (1) foi 
uma data especial para o 
Biomed Laboratório de 

Análises Clínicas, que completou 
dois anos de atividade e bons re-
sultados em Lençóis Paulista. Para 
comemorar a data, durante todo o 
mês de agosto, o laboratório ofere-
ce aos seus clientes um Cartão Fi-
delidade com até 30% de desconto 
em todos os exames, além de uma 
Tipagem Sanguínea gratuita.

Atendendo 24 horas, todos os 
dias da semana, o Biomed já é um 
dos mais conceituados laborató-
rios clínicos da região e se destaca 
pela inovação, rapidez no proces-
samento dos exames e segurança 
nos resultados. Com um espaço 
amplo e moderno, o local conta 
com equipamentos de última gera-
ção, oferecendo um extenso menu 
de exames e trabalhando com in-
sumos de alto padrão.

Buscando oferecer a maior co-
modidade aos seus clientes, o la-
boratório tem parceria com todos 
os convênios médicos que ope-
ram em Lençóis Paulista e região, 
atendendo com exclusividade os 
associados do Iamspe (Instituto 
de Assistência Médica ao Servidor 
Público Estadual de São Paulo) e 
da ASP (Associação dos Servido-
res Públicos de Lençóis Paulista).

EQUIPE ESPECIALIZADA
Para garantir segurança e 

confiabilidade dos resultados, o 
Biomed conta com uma equipe 
especializada formada por ana-
listas graduados em Biomedici-
na, Biologia e Química, que são 
responsáveis pela supervisão 
do controle de qualidade e li-

RECONHECIMENTO

“Gostaria de 
agradecer por 
toda confi ança e 
credibilidade a cada 
funcionário que se 
dedica todos os dias 
ao trabalho. São 
eles: Débora, Débora 
Almeida, Natália, 
Creuza, Juliana, 
Luciana, Rosa, Laís, 
Bruna, Francieli, 
Bianca, Adliz, Elisa, 
Carolina, Rogério, 
Rafael, Paula, Adriano 
e Carolina Prenhaca.”
agradece Stella 
Ferreira Rossetto 
Barros, proprietária do 
Biomed.

SERVIÇO - Atendendo 
todos os dias em sistema 
de plantão 24 horas, o 
Biomed Laboratório de 
Análises Clínicas fica na 
Rua Geraldo Pereira de 
Barros, 461, no Centro de 
Lençóis Paulista. O telefone 
para informações sobre 
exames e agendamentos é 
o (14) 3264-1009.

EQUIPE - Para 
garantir segurança e 
confiabilidade, Biomed 
conta com profissionais 
especializados

FOTO: O ECO/ARQUIVO

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

beração dos laudos feitos pelos 
técnicos.

PRESENTE DE ANIVERSÁRIO
Durante o mês de agosto, todos 

os clientes do laboratório podem 
adquirir gratuitamente o Cartão Fi-

delidade com até 30% de desconto 
em todos os exames. Além disso, o 
Biomed está oferecendo o exame 
gratuito de Tipagem Sanguínea, 
teste realizado para descobrir qual 
tipo sanguíneo e fator Rh (positivo 
ou negativo) uma pessoa possui.

COMEMORAÇÃO  
Na confraternização 
realizada na quinta-
feira (1), proprietária 
Stella Barros e 
colaboradores do 
Biomed receberam 
João José Dutra, 
provedor do Hospital 
Piedade, e o padre 
Milton José Perretti, 
que esteve no local 
para uma bênção

FOTO: DIVULGAÇÃO
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O BOREBI  
Em atendimento aos critérios do Programa Município Verde Azul, a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de Borebi criou o Guia de Arborização Urbana de Borebi, que abrange 
informações relevantes como a importância das árvores para o meio urbano, legislação 
pertinente, manejo da arborização, controle de pragas e doenças, gestão ambiental participativa. 
O documento está disponível no site da Prefeitura Municipal: www.borebi.sp.gov.br.

MACATUBA

BALANÇO

PREVENÇÃO

AREIÓPOLIS

DATA: 27/7/2019 a 2/8/2019

Obituário
Joaquim Gonçalves faleceu na quinta-feira (1) aos 84 anos em Macatuba

Maria Antonieta Chiari Minetto faleceu na quarta-feira (31) aos 76 anos em 
Macatuba

Sonia Maria Lopes faleceu na quarta-feira (31) aos 59 anos em Lençóis Paulista

Antonia Aparecida Pereira faleceu na terça-feira (30) aos 55 anos em 
Macatuba

Corina Alves de Araújo faleceu na terça-feira (30) aos 91 anos em Len-
çóis Paulista

Zulmira Rosa da Silva faleceu na terça-feira (30) aos 87 anos em Areiópolis

Antonia Amorim Bezerra Pereira faleceu no domingo (28) aos 75 anos em 
Lençóis Paulista

Donizete Aparecido de Oliveira Ferreira faleceu no domingo (28) aos 42 anos 
em Alfredo Guedes

José Mandu da Silva faleceu no domingo (28) aos 66 anos em Lençóis Paulista

Maria Helena da Conceição faleceu no sábado (27) aos 69 anos em Lençóis 
Paulista

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Nota de Divulgação de Licitação
O Instituto Pró-Terra abre licitação para a contratação de Consultor Especial-
ista em Educação Ambiental – Pedagogo - 2 Técnicos de Nível Superior e 
Estagiário de Nível Superior e empresas especializadas – aluguel de Ônibus 
- para atuar no projeto “Mergulho na Sub-bacia do Rio Lençóis”, aprovado 
por recursos do Fundo Estadual dos Recursos Hídricos - FEHIDRO (contrato 
125/2019) a ser realizado em 2019/2020. A modalidade de concorrência será 
tipo menor preço qualifi cação de currículos, sendo a data limite de entrega 
até 03/09/2019. As regras da licitação estão disponíveis no site http://www.
institutoproterra.org.br/pag_noticia.php, Edital 1. 

