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Plano Diretor passa em primeiro turno
Com voto da maioria, Câmara derrubou emendas de Dudu e Paulinho e deu primeiro passo para viabilização de novas casas em Lençóis Paulista
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MELHORES DO ANO

DANÇA E AÇÃO

Departamento
comercial inicia
visitas na segunda

Festival reúne
500 bailarinos
neste domingo

O departamento comercial do
ECO inicia na próxima segunda-feira (12) as visitas aso vencedores
da pesquisa de opinião pública do
prêmio Melhores do Ano 2019. Ao
todo 153 categorias foram avaliadas
pelos lençoenses, que escolheram
os melhores em diversos segmentos do comércio, da indústria, do
setor de serviços, da educação, entre outras áreas. Neste ano, a festa
que marca a entrega dos troféus
aos vencedores acontece na noite
do dia 9 de novembro, no Clube
Esportivo Marimbondo (CEM), em
Lençóis Paulista, com animação da
consagrada dupla Rick & Renner.

ABONO DO PIS/PASEP

Nascidos em agosto
recebem no dia 15 B2

Mais de 500 bailarinos sobem
ao palco do Teatro Municipal Adélia
Lorenzetti a partir das 13h30 deste
domingo (11), quando acontece o Festival Dança e Ação, que chega a sua
terceira edição com a participação de
40 grupos e academias das cidades
de Lençóis Paulista, Macatuba, Barra Bonita, Jaú, Itapuí, Bauru, Dois
Córregos e Botucatu. O evento é promovido pela Secretaria de Cultura de
Lençóis Paulista e tem entrada solidária, com a doação de um produto de
higiene pessoal. O festival contará com
a apresentação de grupos, trios, duplas e solistas, contempla coreografias
de 14 diferentes modalidades. A7

Olha o

BALÃO!!!
O projeto Bairro Feliz tem várias atrações para a comunidade da Cecap neste sábado (10). O evento tem início às
14h, no Estádio Distrital Eugênio Paccola. A atração principal é o espetáculo “As Mulheres do Sol e o Balão”, que
integra a programação de agosto do Circuito Cultural Paulista. A apresentação acontece a partir das 16h30.
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ALFREDO GUEDES

Festa termina amanhã
com almoço e leilão B3
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VIOLÊNCIA

AMADOR

Mulher de 46 anos
é esfaqueada pelo
ex em Lençóis

Equipes entram
em campo neste
domingo (11)
FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

Uma mulher de 46 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro na noite desta
quinta-feira (8) em Lençóis Paulista. De
acordo com o Boletim de Ocorrência,
a agressão aconteceu quando ela estava
em um bar, na Vila Mamedina, com
seu atual namorado. A vítima foi socorrida pela unidade do SAMU e passaria
por uma cirurgia para retirada da lâmina que ficou cravada em suas costas. O
autor da agressão foi preso em flagrante
por feminicídio tentado.
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JUSTIÇA

Autor de homicídio de
2017 pega 22 anos A4

Alunos da Escola Municipal Eliza Pereira de Barros junto com os bailarinos do grupo Street Star da Casa da
Cultura Prof.ª Maria Bove Coneglian, participaram de uma ação na manhã da quinta-feira (8), para comemorar e
lembrar a toda população do Dia Nacional do Pedestre. A ação também recebeu palestras da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros e foi desenvolvida em parceria das secretarias de Educação, Cultura e Segurança Pública,
e contou com a presença do prefeito Anderson Prado de Lima e da vereadora Diusa Furlan. Parabéns a todos.
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Dois confrontos marcados para a manhã deste domingo (11) movimentam mais
uma rodada do Campeonato de Futebol
Amador de Lençóis Paulista. Com a primeira fase entrando na reta final, as equipes das Séries A e B esquentam a briga pela
classificação em jogos disputados na Cecap,
Alfredo Guedes, Vagulão e Jardim Ubirama. Um dos destaques é o clássico entre
Santa Luzia e Expressinho (foto). A6

ARTIGO

Nelson Faillace :
Good news - Fake news

A3

Fechamento
desta edição:

21h27

Cotidiano
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Na quinta-feira (15), a partir das 18h, o anﬁteatro do Parque do Povo, em
Lençóis Paulista, recebe mais uma edição do projeto “Curtas e Clipes no
Lago”. Nesta edição, serão exibidos curtas-metragens e videoclipes com o
tema “Voz Feminina à ﬂor da pele”. O “Curtas e Clipes no Lago” conta com
apoio da Secretaria de Cultura do município e é aberto a população.

DE BEM COM A VIDA

BINGO

7ª Caminhada da Unimed acontece no dia 25 Apae realiza Show de
Inscrições podem ser feitas a partir da segunda-feira (12) na Farmácia
Unimed; primeiros 1,3 mil inscritos levam camiseta exclusiva do evento
FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação
ste é o sétimo ano consecutivo que a Unimed Lençóis
Paulista organiza a Caminhada Unimed de Bem com a
Vida. Uma atividade simbólica
aberta à população local e com
os objetivos de promover a mudança de hábitos e de incentivar
o estilo de vida mais saudável.
Assim como em 2018, a
Caminhada acontece no último domingo do mês de agosto
(neste ano, dia 25). O trajeto
também será o mesmo do ano
passado, com aproximadamente 1,5 quilômetro e saída às 9h
de frente à Unimed e rumo ao
Parque do Paradão.
As inscrições para a 7ª Caminhada Unimed de Bem com
a Vida podem ser feitas a partir do dia 12 até o dia 25, de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h, na Farmácia Unimed,
que fica anexa ao CMU (Centro
Médico Unimed), na rua Manoel Amâncio, no Centro. Para
efetuar a inscrição basta doar
dois isotônicos, que serão doados para a Rede do Câncer de
Lençóis Paulista. Os primeiros
1,3 mil inscritos receberão camiseta exclusiva do evento.
A Caminhada promete ser
um sucesso, com os monitores

E

INSCRIÇÕES - Interessados em participar da 7ª Caminhada da
Unimed devem se inscrever a partir da segunda-feira (12)

esportivos, aquecimento exclusivo com o professor Marcos
(Yoga Shenmen) e a aula de
Zumba, com a professora Janaína Paccola (Espaço Corpus
Fitness). Além disso, contará
com intervenções artísticas,
apresentações da Capoeira
Brasil - Mestre Galo de Briga

e da Orquestra de Maracatu
Peito Aberto.
Não haverá chance para
fome e sede. No percurso os
participantes receberão água e
frutas doadas pelos supermercados Santa Catarina e Avenida Cruzeiro do Sul e pelas
quitandas Kamimura e Aveni-

da, além de biscoitos integrais
da Marilan.
LEVE SEU PET
Os cães e gatos de estimação também estão convidados
a caminhar por uma vida mais
saudável. Durante a Caminhada serão distribuídas bandanas
para os pets e diversos kits de
ração oferecidos pelo Spert
Rações. Para os animais não
passarem sede serão colocados
bebedouros de água na concentração (em frente à Unimed)
e na dispersão da Caminhada
(Parque do Paradão).
SOBRE A CAMINHADA
A Caminhada Unimed de
Bem com a Vida integra o calendário de eventos das cidades
do centro-oeste paulista e acontece simultaneamente em doze
cidades da região: Adamantina,
Assis, Avaré, Bauru, Botucatu,
Dracena, Jaú, Lençóis Paulista,
Lins, Marília, Ourinhos e Tupã.
Desde sua primeira edição,
em 2013, a atividade vem conquistando espaço importante,
tornando-se um dos principais
eventos esportivos da região.
Em 2018, a caminhada teve
participação de 15 mil pessoas,
que deram o primeiro passo
para melhorar sua qualidade de
vida e também ajudaram suas
comunidades através da doação
de alimentos, leite, isotônicos e
itens de higiene.

Prêmios no dia 16

Evento beneficente acontece no Lions Clube;
cartelas estão à venda a R$ 10
FOTO: DIVULGAÇÃO

SHOW DE PRÊMIOS - Evento beneficente acontece na
sexta-feira (16) no Lions Clube da cidade

Flávia Placideli
Apae (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais) de Lençóis Paulista
realiza na próxima sexta-feira
(16), em parceria com o Lions
Clube da cidade, mais um tradicional Show de Prêmios beneficente. O objetivo é arrecadar
recursos para ajudar na manutenção das atividades e no atendimento aos mais de 175 alunos
com necessidades especiais
atendidos pela entidade.
O evento será realizado a
partir das 20h, na sede do Lions
Clube de Lençóis Paulista, que
fica na Avenida Padre Salústio
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Rodrigues Machado, 895, no
Jardim Ubirama. Os interessados podem adquirir suas cartelas na própria sede da Apae
que fica na Rua Vinte e Oito de
Abril, 1295, no Jardim Ubirama, com os voluntários ou no
dia do evento, no Lions Clube.
O valor das cartelas é R$ 10.
Durante o Show de Prêmios serão sorteados diversos
brindes que foram arrecadados
e doados pelo comércio local,
além da premiação principal,
que deve ser em torno de R$
1 mil a 1,5 mil em dinheiro,
a diretoria está definindo os
últimos ajustes e divulga na
próxima semana.
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FRASE

PARA PENSAR

“Me sinto mais jovem quando estou rodeado de jovens.”
Oswaldo Luiz Moreira, professor aposentado que ainda pratica futebol aos
79 anos de idade.

“Nas grandes batalhas da vida, o primeiro
passo para a vitória é o desejo de vencer.”
Mahatma Gandhi.

Considerações e reconsiderações
ão é unânime a concordância acerca das alterações propostas pelo
projeto que altera o Plano Diretor
Participativo de Lençóis Paulista. A própria tramitação da matéria na Câmara Municipal deixou isso bem claro, no
entanto, não se pode fechar os olhos e
negar que a reclassiﬁcação de diversas
áreas, assim como algumas modiﬁcações nas diretrizes que disciplinam
a ocupação desses mesmos locais,
representam um grande avanço
para Lençóis Paulista.
Caso seja aprovado em segundo turno pela Câmara Municipal
- a votação deve ser feita no dia
19 - o novo Plano Diretor abrirá
caminho para uma revolução habitacional em Lençóis Paulista, pois
possibilitará que diversos projetos,
que ainda sequer puderam sair da

N

fase de planejamento devido aos impedimentos atuais, se tornem realidade a
médio e longo prazo.
É obvio que isso não depende apenas
das modiﬁcações que estão sendo propostas pelo Executivo e aprovadas pelo
Legislativo. Cada potencial empreendimento habitacional precisará da chancela dos órgãos competentes para sair do
papel. Alguns sequer conseguirão, mas
outros certamente terão sucesso.
Talvez seja exatamente este o problema. Será que todos desejam que,
além da iminente impulsão que a economia local terá com o projeto de expansão da Bracell a cidade consiga
reduzir o déﬁcit habitacional? A quem
interessa que os anseios do povo sejam
atendidos, criando a impressão de que
vivemos em um bom lugar? A quem
não interessa?