Aviso de Licitação. Pregão Presencial n.º 14/2.019. Processo n.º 940/2.019 - 
Tipo: Menor Preço Unitário do Lote - Critério de julgamento: Lote. Objeto: 
Aquisição de livros de leitura infanto juvenil destinados à sala de leitura 
da educação de jovens e adultos do município (exclusivo para ME e EPP), 
conforme especifi cações constantes do Anexo I, documento integrante deste 
edital. Data e hora da realização: Dia: 19 de Agosto de 2019 às 09:30h. Cre-
denciamento: Dia: 19 de Agosto de 2019: a) Das 08:30h às 09:00h apenas 
para ME, EPP ou equiparadas; b) Das 09:05h às 09:15 para as demais em-
presas (ampla participação, caso não existam pelo menos 03 (três) empresas 
aptas na forma descrita no item a acima). O Pregão será realizado na sede da 
Prefeitura Municipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezen-
de, 230, bairro Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital: os 
documentos integrantes do edital, encontra-se disponíveis aos interessados 
no endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima men-
cionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se. 
Areiópolis, 01/08/2019. 

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

De acordo com o Estatuto social no seu artigo 26 e respectivos Parágra-
fos, convocamos o Titular do título número 2012 a comparecer na secre-
tária do Clube até o dia 13 de setembro de 2.019, para tratar de assuntos 
de seu interesse.

A Diretoria.

CLUBE ESPORTIVO MARIMBONO

Prefeitura vai reativar Casa do Artesão
Espaço vai funcionar no Terminal Rodoviário e será custeado integralmente pelo município

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Macatuba deu o primeiro 
passo para reativar a Casa 

do Artesão. Em reunião realizada 
no último dia 23 de julho, no Te-
atro Municipal Renata Lycia dos 
Santo Ludovico, a secretária de 
Cultura e Esporte, Lara Cardoso 
Mariano Pereira, explicou aos ar-
tesãos que participaram do encon-
tro quais as diretivas da proposta.

“A Prefeitura vai disponibi-
lizar uma sala para a Casa do 
Artesão e vai custear as despesas 
com água, energia e limpeza. O ar-
tesão não vai ter despesa alguma e 
cada peça que vender vai receber 

ENCONTRO - Primeira reunião para discutir o projeto 
aconteceu no último dia 23 de julho, no Teatro Municipal

integralmente. O objetivo do pre-
feito Marcos Olivatto é fomentar a 
economia informal e valorizar os 
artesãos macatubenses”, explicou 
a secretária de Cultura e Esporte.

A sala onde será instalada a 
Casa do Artesão fica no Terminal 

Rodoviário Fernando Valezi Filho, 
onde hoje está o PIT (Posto Inte-
grado de Turismo). A Secretaria 
de Cultura vai fazer uma pintura 
geral, criar a identidade visual e 
montar o espaço com mobiliário, 
decoração, telefone, além de cus-

Carreta da Mamografi a realiza 650 exames em Agudos
Unidade do programa “Mulheres de Peito” fi cou na cidade durante todo o mês de julho

Da Redação

O atendimento da Carreta da 
Mamografia, que ofereceu 
exames gratuitos a mulhe-

res de Agudos durante todo o mês 
de julho, foi encerrado na última 
quarta-feira (31) com um saldo 
altamente positivo no número de 
exames realizados, que implicam 
diretamente na prevenção do cân-
cer de mama e saúde das mulhe-
res, bem como na economia pro-
porcionada ao município.

Segundo dados da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura Munici-
pal, foram realizados 650 exames, 
distribuídos em 50 procedimentos 
diários, de segunda a sexta-feira, 
e 25 aos sábados. Durante todo o 
período em que esteve em Agudos 
foram entregues todas as senhas 
disponibilizadas pelo serviço, con-

ECONOMIA - Com a realização dos exames por meio do programa, 
Prefeitura estima economia de R$ 88 mil que seriam destinados ao 
pagamento dos procedimentos

firmando que a proposta realmen-
te atingiu o objetivo de promover a 
saúde da mulher de Agudos.

Com a realização dos exa-
mes pelo Programa “Mulheres 
de Peito”, da Secretaria de Es-
tado da Saúde, Agudos econo-
mizou cerca de R$ 88 mil, que 

seriam destinados ao pagamento 
dos procedimentos.

Houve ainda o ganho no 
tempo em que os resultados são 
disponibilizados para as mulheres 
que fazem os exames, o que gera 
ainda um ganho fundamental 
no tratamento e cura da doença, 

Parceria promove primeira turma do projeto Bombeiro Mirim
Iniciativa envolve Prefeitura de Agudos, Corpo de Bombeiros e Legião Mirim da cidade

Da Redação

Pela primeira vez em Agudos, 
em parceria com a Prefeitura 
Municipal, o Corpo de Bom-

beiros do município irá desenvolver 
o Bombeiro Mirim, projeto gratuito 
destinado a jovens de 11 a 14 anos de 
idade, que tem o objetivo de desper-
tar o senso de cidadania e fornecer 
às crianças e adolescentes os conhe-
cimentos básicos de prevenção e 
combate a incêndios, assim como 

noções de primeiros socorros.
Serão disponibilizadas 30 vagas 

e as aulas acontecerão na sede da 
Legião Mirim de Agudos, que tam-
bém é parceira do projeto, e nas de-
pendências do Corpo de Bombei-
ros, durante oito sábados. As aulas 
estão previstas para começar no dia 
21 de setembro e seguem nos dias 
28 de setembro, 5, 12, 19 e 26 de 
outubro e 9 e 16 de novembro de 
2019, no horário das 9h às 12h.

O treinamento contará com 

aulas teóricas e práticas, ministra-
das pelos integrantes da Estação de 
Bombeiros Agudos, com o auxílio 
de uma apostila, fornecida aos fu-
turos alunos.

Para inscrever-se, os pais ou 
responsáveis devem comparecer 
no quartel do Corpo de Bombeiros, 
na Rua Sete de Setembro, 1002, e 
apresentar RG e uma foto 3x4 atua-
lizada do participante, assim como 
o próprio RG e preencher a ficha 
de inscrição, juntamente com o 

Termo de Autorização.
Caso o número de inscrições 

supere o número de vagas, será fei-
ta uma seleção pela sede do Corpo 
de Bombeiros, dando preferência 
as crianças com maior idade den-
tro do limite. Durante o curso, está 
prevista a disponibilização de uma 
camiseta, uma apostila e lanche no 
intervalo dos dias de aula. Em caso 
de dúvidas, o contato deve ser feito 
diretamente no Corpo de Bombei-
ros, pelo telefone (14) 3262-7433.

tear as despesas com água, energia 
e limpeza.

Uma nova reunião, agendada 
para a terça-feira (6), às 19h, no 
Salão Nobre do Paço Municipal, 
vai apresentar a identidade visual 
e o modelo de contrato que será 
celebrado entre os artesãos e a 
Prefeitura. A previsão é de que a 
Casa do Artesão seja inaugurada 
em setembro deste ano.

Os artesãos interessados em 
participar deste projeto podem 
participar da próxima reunião 
ou buscar outras informações no 
Centro Cultural Orlando Bozan, 
que fica atrás do Teatro. O tele-
fone para outras informações é o 
(14) 3268-1821.

quando detectada.
Para o prefeito Altair Fran-

cisco Silva, o principal ganho do 
programa foi proporcionar que as 
mulheres de Agudos possam cui-
dar de sua saúde de forma eficien-
te, seja preventiva ou curativa.

“A Prefeitura trabalha focada 
nas pessoas, especialmente na 
área da Saúde, por isso, fizemos 
parcerias que possibilitam a reali-
zação de projetos que cuidam das 
pessoas, como o atendimento 24 
horas para gestantes e a realização 
de cirurgias no Hospital de Agu-
dos. Esse programa da Carreta da 
Mamografia vem ao encontro des-
se nosso objetivo. Por isso, agrade-
ço às mulheres que procuraram 
pelo atendimento e ao Governo 
do Estado, que por intermédio da 
vereadora Tata, trouxe para nossa 
cidade esse presente”, concluiu.

Escolas municipais recebem kits de materiais escolares

Itens serão disponibilizados aos alunos ao longo do segundo semestre

Da Redação

O prefeito Antonio Marcos 
dos Santos, o Toni Cade-
te (PR), participou nesta 

semana, ao lado de diretores, 
professores e profissionais das 
escolas municipais de Areiópo-
lis, da entrega dos kits de mate-

riais escolares que serão dispo-
nibilizados aos alunos da rede 
pública do município durante o 
segundo semestre.

Durante a distribuição, 
Toni falou sobre o atraso na 
entrega dos materiais, mas 
destacou, principalmente, a 
economia gerada com a cota-

ção de valores utilizando tabela 
da FDE (Fundação para o De-
senvolvimento da Educação do 
Estado de São Paulo).

“Infelizmente, os atrasos 
ocorrem, devido à burocracia e 
ao tempo de entrega, separação 
e distribuição dos materiais. 
Mas, é importante ressaltar que 

Areiópolis economizou na aqui-
sição de materiais escolares e 
conseguiu manter a qualidade 
dos produtos. Com a cotação, 
através de valores de tabela da 
FDE, pudemos pagar menos e 
garantir educação de qualidade 
para os alunos da rede munici-
pal de ensino. Educação é prio-
ridade e não podemos nos es-
quecer que a cidade tem outras 
urgências também. Por isso, 
sempre que as oportunidades 
forem de economia para os co-
fres públicos, vamos trabalhar 
nesse sentido”, disse o prefeito.
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EDITAL DE CASAMENTO DE LENÇÓIS PAULISTA

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

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
ALESSANDRO ROBERTO DA SILVA e SILMARA IMACULADA HEI-
RAS MORALES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, 
eletricista, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 26/03/1986, residente e 
domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de CARLOS ROBERTO DA 
SILVA e de ROSÂNGELA BARBOSA; e a pretendente: nacionalidade bra-
sileira, divorciada, do lar, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 08/12/1978, 
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de PEDRO HEIRAS 
MORALES e de OLGA ZANGARELLI HEIRAS.
 

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

Lençóis Paulista,01 de agosto de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 96,40.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 54,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 73,60.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 69,35.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 57,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 65,15.

SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA
EDITAL  DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edital fi cam convocados todos os associados deste Sindicato, quites 
e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem da Assembléia 
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 09 do mês de agosto de 2.019, às 8:00 
(oito) horas, em primeira convocação, à rua cel. Joaquim Gabriel, nº35, nesta 
cidade, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
A)- Leitura, Discussão e Votação da Ata da Assembléia anterior;
B)- Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do Exercício de 2.018;
C)- Leitura, Discussão e Votação do Relatório da Diretoria e Balanço do 
Exercício de 2.018. 
Não havendo, na hora acima indicada,   número legal de Associados presentes 
para a instalação dos trabalhos, a Assembléia será realizada em segunda 
convocação, às 10:00 (dez) horas do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer 
número de presentes. 

Lençóis Paulista, 30 de  julho de 2.019

Ermenegildo Luiz Coneglian
presidente

IGREJA APOSTÓLICA CRISTÃ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital fi cam convocados todos os membros, da Igreja Apostólica 
Cristã, para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 15 de agosto 
de 2019, na rua Doutor Antônio Tedesco n° 865, centro, desta cidade de Lençóis 
Paulista, a partir da 19:00 horas. Quando serão deliberados os seguintes assuntos:
1-Eleição dos membros da diretoria executiva e conselho fi scal
2- Outros assuntos de interesse da entidade.
Não havendo quórum a Assembleia se reunirá após uma hora da primeira 
convocação, com qualquer número de presentes

Jose Henrique Paccola
RG n° 9.123.104-SSP/SP

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 33/2019 
- Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, 
que classifi cou a(s) empresas(s): LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E 
VAREJISTA LTDA EPP, totalizando R$ 285.380,00; ROSINÉIA DE CASSIA 
R. VALENTE - ME, totalizando R$ 167.120,00; TRIUNFAL MARILIA 
COMERCIAL LTDA, totalizando R$ 31.920,00; com todas as demais condições 
conforme Edital, fi ca aberto o prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da 
data de publicação deste ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena de 
decair do direito ao registro de preço, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades 
estabelecidas no Edital. BOREBI, 30/07/2019. ANTONIO CARLOS VACA.

Extrato de Ata nº 70/2019: Pregão nº 93/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E 
VAREJISTA LTDA EPP; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS 
DESCARTÁVEIS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 0,98; 1/3 vr R$ 
0,98; 1/5 vr R$ 2,05; 1/6 vr R$ 0,28; 1/7 vr R$ 0,35; 1/9 vr R$ 0,47; totalizando 
R$ 285.380,00. Data: 30/07/2019.
 