Good news - Fake news
Nelson Faillace
é escritor

C

om o advento das hoje famosas
redes sociais, as comunicações se
tornaram quase um fenômeno,
tamanha a rapidez como as notícias
atravessam o espaço e alcançam os
mais diversos objetivos, os mais diferentes canais dentro das mais variadas situações.
Uma boa parte dessas notícias representam uma realidade, porém, grande parte delas são puras especulações
ou senão, pura imaginação de quem as
divulga, muitas vezes com a intenção
única de causar prejuízo a alguém, ou
a entidades, pura e simples vontade de
perturbar o ambiente.
Essas notícias boas ou más, se espalham rapidamente e encontram seguidores, seja qual for o tema escolhido, mesmo demonstrando não serem
dignas de crédito. Mas faz parte das
chamadas redes sociais e muitas vezes
conseguem se instalar como verdades
verdadeiras, mesmo não tendo o menor sentido, algumas permanecendo e
outras, felizmente perdendo o prazo de
validade rapidamente.
Melhor exemplo de “good news” são
as que tratam de nosso desempenho nas
provas do campeonato Pan-Americano.
Os Americanos nadam de braçadas, o que
não representa qualquer novidade. Mas
estamos ali, superando México, Canadá,
e os tradicionais rivais Cube e Argentina,
surpreendendo nossa torcida em provas
como peso masculino, ginástica, natação
inclusive de longa distância, em algumas
provas temos até tradição.
Nossos campeões consideramos até

autênticos heróis, como aconteceu com
o Campeão da prova do badminton, surpreendendo a todos nós, mas ﬁcamos
sabendo que ele treinou até na Dinamarca, país tradicional nessa modalidade e que foi uma criação de seu próprio
pai, que criou uma escolinha dessa modalidade, em sua comunidade.
Por outro lado, tivemos a apresentação do grupo Queen em nosso belo
teatro. Uma noite de gala sem dúvida,
desse grupo que mistura rock, música clássica, pop e outros registrando
os grandes sucessos internacionais da
banda.
Seu apresentador nos surpreendeu
ao declarar que um site falso dessa
banda alcançou 14.000 visualizações,
pura “fake news” que “viralizou” totalmente, o que obrigou a banda a lançar
novo site.
Outro exemplo, muito estranho,
aconteceu recentemente. Surgiu no Facebook uma notícia até horripilante, assemelhando a ﬁlme de terror. A notícia
garantia que havia sido aprovada uma
lei, no nosso Supremo, que proibia de
serem sequestrados bens advindos de
corrupção, que tivessem mais de cinco
anos de sua ocorrência. Puro ﬁlme de
terror que considerei mera “fake news”,
mesmo sabendo da capacidade destrutiva que possuem vários membros de
nossa Corte.
A última foi a notícia de que advogados do nosso Lula teriam solicitado
à Corte que indicassem determinado
Ministro para analisar seu último pedido de liberação. E agora, advogados
indicando Ministros para julgarem sua
apelação?
Estranhíssimo, sem dúvidas!

Começa na cabeça
José Renato Nalini
é Reitor da Uniregistral, docente da
Pós-Graduação da Uninove, palestrante
e conferencista
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s enfermidades começam na cabeça. Ou seja: o cérebro é o grande
comandante de nossa vida. Às vezes ele cisma e cria sintomas que podem
se transformar em doença verdadeira.
Por isso é que tantos hoje sofrem de
mal-estar generalizado, que adquire feição de ansiedade, estresse e depressão.
O número dos deprimidos é inﬁnitamente maior do que o dos que procuram assistência médica. E essa legião
continua a sofrer, quando o lenitivo seria desabafar. Muitos só querem compartilhar suas mágoas. E não encontram
mais quem os ouça.
O psiquiatra Shekhar Saxena, professor do departamento de saúde global de
Harvard e que atuou na OMS-Organização
Mundial de Saúde no setor da saúde mental, avalia que o treinamento de proﬁssionais da atenção primária, como médicos
de família e enfermeiros pode cuidar adequadamente disso. Desde que também
haja a participação da comunidade.
É que o número de médicos psiquiatras em países emergentes é reduzido.
Por isso é que se mostra urgente adotar

iniciativas como os chamados “Bancos
da Amizade”: avós são treinadas para
ouvir as angústias dos deprimidos. É a
chamada “atenção primária” que funciona efetivamente. Há pessoas talentosas e que poderiam atuar, voluntariamente, para identiﬁcar transtornos
mentais. Aqueles que precisam de hospitalização são poucos, diante do contingente dos que apresentam distúrbios.
O treinamento é rápido, principalmente
porque há pessoas dotadas de vocação
para servir ao próximo. Elas conseguem
salvar vidas, desde que possam dialogar com aqueles que, não encontrando
apoio, podem até praticar o suicídio.
O Brasil é um exemplo de país em
que a depressão pode galopar à vontade, tamanhos os problemas com que as
pessoas se defrontam para subsistir. A
falta de pessoas para aconselhar, para
acompanhar, para distribuir atenção e
carinho, faz com que enorme parcela da
juventude se entregue à droga. E depois
de entrar nesse mundo, não são muitos
os que conseguem sair.
As multidões estão permanentemente ligadas nos seus celulares. Mas
são integradas por seres solitários. Milhares de amigos nos “face” da vida e
solidão como companhia. Não há cabeça que aguente.

Terceira Coluna
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NA QUARTA
Nesta semana, devido a uma
solicitação do Poder Judiciário, que
requereu o uso da Sala de Sessões
Mário Trecenti para a realização
de um Júri Popular na segunda-feira (5), a Câmara Municipal de
Lençóis Paulista realizou sua sessão ordinária na noite da quarta-feira (7). Na pauta, entre outros
projetos de menor relevância, estava a primeira votação do Projeto
de Lei Complementar 4/2019, que
trata das alterações no Plano Diretor Participativo.
EM PESO
Devido ao teor da proposta
encaminhada à Casa de Leis pelo
prefeito Anderson Prado de Lima
(PSB), o encontro do Legislativo foi
acompanhado por dezenas de pessoas, a grande maioria integrante
da Associação Mãos Amigas, que
desde o início da atual legislatura,
em 2017, têm comparecido com frequência ao plenário para reivindicar
que os nobres vereadores se empenhem para a viabilização de moradias para a cidade, sobretudo para a
população de baixa renda.
PRESSÃO
O interesse da caravana tinha
um objetivo muito claro, o de demonstrar aos parlamentares lençoenses o quanto a aprovação do
projeto era importante para a cidade e, por consequência, para a população. Isso pelo fato de que, com
a aprovação das alterações sugeridas pelo Executivo, a administração
abre caminho para a viabilização de
diversos empreendimentos habitacionais que, no atual contexto, não
têm condição alguma de saírem do
papel.
LÁ E CÁ
Como tem sido ao longo de
todo o processo que resultou na
elaboração do presente Projeto
de Lei, o assunto gerou bastante
debate dentro e fora do plenário,
com vereadores e demais presentes divergindo em diversos pontos.
O que foi possível observar foi que
de um lado estava os vereadores
Leonardo Henrique de Oliveira, o
Dudu do Basquete (CIDA), Paulo Henrique Victaliano, o Paulinho
(PSDB), e Mirna Adriana Justo. Do
outro os demais vereadores e o
povo clamando por moradias.

das visando alterar alguns pontos
propostos, o que poderia diﬁcultar
ou até mesmo impossibilitar que alguns projetos de moradias saíssem
do papel. Já Mirna acompanhou o
raciocínio dos dois colegas votando
pela aprovação das três emendas
ao projeto original.
MANOBRA
Cada um defendeu seu ponto
de vista, como se faz na democracia. E, democraticamente, venceu a
maioria, que derrubou as emendas
por sete votos a três, dando anuência ao texto original. O placar teria
sido maior, de nove a três, caso tivesse votado o presidente Nardeli
da Silva (MDB) e o ex-presidente
Manoel dos Santos Silva, o Manezinho (PSDB), que se abstiveram da
votação depois de serem surpreendidos por uma manobra de Dudu e
Paulinho.
CARTADA
Em reunião realizada nas dependências internas da Casa de Leis,
minutos antes do início da votação,
Dudu e Paulinho colocaram na mesa
uma carta coringa. Um requerimento assinado por Nardeli e Manezinho, que, em 2017, solicitaram ao
Executivo a inclusão de uma determinada área na reclassiﬁcação do
zoneamento contido no novo Plano
Diretor. O fato, em tese, impediria a
participação de ambos na votação.
APLAUSOS
No ﬁnal das contas, pouco
adiantou a tentativa. Mesmo tendo ﬁcado visivelmente incomodados com a situação, Nardeli e Manezinho foram à tribuna para pedir
apoio dos demais colegas para
que as emendas fossem derrubadas e viram, ainda que de fora, o
desejo sendo cumprido. Ambos,
inclusive, ao demonstrarem apoio
irrestrito ao projeto, foram bastante aplaudidos pelos presentes,
assim como cada um dos vereadores que se opuseram às emendas de Dudu e Paulinho.
RECUO
Com as propostas rejeitadas,
derrotados, Dudu e Paulinho recuaram e acabaram votando pela
aprovação do Plano Diretor do jeito que chegou ao Legislativo. Já
Mirna Justo mais uma vez se mostrou coerente e ﬁel às próprias
convicções, mantendo o posicionamento contrário. Assim, a saga
do primeiro turno foi encerrada,
mas o segundo capítulo desta
história ainda deve reservar outras emoções aos expectadores. O
projeto retorna na pauta do dia 19.

O ECO
O ECO
O ECO
O ECO

2+2
Tal raciocínio leva em conta que
Dudu, Paulinho e Mirna tentaram
impedir que o texto original do projeto passasse pela Casa de Leis. Os
dois primeiros apresentaram emen-

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA-ME
EDITOR-CHEFE: ELTON LAUD - MTB: 79994/SP
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.

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
FUNDADO EM 6 DE FEVEREIRO DE 1938 POR ALEXANDRE CHITTO
CIRCULAÇÃO REGIONAL - Agudos, Areiópolis, Borebi, Lençóis Paulista, Macatuba e Pederneiras
Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal
IMPRESSÃO: Jornal da Cidade de Bauru Ltda. Bauru/SP - CNPJ 45.012.218/0001-02

•

Polícia

O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 10 DE AGOSTO DE 2019 •
ALARMANTE

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A4

O 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, que tem sede em Bauru e ﬁscaliza mais de 4,5 mil quilômetros
de pistas, foi responsável por 75% de toda a droga apreendida nas rodovias do estado de São Paulo.
Os dados foram reportados na segunda-feira (5) pelo Comando Geral. A quantidade de apreensões de
drogas nas rodovias da região chama a atenção, a unidade, responsável pela cobertura de 185 municípios,
apreendeu 30 toneladas de drogas, que resultaram na prisão de 500 pessoas ligadas ao crime.

FEMINICÍDIO

Mulher é esfaqueada
pelo ex-companheiro
em Lençóis Paulista
Vítima foi golpeada pelas costas e passou por cirurgia para
retirada da lâmina que ficou cravada em seu corpo
Flávia Placideli
ma mulher de 46 anos foi
esfaqueada pelo ex-companheiro na noite desta
quinta-feira (8) em Lençóis Paulista. De acordo com o Boletim
de Ocorrência, a agressão aconteceu quando ela estava em um
bar, na Vila Mamedina, com
seu atual namorado. A vítima
foi socorrida pela unidade do
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e passaria por uma cirurgia para retira-

U

da da lâmina que ficou cravada
em suas costas.
Segundo o Boletim de Ocorrência registrado pela 5ª Cia
da Polícia Militar, por volta das
20h, uma equipe foi acionada
para atender a uma ocorrência
de agressão em um estabelecimento comercial localizado na
Vila Mamedina. Chegando no
local, a vítima, C.D.S., de 46
anos, estava sendo socorrida
pela unidade do SAMU e informou aos policiais que estava no
bar, quando seu ex-companhei-

ro, P.R.A.S., de 46 anos, chegou
e desferiu um golpe de faca em
suas costas e fugiu.
De acordo com a Polícia
Militar, o atual namorado da
vítima, J.J.A., de 45 anos, informou aos policiais o endereço
da residência de P.R.A.S., local
onde provavelmente o suspeito
estaria. Policiais então fizeram
diligência até o endereço e localizaram o agressor trancado em
um dos quartos. Foi necessário
arrombar a porta e uso de força
física para algemá-lo.