Extrato de Ata nº 69/2019: Pregão nº 93/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: ROSINÉIA DE CASSIA R. VALENTE - ME; Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS; Vigência: 12 
meses. Lote/Item: 1/2 vr R$ 0,97; 1/4 vr R$ 1,12; totalizando R$ 167.120,00. 
Data: 30/07/2019.
 
Extrato de Ata nº 68/2019: Pregão nº 93/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA; Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS; Vigência: 12 
meses. Lote/Item: 1/8 vr R$ 0,40; totalizando R$ 31.920,00. Data: 30/07/2019.

Pregão nº 040/2019 – Objeto: Registro de preços de fórmulas especiais. Entrega 
dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 20 de agosto 
de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
Pregão nº 041/2019 – Objeto: Registro de preços para aquisição de ar 
condicionado 60.000 BTUs. Entrega dos envelopes de documentos, propostas 
e do credenciamento: Dia 19 de agosto de 2019, às 10:00 horas, no Setor de 
Licitações da Prefeitura.
Pregão nº 042/2019 – Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário. 
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 22 de 
agosto de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
Os editais na íntegra encontram-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, Borebi/
SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no endereço www.
borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através do e-mail prefeitura.
borebi@outlook.com. Borebi, 01 de Agosto de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca 
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2019

TERMO DE REVOGAÇÃO

ANTÔNIO CARLOS VACA, Prefeito do Município de Borebi/SP, no uso de 
suas atribuições legais. RESOLVE:

Fica REVOGADO o inteiro teor o Pregão Nº 34/2019, que tem por objeto a 
“Contratação De Empresa Ou Profi ssional Autônomo Para Prestação De 
Serviços De Treinamento De Futebol E Instrução De Formação Esportiva”, em 
defesa dos interesses do MUNICÍPIO DE BOREBI, por CONVENIÊNCIA e 
OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVA. Comunique-se. Publique-se.       

Prefeitura do Município de Borei, 31 de julho de 2019.

ANTÔNIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação – Pregão nº 37/2019 – Processo nº 102/2019

Objeto:- Aquisição de um caminhão com carroceria, novo, zero quilômetro, 
primeiro emplacamento. Tipo:- Menor Preço. Recebimento das propostas e 
sessão de lances:- 14 de agosto de 2.019, às 10:00 horas. O edital encontra-se 
disponível no sitio ofi cial da Prefeitura Municipal de Borebi – www.borebi.
sp.gov.br. Informações:- Rua Doze de Outubro, nº 429 – Borebi – Fone (14) 
3287-8900. Borebi, 01 de agosto de 2.019.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal 

Pregão nº 038/2019 – Objeto: Registro de preços de recarga de gás P13 e P45. 
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 13 de 
agosto de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
Pregão nº 039/2019 – Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
e materiais permanentes para a área da saúde. Entrega dos envelopes de 
documentos, propostas e do credenciamento: Dia 16 de agosto de 2019, às 10:00 
horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
Os editais na íntegra encontram-se à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, Borebi/
SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no endereço www.
borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através do e-mail prefeitura.
borebi@outlook.com. Borebi, 01 de Agosto de 2.019. 

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Areiópolis
PERÍODO: 2º Trimestre EXERCÍCIO: 2.019

Acumulado Acumulado

211.768,02 0,00
192.607,28 5.426.788,92
402.709,25 1.187.280,34
177.464,54 31.091,60
31.708,03 180.000,00

0,00 ( = ) 6.825.160,86
13.064,67 ( - ) 6.214.531,51

5.946.832,78 ( - ) 0,00
9.289,10 ( - ) 0,00

0,00 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 610.629,35
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 2.466.482,26 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 5.346.900,18
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 815.185,11 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB * 1.851.277,55

18.598,27 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 0,00
10.285.709,31 ( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 2.461.906,90

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 23,94%
107.938,61

8.054,61
0,00

4.369.528,36 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 115,32%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 5.786,19 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 53,74%

4.491.307,77

14.777.017,08

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO  -  PUBLICAÇÃO  (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: AREIÓPOLIS

RECEITAS ARRECADADAS DESPESAS DO ENSINO

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 12.361 - Ensino Fundamental
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 12.365 - Educação Infantil
Imposto de Renda Retido na Fonte 12.366 - Educação de Jovens e Adultos
Dívida Ativa de Impostos 12.367 - Educação Especial
Atualização de Dívida Ativa de Impostos Total da Despesa do Ensino
Multa/Juros provenientes de impostos Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros
Fundo de Participação dos Municípios Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB
Imposto Territorial Rural Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito
Desoneração de Exportações (LC-87/96)

Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais
Recursos de Operações de Crédito FUNDEB
Recursos recebidos do FUNDEB

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

Diretor Municipal de Educação       Prefeito Municipal TCCRCSP 1SP220941/O-9

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

Elaine Maria Pedroso Mendoça Antonio Marcos dos Santos Sergio Roberto Leite

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA
FORO DE LENÇÓIS PAULISTA
3ª VARA CUMULATIVA
Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, ., Jardim Ubirama -
CEP 18683-471, Fone: (14) 3264-4703, Lencois Paulista-SP - E-mail:
lencois3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao
Público << Informação indisponível >>

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1000726-14.2016.8.26.0319
Classe: Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Paulo Roberto Artioli e outros
Requerido: Humberto Carlos Chaim e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000726-14.2016.8.26.0319

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cumulativa, do Foro de Lençóis Paulista, Estado de São
Paulo, Dr(a). Jose Luis Pereira Andrade, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER os proprietários HUMBERTO CARLOS CHAIM, CPF 708.584.208-30 e
MARCIA PELEGRINI CHAIM, CPF 040.688.658-09, e ao condômino SANTA CASA SÃO
VICENTE DE PAULO, além dos réus ausentes, incertos, desconhecidos eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que PAULO ROBERTO ARTIOLI e outros, ajuizaram
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel rural, situado no
Município de Borebi/SP, com área de 2.1400 hectares, encravado na Matrícula n. 20.002 de
ordem do Serviço de Registro de Imóveis de Lençóis Paulista/SP, onde está devidamente descrito
e caracterizado no todo. Alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. O presente Edital tem a
finalidade da CITAÇÃO dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o
prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de nomeação de Curador Especial, de acordo com o
artigo 257, IV, do CPC. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Lencois Paulista, aos 14 de junho de 2019.