VIOLÊNCIA - Mulher, de 46 anos, vítima de feminicídio foi encaminhada à UPA, onde precisou
passar por uma cirurgia para retirada de lâmina cravada em suas costas

Diante disso, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil,
onde o delegado de plantão, após
tomar ciência do ocorrido, ratificou sua prisão em flagrante pela
prática de feminicídio tentado.
Até o fechamento desta matéria,
o homem aguardava para ser
transferido para uma das unida-

des prisionais da região.
Segundo informações da
Polícia Militar, o motivo da
agressão teria sido porque
P.R.A.S. não aceitava o término do relacionamento, que havia acabado há alguns meses,
e que no momento da agressão, o homem ainda tentou

remover a faca, supostamente
para acertar outro golpe, mas,
segundo a PM, a arma utilizada no crime quebrou e ficou
cravada nas costas da vítima.
A mulher foi encaminhada
para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde passou
por cirurgia e passa bem.

JUSTIÇA

Autor de homicídio é condenado a 22 anos de prisão
Guilherme Henrique Carducci, de 25 anos, é responsável por matar e
queimar o corpo de Vagner Furtado de Moura, em janeiro de 2017
Flávia Placideli
oi condenado na última
terça-feira (6), após uma
sessão do júri popular realizada em Lençóis Paulista,
o homem acusado de matar e
colocar fogo no corpo de Vagner Furtado de Moura, de 38
anos. Após três horas de sessão,
Guilherme Henrique Carducci,
de 25 anos, foi condenado a 22
anos de prisão em regime fechado pelo crime praticado em
janeiro de 2017.
A audiência foi realizada na Câmara Municipal de
Lençóis Paulista por conta
de reformas que estão sendo
executadas no Fórum local. O
julgamento durou cerca de três
horas e segundo a acusação do
Ministério Público, Guilherme
Henrique Carducci matou Vagner Furtado de Moura porque

F

não queria que ninguém soubesse que os dois mantinham
relações sexuais.
O jovem, que à época do
crime tinha 22 anos, foi condenado por homicídio com três
qualificações: motivo torpe,
de forma cruel e por dissimulação, ou seja, por atrair a vítima para o local do crime de
maneira premeditada.
Guilherme Henrique Carducci foi considerado culpado e
recebeu pena de 22 anos e seis
meses de prisão pelo assassinato do estoquista lençoense de 38
anos. O acusado já estava preso
desde março de 2017, por dois
anos e cinco meses, e vai cumprir o restante da pena em um
presídio da região.
O CRIME
Considerado o primeiro homicídio do ano, registrado em

janeiro de 2017, o estoquista
Vagner Furtado de Moura ficou dois dias desaparecido até
a Polícia Militar encontrar seu
corpo em uma área de mata no
bairro rural Faxinal, às margens
do Córrego Faxinal, em Lençóis
Paulista, com marcas de agressão na cabeça e o corpo parcialmente queimado.
Segundo a investigação da
Polícia Civil, o autor do crime
teria atraído Vagner para uma
área afastada da cidade e, depois de agredi-lo, ateou fogo ao
corpo quando a vítima ainda
estava viva. A causa da morte
foi por asfixia pela fumaça. Carducci foi preso quatro dias após
a localização do corpo.
De acordo com a Polícia
Civil, o suspeito confessou que
matou a vítima depois de pisar
em seu pescoço. Na ocasião, o
jovem alegou à polícia que a ví-

CONDENAÇÃO - Após sessão de júri popular, Guilherme Henrique Carducci foi condenado a 22 anos de
prisão em regime fechado por matar e colocar fogo em Vagner Furtado de Moura

tima era apaixonada por ele e
o perseguia, insistindo em um
relacionamento que, segundo
ele, nunca existiu.
No julgamento desta terça-feira, porém, Carducci admitiu

em seu depoimento que mantinha um relacionamento com a
vítima e que saiu com Vagner
pelo menos três vezes. Ainda
de acordo com a investigação,
Carducci ainda teria ido até

um posto de combustíveis para
comprar gasolina com a qual
ateou fogo no corpo de Vagner.
Câmeras de segurança do posto
flagraram o suspeito comprando o combustível.

TRÂNSITO

FLAGRANTE

Ônibus e moto se envolvem em
Procurado da Justiça é detido
com cocaína no Parque Rondon acidente no Jardim Itapuã
Jovem era conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico e furto
Flávia Placideli
a tarde da última
quarta-feira (7), a Polícia Militar de Lençóis
prendeu um jovem, de 22
anos, que estava foragido da
Justiça. O indivíduo já conhecido nos meios policiais com
passagens por tráfico e furto
foi encaminhado ao plantão
policial, onde ficou à disposição da justiça.
Segundo o Boletim de
Ocorrência registrado pela
5ª Cia da Polícia Militar, por
volta das 15h, durante um pa-

N

trulhamento de rotina pela Rua
Hugo Cavassuti, no Parque Residencial Rondon, uma equipe
se deparou com B.L.S.B., de 22
anos, saindo de sua residência.
Como já era de conhecimento
policial de que havia um mandado de prisão em seu nome,
foi feita a abordagem.
Realizada busca pessoal,
nada de ilícito foi encontrado,
porém, ao noticiá-lo sobre o
mandado de prisão, B.L.S.B.
tentou fugir, mas foi contido,
sendo necessário uso de força
física para algemá-lo.
Foi feita uma vistoria

pela residência e questionado sobre a posse de droga, o
mesmo confessou que havia
cinco eppendorfs de cocaína
escondidos dentro de uma
gaveta. Após vistoria, a droga
foi localizada.
Diante dos fatos, o jovem
foi encaminhado à Delegacia
de Polícia Civil, onde o delegado de plantão após tomar conhecimento dos fatos, registrou
o BO de captura de procurado,
bem como o termo circunstanciado de porte de entorpecente. B.L.S.B. permaneceu preso,
à disposição da Justiça.

Motociclista teve ferimentos leves e foi encaminhado à UPA
Flávia Placideli
o final da tarde da última quarta-feira (7),
a Polícia Militar registrou um acidente com vítima envolvendo uma motocicleta e um ônibus. A colisão
aconteceu no Jardim Itapuã,
em Lençóis Paulista. O motociclista teve ferimentos
leves e foi socorrido e encaminhado à UPA (Unidade de
Pronto Atendimento).
Segundo
informações
contidas no Boletim de Ocorrência registrado na 5ª Cia

N

da Polícia Militar, o acidente
aconteceu por volta das 18h,
após uma colisão frontal entre uma motocicleta, modelo
Honda/Biz e um ônibus, modelo VW/Comil Campione.
De acordo com o motociclista, ele trafegava pela Rua
Bandeira Tribuzi quando o
ônibus cortou a sua frente e,
ao perceber que iria bater, o
mesmo pulou da motocicleta.
Com o impacto, ele teve ferimentos leves na perna, foi
socorrido e encaminhado à
UPA, onde foi liberado após
consulta médica.

Já o condutor do outro veículo declara que transitava
com o ônibus da empresa em
que trabalha pela Rua Bandeira Tribuzi, quando, ao efetuar
a conversão para adentrar a
outra rua, veio uma motocicleta e bateu no para-choque
dianteiro do veículo.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e colheu
ambas as versões dos envolvidos, que não tiveram as identidades e idades divulgadas.
Os documentos de ambos os
veículos estavam em ordem,
bem como dos condutores.

Cidade

FOTO: DIVULGAÇÃO
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PROVAS
Os jovens que ﬁzeram a inscrição ao Processo Seletivo para Estagiários estão convocados pela
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista para as provas objetivas que serão aplicadas amanhã (11),
no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), na Rua Anita Garibaldi, 791, Centro. As provas terão
início às 9h. Os portões serão abertos às 8h30 e as 9h serão fechados. A relação dos candidatos
inscritos e aptos a prestarem as provas está disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br.

LEGISLATIVO

Com texto original, Plano
Diretor passa em primeiro turno
Em sessão realizada na quarta-feira (7), plenário derrubou emendas de Dudu e Paulinho e
deu primeiro passo para viabilização de novos empreendimentos imobiliários
FOTO: ELTON LAUD/O ECO

Elton Laud
Câmara Municipal de
Lençóis Paulista avançou mais um passo para
a aprovação das novas diretrizes que podem abrir caminho
para uma revolução habitacional na cidade. Em votação
realizada na sessão da última
quarta-feira (7), a maioria dos
vereadores rejeitou as alterações propostas por Leonardo
Henrique de Oliveira, o Dudu
do Basquete (CIDA), e Paulo
Henrique Victaliano, o Paulinho (PSDB), dando anuência
ao texto original do Projeto de
Lei Complementar 4/2019, que
trata das alterações no Plano
Diretor Participativo.
Encaminhado ao Legislativo pelo prefeito Anderson Prado de Lima (PSB), a alteração
na Lei, que visa direcionar de
forma ordenada o planejamento
urbano, promove uma série de
modificações no que diz respeito à classificação de áreas e
suas aplicações, bem como às
diretrizes que versam sobre a
implantação de novos empreendimentos habitacionais.
A expectativa é que, com
o novo Plano Diretor Participativo, investidores consigam
dar andamento a projetos que
estão ‘travados’, promovendo
maior acesso a moradias e contribuindo com a redução do déficit habitacional no município.
Segundo informações obtidas
pela reportagem do Jornal O
ECO, existiriam pelo menos 15
projetos do tipo em desenvolvimento, sendo que a maioria
deles dependeria da mudança
para se concretizar.
O Projeto de Lei Complementar 4/2019 foi elaborado
pelas Secretarias de Planejamento e Urbanismo e Negócios
Jurídicos da Prefeitura Municipal, após um longo processo
de discussão iniciado no ano
passado. Além das reuniões entre representantes do Conselho
Municipal de Política Urbana,
os pontos elencados no projeto
foram debatidos junto à comunidade em quatro audiências
públicas ao longo deste ano, a

AGRADECIMENTO
Nossos mais sinceros agradecimentos pelo apoio, orações e homenagens
recebidas neste momento tão difícil para nossa família.
Agradecemos também todos os gestos de carinho e palavras de reconhecimento pela vida e ações dessa pessoa tão amada por nós e por todos que
tiveram a oportunidade de conhecer e conviver com Alberto Trecenti.
Nada será esquecido e queremos expressar o quanto foi reconfortante
sentir a presença incansável de todos que se empenharam para aliviar a nossa
tristeza.
Palavras sinceras da esposa, ﬁlhos, genro, nora, netos, bisnetos e toda a
família TRECENTI.
Nosso muito obrigado!

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda minha confiança e esperança.
Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, Sois o Rei dos Reis, Vós
que fizeste o cego ver, paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar.
Vós que vedes as minhas aflições, 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 confiança; (pede-se novamente a graça).
Fazei, Sagrado coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcance esta tão grande Graça; e para Vós agradecer, divulgarei esta Graça para que os homens, aprendam a ter fé e confiança 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 confiança em Vós, Sagrado Coração de
Jesus, aumente ainda mais a minha fé. Amém.

A

Edevar Ferrari

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n.º 004/2019 – Processo: Portaria n.º 005/2019 – Modalidade: Dispensa de Licitação n.º 002/2019 – FUNDAMENTO: inc. II, Art. 24, da Lei
Federal n.º 8.666/93 – Contratante: Câmara Municipal de Lençóis Paulista
– Contratada: TIM S.A. – CNPJ n.º 02.421.421/0001/11 – Dotação orçamentária: 3.3.90.39.58 – Serviços de Telecomunicações – Objeto: Contratação de
empresa prestadora de serviço móvel pessoal – Valor: R$ 219,60 (duzentos
e dezenove reais e sessenta centavos) mensais – Período: 12 meses – Data
Assinatura: 17 de julho de 2019.

FUTURO - No detalhe, o mapa de Lençóis Paulista com algumas das mudanças contempladas no novo Plano Diretor

mais recente realizada no último dia 23 de julho.
Para o prefeito Anderson
Prado de Lima, o novo Plano
Diretor é um grande avanço. “É
extremamente importante porque define como e para onde a
cidade vai crescer. É um documento que olha o presente para
projetar o futuro. O projeto que
encaminhamos para apreciação
da Câmara Municipal tem 21
modificações que foram feitas a
partir de demandas da própria
sociedade. Tenho plena convicção que o projeto que enviamos
ao plenário vai permitir que a
cidade cresça e se desenvolva,
com a criação de novas áreas residenciais, comerciais e
industriais. O Plano Diretor
seguiu todos os ritos, desde a
concepção pelos técnicos, passando por audiências públicas
até a votação pela Câmara”,
destaca o prefeito.
Mesmo com o amplo debate para a elaboração do documento, ao texto original apresentado pelo Executivo foram
apresentadas três emendas,
todas de autoria dos vereadores
Dudu do Basquete e Paulinho
Victaliano, que, em resumo,

não concordaram com algumas
propostas contidas no Projeto de Lei e pretendiam barrar algumas modificações. As
emendas apresentadas, porém,
acabaram derrubadas pelo plenário, que manifestou apoio ao
texto original.
A surpresa da noite ocorreu após uma reunião fechada
entre os vereadores, na qual
Dudu e Paulinho surpreenderam a todos ao apresentarem
um documento que, com base
no Regimento Interno da Casa
de Leis, impedia a participação
do atual presidente, Nardeli da
Silva (MDB), e do ex-presidente, Manoel dos Santos Silva, o
Manezinho (PSDB), na votação.
O motivo foi um requerimento
encaminhado em 2017 por Nardeli e Manezinho ao Executivo,
solicitando a inclusão de uma
área no PDP.
De volta ao plenário, Nardeli comunicou os presentes
da novidade e disse que, mesmo frustrado por ficar de fora
da votação, o faria para evitar
possíveis transtornos que poderiam resultar na nulidade
do projeto. “Se erramos, foi
tentando acertar e para benefi-

ciar a população que precisa de
casa, mas, para não prejudicar
o projeto, não participaremos
da votação”, disse. Manezinho,
por sua vez, usou os microfones
da tribuna para dizer que fez o
que entendeu ser melhor para
o povo e que, mesmo impedido
de votar, contava com o apoio
dos colegas. “Tenho certeza que
nenhum dos meus amigos vereadores vai ficar contra a população”, pontuou.
Mesmo sem os votos de
Nardeli e Manezinho, Dudu e
Paulinho não obtiveram sucesso. Apoiada apenas pela vereadora Mirna Justo (PSC), a dupla acabou derrotada e teve as
três propostas derrubadas pelo
plenário da Casa de Leis, com
sete votos contrários, além
das abstenções de Nardeli e
Manezinho. Com as emendas
rejeitadas, Dudu e Paulinho,
cederam na principal votação
da noite e votaram com os demais colegas pela aprovação do
texto original do Plano Diretor.
A única que manteve o posicionamento foi Mirna Justo,
que votou contra, deixando o
placar em 9 a 1, com as abstenções de Nardeli e Manezinho.

NARDELI DA SILVA
Presidente
Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de Agosto de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 58,30.

Obituário
DATA: 3/8/2019 a 9/8/2019
Benedito Gonçalves Gois faleceu na quinta-feira (8) aos 76 anos em Lençóis Paulista
Ezio de Souza Amaral faleceu na quinta-feira (8) aos 71 anos em Lençóis Paulista

Divergência de opiniões resulta em sessão tensa e acalorada

Agenor Batistela faleceu na quarta-feira (7) aos 86 anos em Alfredo Guedes
José Majorico da Silva faleceu na quarta-feira (7) aos 72 anos em Lençóis Paulista
Josephina da Silva Oliveira faleceu na quarta-feira (7) aos 84 anos em Lençóis Paulista

Como em toda apreciação
de projetos de maior relevância, é comum que haja discordância em alguns pontos.
Na sessão da quarta-feira (7)
não foi diferente. O que gerou
mais debate no plenário foi a
Emenda Supressiva 2, porque
propunha transformar uma
área localizada na cabeceira
do Aeroporto Municipal José
Boso, classificada no novo
PDP como Zona Preferencialmente Comercial Ecológica
(ZPCE), para Zona de Proteção do Aeródromo.
Para Dudu e Paulinho,
que foram apoiados pela ve-

readora Mirna Justo (PSC), a
mudança garantiria que nenhum futuro empreendimento avançasse para a área comprometendo o funcionamento
do local. Já os demais, além
de se ampararem no fato de
a legislação federal já estabelecer regras que impedem tal
ocupação, entenderam que a
reclassificação inviabilizaria
novos empreendimentos, que
perderiam uma faixa de terra
que poderia ser destinada à
implantação de área verde.
Outro motivo de grande
discordância e discussões
acaloradas dentro e fora do

plenário também foi a denominada Zona Preferencialmente Residencial Ecológica
(ZPRE)16, que fica na outra
extremidade do aeroporto e se
estende até a Rodovia Marechal Rondon (SP-300). Neste
caso, porém, Dudu, Paulinho
e Mirna, pretendiam excluir a
referida área da lista de ZPRE,
evitando que o local se tornasse um novo bairro no futuro.
A justificativa foi que o
povoamento e consequente
aumento na área de impermeabilização do solo poderia acarretar em transtornos, como a possibilidade

de novas inundações nos
bairros localizados na outra
margem da rodovia, como
Vila Repke e Vila Contente.
A linha de pensamento não
foi seguida pelos demais vereadores, que entenderam
que a mudança possibilita
a viabilização de novos empreendimentos habitacionais e contribuem para a
redução do déficit habitacional da cidade, além do
que, qualquer projeto apresentado precisará atender
às exigências normativas
dos órgãos competentes
para ser aprovado.

Maria Aparecida Ferreira faleceu na quarta-feira (7) aos 51 anos em Macatuba
Atílio João Georgetti faleceu na terça-feira (6) aos 62 anos em Macatuba
Luisinha Paccola Coneglian faleceu na terça-feira (6) aos 86 anos em Lençóis Paulista
Aparecido Robereto Botaro faleceu na segunda-feira (5) aos 64 anos em Lençóis Paulista
Selene Emanuelly Santiago Fernandes faleceu na segunda-feira (5) com 1 ano em Lençóis Paulista
Edite Santos de Lima faleceu no domingo (4) aos 58 anos em Lençóis Paulista
Alice Barbosa Tangerino faleceu no sábado (3) aos 90 anos em Lençóis Paulista
Luiz Matias faleceu no sábado (3) aos 65 anos em Borebi
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Esporte

O Bahia abriu votação para a escolha dos três novos uniformes que serão utilizados em 2020.
Assim como no ano passado, o clube pediu que os torcedores desenhassem os modelos; mais
de 1000 foram enviados. A comissão julgadora escolheu cinco modelos para cada categoria,
totalizando 15 uniformes. A votação se encerra no dia 12 de agosto, e os torcedores podem
escolher os melhores visitando o site oﬁcial: www.esporteclubebahia.com.br.

APAE

Inscrições para 1ª Corrida Solidária terminam amanhã
FOTO: DIVULGAÇÃO

Evento beneficente acontece no próximo domingo (18); entidade
recebe toda a renda obtida com as inscrições
Elton Laud

e corrida kids, com trajetos de 50 a
300 metros, de acordo com a faixa
etária das crianças (de quatro a 13
anos). Para as corridas de quatro e
oito quilômetros, a idade mínima
para a inscrição é de 16 anos. Para
a caminhada, podem se inscrever
participantes a partir dos 10 anos.
Menores de idade, no entanto, precisam de autorização dos pais ou
responsáveis legais.
As largadas e chegadas de
todas as modalidades acontecem
na estrutura montada em frente à
sede da Apae, na Rua Vinte e Oito
de Abril, 1295, no Jardim Ubirama. A provas de quatro e oito quilômetros e a caminhada têm início
previsto para as 8h30. A corrida
kids acontece a partir das 10h. Os

stá chegando o dia. No próximo domingo (18), Lençóis
Paulista recebe a 1ª Corrida
Solidária da Apae (Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais).
O evento, organizado pela empresa 3LR Marketing Esportivo, é beneficente com toda a renda obtida
com as inscrições destinada à entidade local. Os interessados podem
se inscrever pelo site www.3lr.
esp.br/corrida-apae-lencois-pta até
este domingo (11), de acordo com
a disponibilidade de vagas.
A 1ª Corrida Solidária da
Apae contempla percursos de
quatro e oito quilômetros, além de
caminhada de quatro quilômetros

E

cada sexo e os três primeiros da
categoria cadeirantes.
INSCRIÇÕES
Os interessados em participar devem se inscrever pelo site
www.3lr.esp.br/corrida-apae-lencois-pta. O prazo termina neste
domingo (11), mas a confirmação
da participação depende da disponibilidade de vagas. O valor das
inscrições para as corridas de quatro e oito quilômetros está em R$
75 (3º lote). Para a caminhada de
quatro quilômetros e corrida kids,
o valor é R$ 30. Idosos e deficientes físicos têm direito a 50% de
desconto. O valor das inscrições
não inclui a taxa de serviço cobrada pelo site.

mapas com os respectivos trajetos
das provas podem ser consultados
no site do evento (www.3lr.esp.br/
corrida-apae-lencois-pta).
PREMIAÇÃO
Todas as pessoas que concluírem o percurso para o qual foram
inscritas recebem medalhas pela
participação. Os três primeiros
colocados nas classificações gerais masculina e feminina das
corridas ganham troféus. Tanto
no masculino quanto no feminino, a competição também premia
com medalhas os três melhores
por faixas etárias. Entre os atletas
PCD (Pessoas com Deficiência),
recebem medalhas os três primeiros na classificação geral de

ENTREGA DOS KITS
A entrega dos kits será feita
no próximo sábado (17), das 10h

BENEFICENTE - 1ª Corrida Solidária da Apae
acontece no próximo domingo (18)

às 16h, no Açaí do Lago (Avenida
Marino de Santis, 3801, Jardim
Lago da Prata). No ato da retirada,
cada participante deve apresentar
o comprovante de pagamento da
inscrição e fazer a doação de um
litro de leite longa vida. Os kits

para os participantes das corridas
de quatro e oito quilômetros contêm número de peito com chip,
camiseta de manga curta e sacolinha. Os participantes da caminhada e da corrida kids recebem
apenas a camiseta.