Nota de Divulgação de Licitação
O Instituto Pró-Terra abre licitação para a contratação de consultores em 
Educação Ambiental – Educador Ambiental - Técnico Nível Superior e 
Estagiário de Nível Superior - e empresas especializadas – coff ee break, 
camisetas, combustível para deslocamento automotor, materiais de papelaria 
e informática - para atuar no projeto “Capacitação de Educadores Socioam-
bientais: Formação de Multiplicadores em Educação Ambiental da UGRHI 
16”, aprovado por recursos do Fundo Estadual dos Recursos Hídricos - FE-
HIDRO (contrato 078/2019) a ser realizado em 2019/2020. A modalidade de 
concorrência será tipo menor preço e qualifi cação de currículos, sendo a data 
limite de entrega até 03/09/2019. As regras da licitação estão disponíveis no 
site  http://www.institutoproterra.org.br/pag_noticia.php; Edital 2.

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Publicação de Ato Ofi cial

DECRETO LEGISLATIVO Nº 09/2019 – de 30 de julho de 2019 – “Con-
cede Título de Cidadão Lençoense ao Senhor ANTONIO HAMILTON 
MARTINS MOURÃO.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 30 de julho de 2019.

NARDELI DA SILVA
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em 30 de julho de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA
FORO DE LENÇÓIS PAULISTA
3ª VARA CUMULATIVA
Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, ., Jardim Ubirama -
CEP 18683-471, Fone: (14) 3264-4703, Lencois Paulista-SP - E-mail:
lencois3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao
Público << Informação indisponível >>

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1002336-12.2019.8.26.0319
Classe: Assunto: Outros Procedimentos de Jurisdição Voluntária - Nomeação de

administrador provisório
Requerente: Eliandro Marcolino
Requerido: Associação de Moradores e Proprietários de Chácaras No Sitio de Recreio

São Judas Tadeu

AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA PESSOA
JURÍDICA - FEITO 1002336-12.2019.8.26.0319 - JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CITAÇÃO DO REQUERIDO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E
PROPRIETÁRIOS DE CHÁCARAS NO SÍTIO DE RECREIO SÃO JUDAS TADEU, NOS
AUTOS DA AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA PESSOA
JURÍDICA Nº 1002336- 12.2019.8.26.0319, ONDE SÃO PARTES ELIANDRO MARCOLINO,
COMO REQUERENTE E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS DE
CHÁCARAS NO SÍTIO DE RECREIO SÃO JUDAS TADEU e EVENTUAIS
INTERESSADOS. PRAZO 20 DIAS.

O Dr. JOSÉ LUIS PEREIRA ANDRADE, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Lençóis Paulista, SP, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS DE CHÁCARAS
NO SÍTIO DE RECREIO SÃO JUDAS TADEU e EVENTUAIS INTERESSADOS, que por
este Juízo e respectivo Cartório processa-se, em relação a ela, a AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE
ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA PESSOA JURÍDICA por meio da qual o Requente
pretende sua nomeação como administrador provisório da Associação denominada
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS DE CHÁCARAS NO SÍTIO DE
RECREIO SÃO JUDAS TADEU autorizando lhe a prática de todos os atos necessários à
administração da entidade, sobretudo com vistas a realizar a eleição para escolha da nova
Diretoria e dos integrantes dos demais cargos previstos no Estatuto, convocando as assembleias
gerais necessárias, até final decisão. Em continuação, requer a citação do Ministério Público, nos
termos da lei. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias, contestem o
feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Lencois Paulista, aos 22 de julho de 2019.

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

Edevar Ferrari

Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lençóis Paulista 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

Nos termos do artigo 24 do Estatuto da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lençóis Paulista, convidam seus associados a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede social, neste mu-
nicípio, à rua 28 de abril n. 1.295, no dia 04 de setembro de 2.019, às 19:00 
horas, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Eleição de membros da Diretoria Executiva 

Lençóis Paulista, 2 de  agosto de 2.019

Carmen Ingracia de Almeida Moreira
Presidente
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SERVIÇOS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

ANIMAIS

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

VENDE OU troca S10, 
2011, 4x4 Diesel, Ro-
deio, completa. Tratar: 
(14) 99715-3558

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

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

FUSCA 72 cor branco, 
reformado, com roda 
de alumínio. Tratar (14) 
98127-7721

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CITROEN 
C3, ano 2006, prata, 
fl ex,33.000km originais, 
direção elétrica, ar 
quente / frio, completo, 
único dono, fone: (14) 
3263-3979

VENDO UNO Mille 
Fire Flex, 2011, azul, 
motor novo – Tratar: 
(14) 99614-3191.

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

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

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

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

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

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

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

VENDE- SE Voyage 
CL 1993 azul, carro 
para colecionador, todo 
original. Tratar (14) 
99691-6029

VENDO CARRO 
Corolla, ano 2016, GLI, 
1.8 ,cor prata , único 
dono , com 16.000 km 
rodados. Tratar cel:. 
(14) 98114-9603 ou (14) 
3263-1561

VENDE-SE FOX 2006, 
motor e pneus novos, 
cor prata, com trio 
elétrico. Tratar cel:. (14) 
99660-8985

VENDE-SE UMA cara 
van ano 81, cor branca. 
Valor R$1000,00. Tratar 
cel:. (14) 99805-6976

VENDE-SE UM 
Voyage ano 82, cor 
vermelho. Valor 
R$1000,00. Tratar cel:. 
(14) 99805-6976

VENDO FORD ka 
2015, em perfeito 
estado, único dono 
tirado zero, completo, 
na cor Prata (Riviera), 
baixa quilometragem, 
todo revisado, I.P.V.A e 
Licenciamento pago, 
pneus zero, com som, 
alarme e computador 
de bordo. Tratar com 
Carlos cel:. (14) 99624-
2205

VENDE-SE  FUSCA 
ano 74, em ótimo esta-
do, preço a combinar. 
Tratar (14) 99794-3360 
ou (14) 3263-0118

VENDE-SE  CELTA 
ano 2011, cor prata, 
1.0, gasolina, 2 portas, 
alarmes.Ótimo preço.
Tratar  (14) 99731-2300

VENDE-SE CAMI-
NHÃO C60,  em ótimo 
estado ou troco por 
utilitário de menor 
ou igual valor até R$ 
17.000,00. Tratar (14) 
99728-0636

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

VENDE-SE UM Etios 
SD XLS, ano 2015 
modelo 2016, cor 
vermelha metálico, 
completo, 31 mil 
km, documentos em 
dia, venda particular 
(novíssimo), tratar (14) 
99849-3001 com Carlos

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

VENDE OU troca CB 
300, prata, 2010. Tratar 
(14) 99715-3558

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

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

VENDO TT230 2010 
para trilha com carreta 
para 3 motos – Tratar: 
(14) 99614-3191.