AMADOR SÉRIE B

AMADOR SÉRIE A

Equipes entram em campo pela penúltima rodada

Jogos deste domingo podem
definir todos os semifinalistas
Destaque da rodada é o clássico entre Santa
Luzia e Expressinho, que acontece na Cecap

Jogos acontecem no Vagulão e no campo do Jardim Ubirama
Elton Laud

Esportes e Recreação, estão
previstas três partidas no Estádio Municipal João Roberto
Vagula (Vagulão) e no campo
do Centro Esportivo Zéfiro Orsi
(Jardim Ubirama).
Dois confrontos praticamente apenas cumprem tabela,
já que colocam frente à frente

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

primeira fase da Série B
do Campeonato de Futebol Amador de Lençóis
Paulista chega à penúltima rodada na manhã deste domingo
(11). De acordo com a tabela
divulgada pela Secretaria de

A

Veja como está briga pela classificação

DIA DE CLÁSSICO - Santa Luzia (camisa clara) e Expressinho se
enfrentam a partir das 10h, no campo da Cecap

Elton Laud

lanterna Nova Lençóis/CUP, que
ainda não pontuou, encara o
Grêmio Cecap, quarto colocado,
com 10 pontos. Na sequência,
às 10h, entram em campo Unidos do Júlio Ferrari, segundo na
classificação, com 12 pontos, e
Asa Branca, quinto lugar, com
nove pontos.
Após esta rodada, ainda restarão oito partidas para o fim
da primeira fase, mas os quatro
classificados para as semifinais
da competição promovida pela
Secretaria de Esportes e Recreação de Lençóis Paulista podem
ser conhecidos já neste domingo
(11). O Nova Lençóis/CUP é o único que não tem mais chance de
classificação, porém, dependendo da combinação de resultados,
Asa Branca, Atlético Lençóis, São
Cristovão e Açaí também já ficam
fora da disputa. Confira abaixo a
classificação atualizada.

ois confrontos marcados
para a manhã deste domingo (11) movimentam mais
uma rodada da Série A do Campeonato de Futebol Amador de Lençóis Paulista. Com a primeira fase
entrando na reta final, as equipes
esquentam a briga pela classificação para as semifinais em jogos
disputados no Estádio Distrital
Eugênio Paccola (Cecap) e no Estádio Municipal Zeferino Ribeiro
Sobrinho (Alfredo Guedes).
Na Cecap, às 8h, o Açaí, oitavo colocado, com um ponto, enfrenta o Atlético Lençóis, que ocupa o sexto lugar, com sete pontos.
Em seguida, às 10h, tem clássico
entre o Santa Luzia, terceiro na
tabela, com 10 pontos, e Expressinho, que lidera a competição,
com 13 pontos.
Em Alfredo Guedes, às 8h, o

D

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A

No Grupo B, que teve a
classificação alterada pela
saída do Capital e a consequente anulação de seus jogos, Alfredo Guedes (17 pts.)
e Chape (16 pts.) também já
estão classificados. Unidos
da Vila (12 pts.), Esperantina
(10 pts.), Grêmio da Vila (9
pts.) e Paulista (7 pts.) brigam pelas duas vagas restantes; enquanto que Esportivo
União (5 pts.) e Liverpool (3
pts.) não têm mais chance.

No Grupo A, com União
Primavera (17 pts.) e Reduto (14 pts.) já garantidos nas
quartas de final, a disputa
pelas duas vagas restantes
está entre três equipes, Nacional (9 pts.), Atlético Guarani (8 pts.) e Atlétiko Kaju
(6 pts.), já que MA FC (4
pts.) e Real Lençóis (0 pt.)
não têm mais condições de
atingir a pontuação necessária e o Capital deixou a competição por desistência.

CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE B

equipes que já estão nas quartas
de final e times já eliminados.
No Jardim Ubirama, às 10h, jogam Real Lençóis, sem chance
no Grupo A, e Chape, já garantido no Grupo B. No Vagulão,
às 8h, se enfrentam Reduto,
classificado no Grupo A, e Liverpool, eliminado no Grupo B.

Dessa maneira, o foco da
rodada está no confronto entre
Paulista e MA FC, que acontece
às 8h, no Jardim Ubirama. Com
sete pontos no Grupo B, o Paulista precisa vencer para seguir
com chance de classificação
- ainda dependerá de tropeços
dos adversários. Já seu oponente, com quatro pontos no Grupo
A, não tem mais chance. Confira
a classificação completa abaixo.

Confira os resultados do domingo (4)
No último domingo (4) foram disputadas sete partidas.
No Vagulão, o Atlético Guarani
derrotou o Esperantina por 2 a
1, com gols de José Fernando
Cavazotti (2) - Diógenes Pereira descontou. No outro jogo,
Nacional e Grêmio da Vila empataram em 2 a 2, com gols de
Deivid da Silva e Daniel Pavani
e de Paulo César Teixeira e Ricardo Giolo, respectivamente.
No Jardim Ubirama, o
Chape venceu o MA FC por 2
a 0, com gols de Fábio da Silva
e Aparecido da Silva. Já o Unidos da Vila superou o Real Lençóis pelo placar de 3 a 1, com

gols de Jolsifer Soares, José
Manoel Neto e Lucas Almeida
- Michael da Silva descontou.
Em Alfredo Guedes, o
Atlétiko Kaju derrotou o Esportivo União por 2 a 1, com
gols de André Souza (2) - Josinei da Silva descontou. No
outro confronto, União Primavera e Alfredo Guedes empataram em 1 a 1, com gols de
João Vítor Vaz e André Luiz
Sarzi, respectivamente.
No campo da Cecap, o Reduto derrotou o Paulista por 4
a 2, com gols de Matheus dos
Anjos (3) e Magno Nunes - Jhonatan Holanda (2) descontou.

AMADOR SÉRIE B
CLAS.

GRUPO A

P

J

V

E

D

GP GC

S

1º

União Primavera

17

7

5

2

0

22

18

2º

Reduto

14

7

4

2

1

19

10

9

3º

Nacional

9

7

2

3

2

15

12

3

4º

Guarani

8

7

2

2

3

7

11

-4

5º

Atlétiko Kaju

6

7

2

0

5

15

21

-6

6º

MA FC

4

7

1

1

5

7

12

-5

7º

Real Lençóis

0

7

0

0

7

5

16

-11

4
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AMADOR SÉRIE A
CLAS.
1º

EQUIPES
Expressinho

AMADOR SÉRIE B

P

J

V

E

D

GP GC

S

13

5

4

1

0

16

13

CLAS.

GRUPO B

P

J

V

E

D

GP GC

S

Alfredo Guedes

17

7

5

2

0

18

11

7

3

2º

Unidos do Júlio Ferrari 12

5

4

0

1

15

8

7

1º

3º

Santa Luzia

5

3

1

1

18

10

8

2º

Chape

16

6

5

1

0

14

3

11

Unidos da Vila

12

6

4

0

2

16

12

4

10

4º

Grêmio Cecap

10

5

3

1

1

11

6

5

3º

5º

Asa Branca

9

6

2

3

1

9

6

3

4º

Esperantina

10

6

3

1

2

13

12

1

6º

Atlético Lençóis

7

6

2

1

3

11

16

-5

5º

Grêmio da Vila

9

6

2

3

1

5

3

2

7º

São Cristovão

5

6

1

2

3

11

16

-5

6º

Paulista

7

6

2

1

3

10

19

-9

8º

Açaí

1

5

0

1

4

3

15

-12

7º

Esportivo União

5

6

1

2

3

7

10

-3

-14

8º

Liverpool

3

6

1

0

5

3

20

-17

9º

Nova Lençóis/CUP

0

5

0

0

5

3

17

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

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

NO PAN - A campanha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru,
está de encher os olhos de qualquer apaixonado por esporte. Até a manhã
dessa sexta-feira o país já havia conquistado 117 medalhas (36 de ouro, 29
de prata e 52 de bronze) e se mantinha firme na segunda colocação, atrás
apenas dos Estados Unidos. Entre as medalhas douradas, uma delas tem um
significado especial para alguns lençoenses, a do tenista João Menezes, de
22 anos, que venceu o chileno Tomás Barrios por 2 sets a 1 e ficou com o título
no torneio de simples. O tenista é primo dos médicos Bruno Batista e Luís
Fernando Hueb, que fizeram questão de ir para Lima para prestigiar a final. Na
foto, Gustavo Hueb, Bruno Batista, Fabiano Hueb Menezes, João Menezes,
Fernando Hueb Menezes e Luís Fernando Hueb.
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DIA DOS PAIS
Em comemoração ao Dia dos Pais, que será celebrado neste domingo
(11), a Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão se apresenta hoje
(10), a partir das 10h, na Rua Quinze de Novembro, em Lençóis Paulista.
A apresentação acontece próximo à Ótica Contente. Toda a população
lençoense está convidada a prestigiar os clássicos do sertanejo raiz.

DANÇA E AÇÃO

Terceira edição do Festival reúne mais
de 500 bailarinos neste domingo (11)
Evento acontece a partir das 13h30 no Teatro Municipal; entrada é solidária
Flávia Placideli
ais de 500 bailarinos
sobem ao palco do Teatro Municipal Adélia
Lorenzetti a partir das 13h30
deste domingo (11), quando
acontece o Festival Dança e
Ação, que chega a sua terceira edição com a participação
de 40 grupos e academias das
cidades de Lençóis Paulista,
Macatuba, Barra Bonita, Jaú,
Itapuí, Bauru, Dois Córregos
e Botucatu. O evento é promovido pela Secretaria de Cultura

M

de Lençóis Paulista e tem entrada solidária, com a doação de
um produto de higiene pessoal.
O festival, que contará com
a apresentação de grupos, trios,
duplas e solistas, contempla
coreografias de 14 diferentes
modalidades (clássico livre,
clássico repertório, neoclássico,
moderno, jazz, contemporâneo,
danças urbanas, dança do ventre, sapateado, estilo livre, dança de salão, danças populares,
musical e dança gospel) divididas em oito categorias de acordo com a idade dos participan-

OPORTUNIDADE

tes: baby class, infantil, júnior,
juvenil, sênior, adulto, master e
categoria mista.
O coreógrafo Marcelo Estrella, diretor artístico geral do
Festival Dança e Ação, destaca
que as apresentações e premiações serão divididas em duas
partes. Na primeira se apresentam as categorias baby class,
infantil, júnior e juvenil, na segunda parte entram em cena as
categorias sênior, adulto, master e misto.
“Neste sábado o Teatro
Municipal irá ‘respirar’ dan-

ça. O objetivo desse festival é
mostrar que há espaço para
todas as danças e bailarinos
de todas as idades se reunirem
em um único espetáculo e, ao
mesmo tempo, revelar talentos.
É quando a dança se encontra
e a plateia tem a oportunidade
de presenciar momentos de sublime beleza, porque na arte da
dança cada momento é único”,
resume Estrella.
Trazendo atrações com perfis bastante diversificados, todas
as apresentações serão julgadas
por uma comissão composta
por Fran Mason e Daniela Moretti. De acordo com o edital, a
avaliação será feita através dos

GURI - Polos de
Lençóis Paulista,
Macatuba e
Pederneiras
estão com vagas
abertas

a segunda-feira (5), os polos
do Projeto Guri de Lençóis
Paulista, Macatuba e Pederneiras iniciaram as inscrições para
alguns cursos de formação musical.
Todos são gratuitos e destinados a
crianças e jovens com idade entre
seis e 18 anos incompletos. As inscrições serão realizadas até o dia 23
de agosto, de acordo com a disponibilidade de vaga de cada curso.
Em Lençóis Paulista estão abertas 10 vagas distribuídas nos cursos
de contrabaixo, coral juvenil, trompete, viola e violino. Em Macatuba
a oferta é de 16 vagas nos cursos de
percussão e violão. Já em Pederneiras são 18 vagas nos cursos de coral
juvenil, iniciação musical, percussão e violão.
Para realizar a matrícula, os
interessados devem comparecer
diretamente ao polo em que desejam estudar, acompanhados dos
pais ou responsáveis, portando os
seguintes documentos: Certidão

N

SERVIÇO
A entrada para o festival é
gratuita e os ingressos podem
ser trocados por um produto

de higiene pessoal no próprio
Teatro Municipal (Rua Coronel Álvaro Martins, 790, na
Vila Nova Irerê) ou na Casa da
Cultura Prof.ª Maria Bove Coneglian (Rua Sete de Setembro,
934, no Centro). A arrecadação
será destinada a entidades assistenciais do município. A disponibilidade de lugares pode
ser consultada pelo telefone
(14) 3263-6525.

Projeto chega à Cecap neste sábado (10)
Atração principal é o espetáculo “As Mulheres
do Sol e o Balão”, do Circuito Cultural

Flávia Placideli

quesitos técnica, musicalidade,
coreografia, adaptação coreográfica, interpretação e execução, atribuindo notas de 5 a 10.
Os três primeiros colocados em
cada categoria serão premiados
com troféus.

BAIRRO FELIZ

Polos do Projeto Guri abre
inscrições na região

Cursos são oferecidos
em Lençóis, Macatuba
e Pederneiras

DANÇA E AÇÃO - Festival busca valorizar a arte da dança e
proporcionar a troca de experiências entre grupos e academias

de Nascimento ou RG do aluno e
responsável (original e cópia); comprovante de matrícula escolar ou
declaração de frequência escolar
referente ao primeiro semestre de
2019; e comprovante de endereço
para consulta.
O início do curso ocorre de
acordo com a data de matrícula de
cada aluno. As aulas acontecem de
terça e quinta-feira, das 13h30 às
17h30, no polo de Lençóis Paulista; de segunda e quarta-feira, das
13h30 às 17h30, no polo de Macatuba; e de terça e quinta-feira, das
8h às 11h e das 13h30 às 17h30, no
polo de Pederneiras.
O polo de Lençóis Paulista
fica junto à Casa da Cultura Prof.ª
Maria Bove Coneglian (Rua Sete
de Setembro, 934, no Centro).
Em Macatuba, o polo fica junto ao
Centro Cultural Orlando Bozan,
em prédio anexo ao Teatro Municipal Renata Lycia dos Santos
Ludovico (Avenida Coronel Virgílio Rocha, 5-25, no Jardim Capri).
Em Pederneiras, o polo está localizado na Rua Belmiro Pereira, 710,
no Centro. Outras informações
podem ser obtidas pelos telefones (14) 3263-6525 (Lençóis), (14)
3268-1821 (Macatuba) e (14) 32844959 (Pederneiras).

Flávia Placideli
projeto Bairro Feliz tem
várias atrações para a
comunidade do Núcleo
Habitacional João Zillo (Cecap)
neste sábado (10). O evento tem
início às 14h, no Estádio Distrital Eugênio Paccola. A atração
principal é o espetáculo “As
Mulheres do Sol e o Balão”, que
acontece a partir das 16h30.

O

Voando em um balão a
20 metros de altura, o espetáculo “As Mulheres do Sol e
o Balão”, da Cia Base, reúne
elementos de dança vertical,
circo e teatro, e mostra bailarinas aéreas superando os
limites da gravidade. Durante
60 minutos, a apresentação
circense com show de balé
aéreo promete hipnotizar o
espectador com a dança das

bailarinas que saltam, voam,
deslizam, flutuam e mergulham, criando formas geométricas e desenhos no ar.
O espetáculo contempla a
programação de agosto do Circuito Cultural Paulista promovido pela Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Estado
de São Paulo em parceria com
a APAA (Associação Paulista
dos Amigos da Arte), Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista e patrocínio da empresa
Lwart Lubrificantes.
Além da Cia Base, a pro-

NO AR - “As Mulheres do Sol
e o Balão” é a atração principal
da edição deste sábado (10) do
projeto Bairro Feliz

gramação do projeto Bairro
Feliz ainda conta com outras
apresentações artísticas. No
local também estarão montados brinquedos infláveis para
as crianças.

ESPETÁCULO

Diogo Vilela e grande elenco se apresentam no Teatro Municipal
Peça “A Verdade” traz como tema as dinâmicas das relações pessoais e, em particular, a vida conjugal
Flávia Placideli
a próxima sexta-feira
(16), às 20h, o Teatro
Municipal Adélia Lorenzetti, em Lençóis Paulista,
recebe a peça “A Verdade”, estrelada pelo ator Diogo Vilela,
com participação dos atores
Florian Zeller, Bia Nunnes,
Paulo Trajano e Carolina Gonzalez. O espetáculo, promovido pela Alic (Associação Lençoense de Incentivo à Cultura)
com recursos provenientes da
Lei Rouanet e patrocínio das
empresas Zilor, Lwart Lubrificantes, Bracell, Duratex e Frigol, tem entrada gratuita. Os
ingressos começam a ser distribuídos nesta segunda-feira

N

A VERDADE - Diogo Vilela e grande elenco sobem ao palco
no Teatro Municipal na sexta-feira (16)

(12) na Casa da Cultura.
“A Verdade” é uma premiada
comédia francesa, com sucesso

de público e crítica em vários
países. Nesta versão, Diogo Vilela volta aos palcos para produzir

e atuar em um texto focado no
humor. A peça aborda as dinâmicas das relações pessoais e,
em particular, da vida conjugal.
Em cena estão dois casais que
vão se revelando nas pequenas
hipocrisias, inverdades e omissões do dia a dia.
O espetáculo, com classificação indicativa de 14 anos,
tem tradução simultânea para
Libras (Língua Brasileira de
Sinais). A entrada é gratuita
e os ingressos começam a ser
distribuídos nesta segunda-feira (12), a partir das 12h, na
Casa da Cultura Prof.ª Maria
Bove Coneglian (Rua Sete de
Setembro, 934, no Centro).
Outras informações pelo telefone (14) 3263-6525.

Cuidar do meio ambiente
também é nosso compromisso!
A cultura da cana-de-açúcar associada ao modelo de produção responsável
ŧƚåŞų±ƋĜÏ±ĵŅŸčåų±ÆåĹåüĝÏĜŅŸ±ĵÆĜåĹƋ±ĜŸŸĜčĹĜĀÏ±ƋĜƴŅŸŞ±ų±ƋŅÚ±±ŸŅÏĜåÚ±Úåţ
A energia limpa e os alimentos saudáveis que produzimos tornam o nosso
ŞĬ±ĹåƋ±ĵ±ĜŸŸƚŸƋåĹƋ´ƴåĬåÏŅĹƋųĜÆƚåĵŞ±ų±ŅüƚƋƚųŅÚ±ŸŞųņƻĜĵ±Ÿčåų±ÓŝåŸţ
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A volta do sarampo ao Brasil também mostra que o país está sujeito à reintrodução de
outra infecção: a rubéola. Ambas as doenças são prevenidas com as mesmas vacinas:
tríplice viral e tetra viral. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2017, apenas 85%
(primeira dose) e 79% (segunda dose) do público-alvo foi vacinado, sendo que, para
conter surtos e evitar a reintrodução da rubéola, a meta estipulada é de 95% de cobertura.

SAÚDE PÚBLICA

Novo surto de sarampo liga
sinal de alerta no Brasil
Infectologista fala sobre a doença e a importância da vacina para a imunização
Da Redação
onsiderado território livre do sarampo há mais
de duas décadas, o Brasil
perdeu o certificado de eliminação da doença concedido pela
Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS). A decisão ocorreu em fevereiro deste ano, após
o país registrar mais de 10 mil
casos em 2018, principalmente
nos estados de Amazonas e Roraima. A atual situação voltou a
ligar o sinal de alerta nas autoridades, já que, segundo balanço
epidemiológico do Ministério
da Saúde, apenas entre os dias
5 de maio e 3 de agosto foram
confirmados 907 casos em três
estados: São Paulo (901), Rio de
Janeiro (5) e Bahia (1).
Para Dra. Geovana Momo
Nogueira de Lima, médica infectologista, o fato de o vírus do
sarampo ter voltado a circular
no Brasil depois de o país ter
erradicado a doença pode ser
atribuído a dois principais fatores: a globalização que resultou
em um número maior de pes-

C

Segundo balanço epidemiológico do Ministério da
Saúde, apenas entre os dias 5 de
maio e 3 de agosto foram confirmados 907 casos de sarampo
em três estados brasileiros, São
Paulo (901), Rio de Janeiro (5)
e Bahia (1), mas informações
atualizadas na quinta-feira (8)
revelam que a doença também
já teve casos positivos em pelo
menos mais duas unidades da
federação, Minas Gerais (4),
Santa Catarina e Paraná (1).

soas circulando entre as nações,
e também ao descuido com a
imunização, que torna as pessoas mais suscetíveis à doença.
“Temos um calendário vacinal
no Brasil que imuniza as crianças contra o sarampo aos 12 e
15 meses de vida. Aconteceu
que, por algum período, a segunda dose da vacina (aos 15
meses de vida) não estava sendo ministrada nas nossas crianças”, comenta.
Ainda segundo a infectologista, devido ao surto que
atinge diversas cidades dos estados citados, principalmente
São Paulo, está em andamento
uma campanha que tem como
público-alvo os jovens e adultos de 14 a 29 anos, faixa etária
que, em algum momento, ficou
sem receber a segunda dose da
vacina. “A gente preconiza, de
14 a 29 anos, pelo menos duas
doses com intervalo de 30 dias.
Para as pessoas entre 30 e 49
anos, uma dose da vacina é suficiente. Acima dos 50 anos não
se preconiza vacinar porque
essas pessoas já tiveram contato

ALERTA - Infectologista Dra.
Geovana Momo Nogueira de
Lima fala sobre o sarampo

com o vírus do sarampo e estão
imunes naturalmente ou já foram imunizadas nas campanhas
do passado”, informa.
A DOENÇA
O sarampo é uma doença
viral, infecciosa que apresenta
como sinais iniciais dor de garganta, coriza, congestionamento
nasal que evolui para uma conjuntivite. Destaca-se pela pre-

Panorama do sarampo no Brasil
Depois de perder o Certificado de Eliminação do Sarampo da
Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS), o país, que não registrava casos autóctones desde o
ano 2000 (entre 2013 e 2015 ocorreram dois surtos a partir de casos
importados, nos estados do Ceará
e Pernambuco, com 1.310 casos),
se esforça para eliminar novamente a transmissão do vírus, com

reforço da vacinação.
Para aumentar a cobertura, o
Governo Federal já enviou 12,1
milhões de doses da vacina tríplice viral aos estados com casos registrados. Até o momento, diante
do atual cenário epidemiológico
do sarampo, não está prevista a realização de campanhas adicionais
de vacinação contra a doença, em
outros locais, considerando que

sença da vermelhidão na pele,
começando pela cabeça e se espalhando por todo o corpo com
a formação de pequenas bolhas
chamadas exantemas mobiliformes, além de manchas esbranquiçadas na boca. Altamente
contagiosa, a doença espalha-se
entre a população pelo contato
com secreções: saliva, espirro,
por meio respiratório ou outros
meios, assim como se transmite
o vírus da gripe.
“Tem que levar a informação a sério. O sarampo é uma
doença contagiosa e perigosa,
pode deixar graves sequelas
como pneumonia, encefalite,
meningite entre outras e pode
até levar a óbito. O sarampo
é a invasão do corpo humano
por um vírus. Deixa principalmente as crianças suscetíveis às
sequelas graves, mas também
os adultos correm riscos. Lembrando sempre que o sarampo,
sim, pode matar e que é preciso
se prevenir. É uma doença que
é possível prevenir e a prevenção é a correta vacinação”, finaliza a médica.