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

VENDE-SE HONDA 
Tornado 250, ano 
2002, com 16 mil km, 
em ótimo estado de 
conservação. Tratar 
(14)99786-4342

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

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

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

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

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

FILHOTES DE Beagle 

– R$ 999,00 (14) 

99693-1478

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

FAÇO LIMPEZA de 
terrenos e quintais, 
ótimo preço. Tratar (14) 
99771-3878 Claudinei

LAVA SECO Cava-
zzotti, Lava  seu sofá e 
também fazemos imper-
meabilização em estofa-
dos. Faça um orçamento 
sem compromisso. 
Tratar:.(14) 99701-3523, 
(14) 99846-5110 ou (14) 
3436-1419.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NATAL JARDINA-
GEM- faço manu-
tenção 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 prin-
cipalmente jalecos. 
Tratar (14) 99671-7781 
ou na R: Amazonas, 
532 V. Cruzeiro

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

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

FERNANDO CABE-
LEIREIRO Sorriso. 
Horário de atendi-
mento 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 
ATENDIMENTO domi-
ciliar e consultório, R: 
Cap. João Antônio, 
12-70, Bauru/SP. Tratar 
(14) 99665-6449. Email: 
je_quadrado1500@
hotmail.com. Com Jés-
sica Quadrado- Crefi to 
56758-LTF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WR- SERVIÇOS limpe-
za, doméstica e pesada. 
Jardim, piscina e pintu-
ras 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 POR-
TAL – portões basculan-
tes revestido em chapas 
de alumínio – estruturas 
e esquadrilhas metálica 
em geral. Pontualidade, 
efi ciência e qualidade 
em primeiro lugar. Tratar 
(14) 3264-4313 e-mail 
serralheriaportaljc@
hotmail.com

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

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

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

INSTALADOR AN-
TENAS – TV home e 
ventiladores. Tratar: 
981186574 whats com 
Juvêncio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Pa-
trocínio nº 591, Centro, 
Lençóis Pta – SPFone: 
(14) 3263-2015/ 3264-
8282/ 3264-6569
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Classifi cados

SERVIÇOS

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

EXCURSÕES

FESTAS

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSÓRCIO CON-
TEMPLADOCRÉDITO 
R$ 303 mil p/ comprar 
imóvele capital giro 
- quero R$ 35 mil   e 
transfi ro o saldo 14 - 
99668-8192 (particular)

COTA CONTEM-
PLADACRÉDITO 
Imobiliário R$ 400 
milquero R$ 48 mil e 
passo dívidaparticular 
(14) 99868-9694

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO TANQUI-
NHO de 2.000 litros. 
Tratar (14) 99712-2211

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

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

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

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

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

VENDO MADEIRA-
MENTO de demolição 
de telhado peroba 
rosa. 2 barracões de 
17,15x15,85m a R$ 
4.000,00 cada. E 01 
barracão de 11,60x 
20,05m R$ 10.000,00. 
Tratar: (14) 3269-1057

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

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

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

VENDE-SE  UM 
guarda roupa com seis 
portas R$200,00, um 
fogão de quatro bocas 
elétrico e um botijão 
R$ 150,00, uma mesa 
de mármore c/ quatro 
cadeiras R$200,00, um 
rack e uma televisão 
R$150,00,um balcão 
de pia de 1,20 Mts. 
R$150,00,uma armário 
de cozinha branco 
bem conservado de 
onze portas R$ 250,00, 
dois colchões de 
solteiro R$100,00. Caso 
queria comprar todos 
R$900,00.Telefone p/ 
contado (14) 3263-5320 
ou (14) 98175-5992

VENDE-SE  TRAILER 
de lanches. Tratar cel: 
(14) 99700-0877

VENDE SE  Duas 
malas de viagem semi 
novas, medias tratar 
3263-1280

VENDE SE Lote de 
roupa semi novas e 
calcados semi novos n° 
36. Tratar 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

COMPRO GERADOR 
semi-novo. Tratar 
(14)99883-2411

04/08. MEGA Artesanal 
- São Paulo. Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436, 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892

17/08. – Porto Ferreira. 
Tratar: com Ivani (14) 
3264-8436 / 99724-
8206 ou com Isabel (14) 
99682-9892 /3264-8436

18/08. THERMAS 
dos Laranjais - Olímpia 
(SP). Tratar: c/ Ivani (14) 
3264-8436, 99724-8206 
ou com Isabel (14) 
99682-9892

01/09. – Holambra 
festa das fl ores. Tratar: 
c/ Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892.

08/09. – zoo em são 
Paulo e mercadão. 
Tratar: c/ Ivani (14) 
3264-8436 / 99724-
8206 ou com Isabel (14) 
99682-9892.

06/09. APARECIDA 
do Norte (SP). Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436, 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892

13 A 15/09.  Praia 
Grande (SP) –(Colônia 
+ Pensão Completa). 
Tratar: c/ Ivani (14) 
3264-8436, 99724-8206 
ou com Isabel (14) 
99682-9892

28/09. CAPITÓLIO 
(MG) - Passeio de 
lancha + almoço. Tratar: 
c/ Ivani (14) 3264-8436, 
99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892

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

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

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

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

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

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

24/11. THERMAS 
dos Laranjais - 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA JD. Ubirama 
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 fi nanciamento! 
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 cober-
ta. Armários embutidos e 
ar condicionado. Aceita 
fi nanciamento ou carro 
como parte de pagto. 
R$190.000,00. Consult 
Imóveis (14) 3263 1118/ 
(14) 99781 2567 

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

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

VENDE- SE Edícula 
com quarto, banheiro, 
lavanderia, churrasqueira 
e garagem para dois 
carros, no jardim village. 
Tratar: (14) 99691-6029

VENDE-SE APAR-
TAMENTO no edifício 
Vitoria Régia, no 3º andar, 
sendo uma suíte, armário 
e guarda roupa embu-
tidos, uma garagem, 
excelente localização e 
acesso. Valor ão e aces-
so. Valor R$360.000.00. 
tratar cel. (14) 99796-
9357 ou 99824-2768

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 (Virgílio Rocha, 
corvo branco e Agudos) 
a negociar. Tratar: (14) 
99665-5755 ou (14) 
99648-6977.  

SÃO JOÃO - Salão 
Festa 147,44 m2 terreno 
253 m2 Balcão, Cozinha 
com churrasqueira, Gara-
gem 3 carros, Banheiros. 
Infraestrutura completa 
ideal para aluguel Adria-
no Cian – Consultor de 
Imóvel Tel. 99126 5928

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

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

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

JD MORUMBI casa 
com 03 quartos sendo 
uma suíte com armário, 
2 salas + 1 sala de jantar, 
lavanderia, terreno 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 VILLAS-
PLENDORE - Vendo 
apartamento. Fone (14) 
9.9870-0202

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

VENDE-SE CASA (terre-
no) 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.

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

VENDO APARTA-
MENTO no 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, 
quarto e banheiro, com 
148,36 m² de construção. 
Tratar: (14) 99616-6780.

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

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

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

JD. PRINCÍPE 03 
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, ba-
nheiro social, lavanderia e 
garagem p/ 02 carros – R$ 
310.000,00 – SANTANGE-
LO IMÓVEIS (14) 3263-7094 
/ 99795-0722

JD. PRINCÍPE 02 dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço, área 
de lazer c/ churrasqueira 
despensa e garagem. Sala 
comercial c/ banheiro. – R$ 
250.000,00 – SANTANGE-
LO IMÓVEIS (14) 3263-7094 
/ 99795-0722

JD. GRAJAÚ 02 dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem p/ 02 carros - R$ 
230.000,00 – SANTANGE-
LO IMÓVEIS (14) 3263-7094 
/ 99795-0722

JD. EUROPA 03 dormitó-
rios, sendo 01 suíte, sala, 
copa, cozinha, banheiro so-
cial e entrada p/ carros. - R$ 
295.000,00 – SANTANGE-
LO IMÓVEIS (14) 3263-7094 
/ 99795-0722

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

APARTAMENTO 
EDIFÍCIO RENATA LYCIA 
02 dormitórios, sala c/ 02 
ambientes, cozinha, banhei-
ro social, área de serviço, 
varanda e 02 vagas de 
garagem. – R$ 260.000,00 
– SANTANGELO IMÓVEIS 
(14) 3263-7094/ 99795-
0722

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

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

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

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

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

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

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

VILA INDUSTRIAL/
BAURU-(CASA)-1 
dormitório;1 sala,1 
cozinha,1 banheiro,1 
lavanderia,garagem 
descoberta para 4 
veículos. R$ 155.000,00.
código 02038.Ligue p/ 
3263-0021/997281313 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

JARDIM GRAJAU- 
(casa)- 2 dormitórios, 1 
sala, cozinha com bal-
cão, 1 banheiro social. 
R$ 145.00,00 aceita 
financiamento!!!!!!.
código 02024.Ligue p/ 
3263-0021/997281313 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.com.br

JARDIM VILLAGE-
-(CASA)- 3 suítes 
sendo 1 c/ closet,1 
sala ampla,1 cozinha 
americana armário 
embutido e fogão 
cooktop,1 banheiro,1 
lavabo , lavanderia, 
garagem,edícula 
c/ 1 banheiro, 
churrasqueira,pia,salão 
amplo,piscina 
grande,quintal.
R$ 750.000,00 cód 
02023.Ligue p/ 3263-
0021/997281313 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

JARDIM EUROPA-
-(CASA)-2 dormitó-
rio,1 suíte,1 sala de 
vis,1 sala de jantar,1 
cozinha,1 banheiro,l
avanderia,garagem,
piso porcelanato. R$ 
295.000,00. Código 
02467.Ligue p/ 3263-
0021/997281313 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

NOSSO TETO/
AREIOPOLIS-(CASA) 
3 dormitórios, 1 
sala, 1 banheiro, 1 
cozinha com balcão, 1 
lavanderia, garagem, 
edícula c/ 1 dormitório, 
1 banheiro, quintal. 
Sala comercial c/  2 
banheiros, 1 cozinha e 
porão. R$ 750.000,00 
código 02454.Ligue p/ 
3263-0021 / 99728-
1313 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

TERRENOS
VENDA

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

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

CHACARA P/ FESTA 
- 1 cozinha ampla com 
churrasqueira, uma 
geladeira e freezer, 
uma área com mesa 
e cadeiras, 1 piscina, 
muita área verde. Valor 
R$350,00/dia. Contato: 
(14) 997727315

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

JD JACARANDÁ 
apartamento completo, 
ou seja, todo com 
armários embutidos, com 
duas vagas de garagem. 
Tratar com Cláudio pelo 
telefone 99772-7716

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

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

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

APARTAMENTO 
RIBEIRÃO Preto com 03 
quartos e 02 banheiros. 
Perto da UNAERP Tratar 
(14) 99745-9808

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

ALUGA–SE CHÁCARA. 
Tratar (14) 99653-1140

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

ALUGA- SE casa. 
Excelente localização, três 
cômodos, área de serviço 
e banheiro. Próximo a 
escola Bianchini na cecap. 
Tratar (14)3264-7926 ou 
99806-7878

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

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

CENTRO (SALA comer-
cial) - salão com 8x5 m², 
1 banheiro feminino,1 
masculino,1 cozinha, 
sala com divisórias,piso 
frio. R$30.000,00 
código 02684.Ligue p/ 
3263-0021/997281313 
ou acesse: www.imobi-
liaria21lp.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