esta ação já está sendo realizada
nas áreas onde há circulação do
vírus atualmente.
Ressalta-se, no entanto, que
mesmo em situações de surto, a vacinação de rotina está
mantida na rede de serviço do
SUS (Sistema Único de Saúde),
conforme as indicações do Calendário Nacional de Vacinação
e que os serviços de vacinação
são estimulados a buscar a sua
população não vacinada para a
devida atualização.
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NA MELHOR

IDADE
Aos 79 anos, professor Oswaldo Luiz Moreira
segue na ativa com os jogos de futebol
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

idade pouco importa quando se tem uma alma jovem,
cheia de gás, felicidade e
vontade de viver, mas é preciso
muita saúde e disposição para
chegar aos 80 anos e manter uma
rotina frequente de atividades físicas. Essa é a história de Oswaldo
Luiz Moreira, de 79 anos, professor
aposentado que mantém sempre o
sorriso no rosto e esbanja vitalidade
nos campos de Lençóis Paulista,
palco de suas ‘peladas’ praticadas
pelo menos uma vez na semana.
Contrariando todas as probabilidades, ele tem energia de sobra e
é exemplo de superação na melhor
idade. Nascido em 26 de outubro
de 1939, na cidade de Cerqueira
César, na região de Avaré, ‘seo’
Oswaldo passou toda sua infância
e juventude no pequeno munícipio de Manduri, ao lado de sua
terra natal. Lá fez grandes amigos
e descobriu uma de suas maiores
paixões, o futebol.
“Sempre gostei do esporte. A
primeira lembrança ligada ao futebol que me vem à cabeça é de
quando, ainda menino, jogava no
time ‘Da rua debaixo’. Já jovem, em
1976, praticava o futebol de salão.
Em meados dos anos oitenta, meus
amigos e eu fomos para o campo
e começamos a praticar aos sábados à tarde. Era um compromisso
sagrado”, recorda.
Moreira conta que, naquela

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

INFÂNCIA
Paixão pelo
futebol aflorou na
infância, quando
jogava no time
“Da rua debaixo”

MELHOR IDADE - Jovem de
alma, ‘seo’ Oswaldo tem o futebol
como sua grande paixão

época, o time, que é lembrado até
hoje pela população do local, era
conhecido por “Caras e Coroas”, já
que o grupo era formado por jovens
e adultos da região, que, segundo
ele, tinham uma sintonia perfeita.
“Lembro-me que disputávamos e
ganhávamos todas as partidas. Era
difícil perder para outro time. Éramos bons de bola”, conta.
Paralelamente ao futebol, com
formação no magistério, Oswaldo
deu início à carreira de professor

dança gratuito

lecionando em diversas disciplinas.
Foi assim que passou por algumas
cidades até chegar a Lençóis Paulista, em 1988. Já formado em Letras,
sua outra paixão, se efetivou como
professor de português, lecionando
por mais de dez anos na escola
Lina Bosi Canova, onde também
foi diretor, antes de se aposentar na
escola Guiomar Coneglian Borcat.
Profissional competente, responsável e comprometido, ‘seo’
Oswaldo sempre se dedicou muito

2019
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AS MULHERES
DO SOL E O BALÃO
Cia Base

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 2019 DE TODAS AS CIDADES OMELHORDACULTURASP.COM
execução

SOCIEDADE
Confira a Coluna
Recordando e
quem curte a noite
na cidade.
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Flávia Placideli

patrocínio
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O ECO

ECONOMIA
Pagamento do abono
para nascidos em
agosto começa na
próxima semana.

correalização

realização

à carreira de professor, contribuindo pela educação da cidade, a qual
militou até sua aposentadoria. “Estar com os jovens e poder ensiná-los de alguma forma sempre foi
meu maior objetivo dentro das
escolas e me sinto de dever cumprido”, pontua.
Mesmo aposentado, o professor ainda frequenta bastante
o ambiente escolar. Isso porque
coordena um grupo de jovens
que pratica futebol aos sábados

na escola Guiomar Borcat. Responsável pela quadra e equipamentos dos jogos, ele não se
contenta só em coordenar. “Sou
responsável pelo grupo e pela
organização do ambiente, mas o
objetivo maior é jogar. Me sinto
mais jovem quando estou rodeado de jovens”, confidencia.
Moreira revela que faz uma
avaliação anual com o seu médico e não pensa em pendurar
as chuteiras tão cedo. O segredo

FUNDO DO
BAÚ - Fotos de
1983, quando
integrava o
time “Caras
e Coroas”, de
Manduri

para tanta energia ele faz questão
de revelar. “O tempo passa para
todos, mas, ao invés de fazer dele
seu inimigo, torne-o companheiro
de aventuras. O futebol tem sido
a minha vida. Isso significa muito
para mim. Sem contar a minha
família, ter filhos e netos é uma
extensão da vida”, finaliza ‘seo’
Oswaldo, que é casado com Mary
Marques, com quem tem três filhos, Tânia, Rodrigo e Tarsila, e
três netas, Beatriz, Júlia e Bruna.

Economia

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA
A Câmara dos Deputados derrubou destaque do PSOL e manteve a restrição ao abono
salarial aprovada na reforma da Previdência. Se a aprovação acontecer no Senado, o
benefício será pago apenas para quem ganha até R$ 1.364,43 por mês, valor considerado
pelo Governo Federal como limite para famílias de baixa renda. Atualmente, o abono é
pago a trabalhadores que recebem até dois salários mínimos: R$ 1996.

PIS/PASEP

MEDIDA PROVISÓRIA

Pagamento do abono para nascidos em
agosto começa na próxima semana
Segundo Ministério da Economia, 23,6 milhões de trabalhadores têm direito ao benefício
Elton Laud
Caixa Econômica Federal e
o Banco do Brasil iniciaram,
no dia 25 de julho, o pagamento do abono salarial do PIS
(Programa de Integração Social) e
do Pasep (Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público) 2019/2020, ano-base 2018. O
cronograma de pagamento se estende até o dia 30 de junho de 2020,
de acordo com os critérios estabelecidos pelo Governo Federal, que,
segundo a assessoria de imprensa
do Ministério da Economia, estima
o pagamento de R$ 19,3 bilhões a
23,6 milhões de pessoas.
Para trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao PIS
o calendário considera o mês
de nascimento; já os servidores
públicos vinculados ao Pasep recebem de acordo com o final do
número de inscrição. Na primeira etapa do pagamento, iniciada
no último dia 25, o abono do PIS
foi liberado para os nascidos em
julho; já o saque do abono do Pasep foi aberto para quem tem o
número de inscrição terminado
em 0. A partir da próxima quinta-feira (15), recebem o benefício os
trabalhadores nascidos em agosto
e os servidores com número de

A

inscrição terminado em 1.
O saque do abono do PIS e do
Pasep pode ser feito diretamente
nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil,
mediante apresentação de um
documento de identificação e o
número de inscrição nos devidos
programas. No caso do PIS, também é possível efetuar o saque em
terminais de autoatendimento,
casas lotéricas e correspondentes
Caixa Aqui utilizando o Cartão do
Cidadão e senha ativa.
QUEM TEM DIREITO?
Para receber o benefício é
preciso estar inscrito no PIS ou
no Pasep há pelo menos cinco
anos, ter trabalhado formalmente
por pelo menos 30 dias em 2018
e ter recebido, em média, até dois
salários mínimos por mês. Também é preciso que o empregador
tenha informado corretamente os
dados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Desde
2016 o abono é pago de acordo
com o número de meses trabalhados. Dessa maneira, apenas quem
permaneceu empregado o ano
todo em 2018 tem direito ao valor
integral do benefício, que é de um
salário mínimo (R$ 998).
Trabalhadores cadastrados no

EXTRA - Abono
do PIS/Pasep vai
injetar R$ 19,3
bilhões na economia

PIS podem consultar se têm direito ao benefício e obter outras informações no site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br/
pis), pelo aplicativo Caixa Trabalhador ou pelo telefone 0800-726-

0207. Servidores públicos ligados
ao Pasep devem acessar o site do
Banco do Brasil (www.bb.com.br/
pasep) ou entrar em contato com a
Central de Atendimento pelo telefone 0800 729 0001.

CALENDÁRIO DE
PAGAMENTO DO PIS

CALENDÁRIO DE
PAGAMENTO DO PASEP

Nascidos em:

Recebe a partir de:

Julho

25/07/2019

Agosto

15/08/2019

Setembro

19/09/2019

Outubro

17/10/2019

Novembro

14/11/2019

Dezembro

12/12/2019

Janeiro

16/01/2019

Fevereiro

16/01/2019

Março

13/02/2019

Abril

13/02/2019

Maio

19/03/2019

Junho

19/03/2019

Inscrição
com final

Recebem a
partir de:

0

25/07/2019

1

15/08/2019

2

19/09/2019

3

17/10/2019

4

14/11/2019

5

16/01/2019

6

13/02/2019

7

13/02/2019

8

19/03/2019

9

19/03/2019

Cotistas do Fundo PIS/Pasep podem
sacar rendimentos a partir do dia 19
Liberação beneficia 10,4 milhões de pessoas
Elton Laud
otistas do PIS (Programa de
Integração Social) e do Pasep
(Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público)
começam a receber os valores referentes ao rendimento do Fundo
PIS/Pasep a partir do próximo dia
19. O cronograma de pagamento,
que cumpre determinação da Medida Provisória nº 889, publicada
pelo Governo Federal no dia 24 de
julho, foi divulgado nesta semana
pela Caixa Econômica Federal e
pelo Banco do Brasil.
A medida beneficia cotistas que ainda não sacaram os recursos
- cadastrados entre 1971 e 4 de outubro de 1988, tanto no PIS, voltado à
iniciativa privada, quanto no Pasep,
direcionado aos servidores públicos.
Antes, o pagamento só era liberado
após os 60 anos ou em situações específicas, como aposentadoria; condição de invalidez; diagnóstico de
doenças graves como Aids e câncer;
inclusão em programa de amparo
social, entre outros. O prazo para
efetuar o saque é indeterminado.
Segundo a Caixa Econômica
Federal, cerca de 10,4 milhões de
trabalhadores têm direito ao saque
das cotas do PIS, que totalizam R$
18,3 bilhões. Já o Banco do Brasil
informa que aproximadamente 1,5
milhão de servidores devem ser

C

beneficiados com R$ 4,5 bilhões do
Fundo do Pasep. Além dos próprios
cotistas, o pagamento será liberado aos beneficiários na condição
de herdeiros, e aos representantes
legais, mediante apresentação de
procuração com firma reconhecida.
CRONOGRAMA
Na Caixa Econômica Federal,
que gerencia o Fundo do PIS, o pagamento para clientes começa a ser
feito no dia 19, por meio de crédito
em conta. Não correntistas com idade a partir de 60 anos podem efetuar o saque a partir do dia 26. Pessoas
com até 59 anos recebem a partir do
dia 2 de setembro. O saque pode
ser feito com o Cartão do Cidadão
e senha nas agências, terminais de
autoatendimento, casas lotéricas e
correspondentes Caixa Aqui.
No Banco do Brasil, responsável pelo Fundo do Pasep, correntistas também recebem em conta a
partir do dia 19. Não clientes com
cotas de até RS 5 mil podem fazer
a transferência gratuita para outros
bancos, pela internet ou terminais
de autoatendimento, a partir do dia
20. Já quem tiver saldo superior a
R$ 5 mil ou preferir efetuar saque
dos rendimentos pode comparecer
às agências a partir do dia 22.
Consultas sobre o benefício podem ser feitas pelos mesmos canais
citados na matéria ao lado.