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

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

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

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

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

VENDE-SE 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 - poço 
artesiano, força e 02 
comados. Tratar: (14) 
99838-6156

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

JARDIM MARIA LUIZA 
IV (sala comercial)-1 
sala ampla, 1 banheiro 
masculino, 1 banheiro 
feminino já com adapta-
ção para defi cientes e 1 
cozinha. R$180.200,00 
código 02550.Ligue p/ 
3263-0021/997281313 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

JARDIM MURUMBI-
-(SALA comercial)- sala 
5,30x3,30, 1 banhei-
ro, 1 sala pequena. 
R$500.000,00 código 
02765.Ligue p/ 3263-
0021/997281313 ou aces-
se: www.imobiliaria21lp.
com.br

JARDIM NOVA LENÇÓIS( 
sala comercial)- Salão 
de alvenaria com forro e 
piso frio. R$160.000,00 
código 02522.Ligue p/ 
3263-0021/997281313 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

VILA MAMEDINA (sala 
comercial)- sala ampla, 2 
banheiros, exelente para 
escritório. R$ 58.300,00 
código 02182.Ligue p/ 
3263-0021/997281313 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

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 Finan-
ciamento Consult Imóveis 
(14)3263 1118/99781 
2567

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

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

TERRENO – Vila 
Humaitá– terreno 
amplo com localização 
privilegiada próxima de 
grandes comércios com 
2.000 m² murado – R$ 
2.000.000,00. Cód 02010. 
IMOB 21. Telefones: 14 
– 99728 – 1313 / 3263 
– 0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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

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

ITAMARATY: VENDO 
um terreno plano com 
501.74 M². Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126 5928

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

JARDIM ITAMARATY: 
Terreno Esquina 523 m2 
(vista Privilegiada) Adria-
no Cian – Consultor de 
Imóvel Tel. 99126 – 5928

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRENO ANTONIO 
Lorenzetti Filho, todo mu-
rado, com água, planta 
autorizada, portão, R$ 
40.000,00 + parcelas. 
Tratar (14) 99686-8826

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

LOTEAMENTO SAINT 
raphael – macatuba 
Lotes com 200 m² dispo-
níveis para venda!Preços 
especiais! Informações: 
(14) 3264-5165 (14) 
99820-0872 José Carlos 
(whatsapp)

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

MARIA LUIZA IV na 
Rua: Antônio Ramponi, 
lote 31, quadra 22, 
225m², R$ 90.000,00. 
Tratar: (14) 99118-9928

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

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

MARIA LUIZA IV na 
Rua: Armando Baptistela, 
lote 15, quadra 26, 
221,85m², R$90.000,00. 
Tratar: (14) 99118-9928.

GRAJAÚ RUA: 
Marcilio Minetto, lote 
17, quadra S, 265,90m², 
R$90.000,00. Tratar: (14) 
99118-9928

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

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

VENDO TERRENO VL 
ANTONIETA II, Rua Honório 
Barbosalote 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, 
topografi a plana. Pronto 
para construção. Tratar cel: 
(14) 99787-4343

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

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

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

ESTANCIA JL-
-(CHÁCARA)-3 
dormitórios, 1 sala visita,1 
sala de jantar, cozinha 
planejada,copa grande, 1 
banheiro c/ blindex e com 
banheira hidromassagem, 
1 banheiro simples, 
lavanderia, garagem p/ 
8 veículos, edícula com 
1 dormitório, 1 banheiro, 
cerca elétrica, piso 
frio,piscina. R$ 600.000,00 
código 02682.Ligue p/ 
3263-0021/997281313 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

SÃO JUDAS TADEU 
(chácara) 1 dormitório,1 
sala, 1 cozinha e piscina, 
R$ 689.000,00 código 
02323   Ligue p/ 3263-
0021/997281313 ou aces-
se: www.imobiliaria21lp.
com.br

BOQUEIRÃO (CHÁ-
CARA)- chácara com 
29,85x200 metros, 
exelente localização. R$ 
194.000,00 código 02360. 
Ligue p/ 3263-0021 / 
99728-1313 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CORVO BRANCO (cháca-
ra) - 3 quartos,1 banheiro 
interno, 1 banheiro exter-
no, 1 sala, 1 lavanderia, 
1 cozinha, churrasqueira 
e piscina. R$ 371.000,00 
código 02693. Ligue p/ 
3263-0021 / 99728-1313 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

VIRGILIO ROCHA (chá-
cara) - terreno, contem 
cercado de alambrado 
e portão de ferro. R$ 
58.000,00 código 02489.
Ligue p/ 3263-0021 / 
99728-1313 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

VENDE-SE UMA chácara 
uma chácara em Alfredo 
Guedes, bairro Areia Bran-
ca 3.000 m² incluso agua 
e rancho. Valor 130 mil. 
Tratar (14) 99883-2411
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O Clube Esportivo Marimbondo recebeu no último dia 20 o Baile de Máscaras em prol da 
Casa Abrigo Amorada. O evento, realizado por um grupo de voluntários (foto maior), contou 

com a presença de centenas de pessoas. Veja alguns cliques da festa!

MAIS UMA PRIMAVERA - Natália Delgado 
faz aniversário na quinta-feira (8) e recebe o 
carinho dos amigos e da família. Tudo de bom!

NOVO CICLO - Anderson Crescêncio completa 
mais um ano de vida neste domingo (4) e comemora 
com a família e os amigos. Saúde e paz!

DATA ESPECIAL - Nayara Basili Abade  aniversaria 
na quarta-feira (7) e recebe os cumprimentos dos 
amigos e familiares. Felicidades!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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VISITA - No último dia 24, o Rotary Club 
Cidade do Livro recebeu o casal Zilinho 
e Stela, governador e coordenadora do 
distrito 4621. O encontro foi marcado 
por visitas à Adefilp (Associação do 
Deficientes Físicos de Lençóis Paulista) e 
ao Hospital Nossa Senhora da Piedade, 
entidades selecionadas em projetos 
de subsídio do Rotary Internacional. 
Na foto, o casal posa com Amarildo 
Ventura e Bel Lini, presidente e ex-
presidente do clube; e Adalberto e 
Edson, da diretoria da Adefilp.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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