Regional

O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 10 DE AGOSTO DE 2019 •

B3

PALESTRA CULTURAL
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Na sexta-feira (16), às 19h, a Casa da Cultura Prof.ª Maria Bove Coneglian,
em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS), promove a palestra
“De Carmen Miranda a JK: uma introdução às chanchadas”. A atividade será
conduzida por Leandro Afonso. Outras informações pelo telefone (14) 32636525. A Casa da Cultura ﬁca na Rua Sete de Setembro, 934, no Centro.

SÃO BENEDITO E SENHOR BOM JESUS

Música, churrasco e leilão encerram festa em Alfredo Guedes
Evento acontece na praça central a partir das 11h30; antes, às 10h30, tem missa seguida de procissão
Elton Laud
final de semana é de
muita festa no distrito
de Alfredo Guedes, que
encerra mais uma edição da
tradicional Festa em Louvor
aos padroeiros a São Benedito
e Senhor Bom Jesus. A parte
religiosa foi iniciada na quinta-feira (8), com o primeiro dia do
tríduo, que termina neste sába-

O

do (10), às 18h, com missa com
bênção dos objetos de devoção. Amanhã (11), a partir das
10h30, tem missa na Capela São
Benedito, seguida de procissão
até a Capela Senhor Bom Jesus.
Dentro da programação festiva, ontem (9), foi realizado o
baile “Revivendo os anos 70,
80 e 90”, com a presença do
Grupo Tchurma do Passinho,
de Bauru, e DJ Helter. A ani-

mação continua neste sábado
(10), às 20h, com apresentação
de diversas duplas sertanejas
da região, com praça de alimentação com barracas de comidas e bebidas.
Amanhã (11), último dia da
festa e Dia dos Pais, às 11h30, tem
apresentação 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, pessoas 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 revertida para as atividades da igreja. O encerramento do evento
será com uma queima de fogos.

DISTRITO - Encerramento da festa tem música, almoço
com churrasco e leilão na praça central

OLHAR PARA O FUTURO

Inscrições para o 15º Congresso Juvenil vão até dia 16
Jovens de 13 a 18 anos interessados em participar devem se inscrever pelo site
Da Redação
juventude é um período de questionamentos,
escolhas e sonhos. Para
apoiar os jovens nesse momento, o Instituto Lidera Jovem realiza anualmente o Congresso
Juvenil, um evento gratuito, de
dois dias, que reúne cerca de
300 jovens, com idade de 13 a
18 anos, proporcionando um
ambiente para reflexões, dis-

A

cussões sobre as realidades da
sociedade, possibilitando assim
que o jovem amplie sua visão
de mundo, estimulando o protagonismo juvenil.
Este ano, em sua 15ª edição, o Congresso aborda o tema
“Jovem, sua atitude inspira o
outro - Venha agitar o mundo”.
O evento será realizado nos dias
31 de agosto, das 12h às 18h,
e dia 1 de setembro, das 8h às
18h, no Grêmio Recreativo da

Lwart, em Lençóis Paulista. Os
jovens interessados devem fazer a inscrição pelo site www.
congressojuvenil.com.br até o
dia 16 de agosto. Outras informações podem ser obtidas pelo
telefone (14) 3264-8888.
O 15º Congresso Juvenil
conta com o apoio dos mantenedores do Instituto Lidera
Jovem: Bracell e Lwart Lubrificantes e, também, o patrocínio
e o apoio de empresas de Len-

çóis Paulista e região, além de
aproximadamente 50 facilitadores voluntários, que se dedicam
durante um final de semana
para contribuírem com o futuro
da juventude.
Segundo a coordenadora de
Projetos do Instituto, Danieli
Roza, o Congresso Juvenil é
uma oportunidade para que
o jovem compartilhe suas dúvidas e reflita sobre elas com
apoio de colegas e facilitado-

Prefeitura realiza mais uma edição da Feirinha da Lua

Da Redação
pós consolidar seu sucesso em Agudos e região, a
Feirinha da Lua agora
passa a ser realizada aos sábados, ampliando a possibilidade
de que mais pessoas conheçam
o trabalho dos artesãos da cidade. O local e horário de realização continuam os mesmos, na
avenida Carvalho Pinto, a partir
das 18 horas.

A

Segundo os organizadores,
a mudança para os sábados
vai proporcionar que todos
possam frequentar o espaço e desfrutar das opções de
comida e bebidas artesanais,
além da grande variedade de
produtos expostos.
A Feirinha da Lua de agosto também pode ser uma boa
opção de presente para os pais,
como um passeio descontraído
em um ambiente familiar. O
show musical desta edição fica
por conta da Grupo Ponto Com.
A realização da Feirinha da Lua
é da Prefeitura Municipal de
Agudos, Comtur (Conselho
Municipal de Turismo) e Casa
do Artesão de Agudos.

escolhas e seu futuro e que suas
ações de hoje refletem no seu
futuro”, comenta.

Saúde informa sobre o calendário
da vacina contra o sarampo
Quem já foi vacinado, de acordo com a sua faixa
etária, não precisa receber a vacina novamente
Da Redação
Secretaria de Saúde de Macatuba alerta aos pais que
a vacina contra o sarampo
deve seguir o Calendário Nacional
de Vacinação. Quem já foi vacinado, de acordo com a sua faixa etária, não precisa receber a vacina
novamente. É importante destacar
que no estado de São Paulo estão
sendo registrados casos da doença, inclusive na região de Bauru e,
por isso, é importante manter as
crianças com a vacina em dia.
O Ministério da Saúde divulgou nota informando que não existe no momento campanha nacional de reforço da vacinação contra
o sarampo e sim ações localizadas
em cidades onde está ocorrendo o
surto ativo. Em Macatuba, segundo a assessoria de imprensa, está
sendo seguido o calendário e na
ocorrência de casos suspeitos serão tomadas outras medidas.
O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral,

A
MUDANÇA - Feirinha da Lua de Agudos agora acontece aos sábados

PEDERNEIRAS

Oficina capacita profissionais em elétrica residencial
Inscrições estão abertas no CRAS dos bairros Cidade Nova e Antônio de Conte
CAPACITAÇÃO - Aulas serão
divididas entre teóricas e práticas,
com conteúdos como Normas
ABNT sobre instalações elétricas,
entre outros temas

Da Redação
Prefeitura
Municipal
de Pederneira abriu na
quarta-feira (7) as inscrições para a oficina de Capacitação Profissional em Elétrica
Residencial, que acontece no
CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social) dos bairros
Cidade Nova e Antônio de Conte. As inscrições são gratuitas e
devem ser feitas até a próxima
sexta-feira (16). Os interessados
devem ter mais de 16 anos e
precisam estar cadastrados e
residindo no território coberto
pelo CRAS correspondente.
O curso é totalmente gratuito. Serão disponibilizadas
30 vagas no total, sendo 15
para cada um dos dois CRAS.

res voluntários. “É uma oportunidade para que os jovens
reflitam sobre sua vida, suas

MACATUBA

AGUDOS

Evento acontece
neste sábado
(10) na Avenida
Carvalho Pinto

INSCRIÇÕES - Jovens interessados devem fazer a inscrição
pelo site www.congressojuvenil.com.br até o dia 16 de agosto;
na foto, registro da edição de 2018

A

SEM CAMPANHA - Macatuba
segue normalmente o Calendário
Nacional de Vacinação

grave, transmitida pela fala, tosse
e espirro, e extremamente contagiosa, mas que pode ser prevenida
pela vacina. Pode ser contraída
por pessoas de qualquer idade.
As complicações infecciosas contribuem para a gravidade da doença, particularmente em crianças
desnutridas e menores de um
ano de idade. Em algumas partes
do mundo, a doença é uma das
principais causas de morbimortalidade entre crianças menores de
cinco anos de idade.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO

A oficina em Elétrica Profissional começa no dia 20 de agosto
com carga horária de 60 horas
por turma.
As aulas serão divididas entre teóricas e práticas,

com conteúdos como Normas ABNT sobre instalações
elétricas, Tensão, Corrente,
Resistência e Potência Elétrica, Ferramentas Necessárias,
Aterramentos, Campos Eletro-

magnéticos e Primeiros Socorros em caso de acidentes elétricos, entre outros assuntos.
O CRAS do bairro Cidade Nova está localizado na
Rua Felisberto José Magnani,
O-620, telefone (14) 32846787. O CRAS do Antônio
de Conte está localizado na
Avenida Josephina Lorenzetti, S-1085, telefone (14) 32841588. As inscrições devem ser
feitas em um dos endereços
acima, gratuitamente, até o dia
16 de agosto.

Crianças de 12 meses a menores de cinco anos de idade: uma dose
aos 12 meses (tríplice viral) e outra aos 15 meses de idade (tetra viral)
Crianças de cinco anos a nove anos de idade que não foram vacinadas anteriormente: duas doses da vacina tríplice viral
Pessoas de 10 a 29 anos: duas doses da vacina tríplice viral
Pessoas de 30 a 49 anos: uma dose da vacina tríplice viral
Quem comprovar a vacinação contra o sarampo conforme preconizado para sua faixa etária, não precisa receber a vacina novamente
Quem já tomou duas doses durante a vida, da tríplice viral ou da tetra,
não precisa mais receber a vacina

•

B4

O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 10 DE AGOSTO DE 2019 •

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº
35/2019 - Objeto: Prestação de serviços de Professor de Educação Física
com Graduação em Educação Física Bacharel, com registro no Conselho
Regional de Educação Física(CREF) para compor o Núcleo de Apoio a
Saúde da Família (NASF) da Unidade Mista de Saúde “João Raposo dos
Reis”- Centro de Saúde III Borebi, que classiﬁcou a empresas: RAIANA
RAMOS FIGUEIREDO 40551414859, totalizando R$ 30.000,00; com todas
as demais condições conforme Edital, ﬁca aberto o prazo de 5 (cinco ) dias
corridos 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, 08/08/2019.
ANTONIO CARLOS VACA - Prefeito.

PREGÃO PRESENCIAL N. 36/2019

Extrato de Contrato nº 45/2019: Pregão nº 35/2019; Contratante: Município
de BOREBI; Contratada: RAIANA RAMOS FIGUEIREDO 40551414859,
ObjetoPrestação de serviços de Professor de Educação Física com Graduação em Educação Física Bacharel, com registro no Conselho Regional de
Educação Física(CREF) para compor o Núcleo de Apoio a Saúde da Família
(NASF) da Unidade Mista de Saúde “João Raposo dos Reis”- Centro de
Saúde III Borebi; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 2.500,00; totalizando R$ 30.000,00. Data: 08/08/2019.
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- AVISO DE SUSPENSÃO O Município de Borebi/SP, através de sua Comissão Julgadora Municipal
de Licitação, torna público a SUSPENSÃO, da sessão do Pregão Presencial
n° 36/2019 que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para
organização, elaboração e aplicação de Concurso Público para o provimento
de cargo do quadro de pessoal efetivo desta Prefeitura Municipal, por motivos de Retiﬁcação ao Edital, cuja abertura seria realizada no dia 12 de agosto
de 2019 às 10:00h.
Demais informações poderão ser obtidas pelo tel: (14) 3267-8900 ou pelo
e-mail prefeitura.borebi@outlook.com
Borebi, 08/08/2019
Comissão Julgadora Municipal de Licitação.
Ivanete Aparecida Morbi do Amaral
Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 73,60.

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 81,20.

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:
FLÁVIO RONALDO LIMA CASADO e KELY CRISTINA DA SILVA, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, confeiteiro, nascido em Lençóis
Paulista - SP, aos 14/08/1982, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP,
ﬁlho de JOSÉ ELIAS CASADO e de EVA CASADO LIMA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteira, monitora de creche, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 03/04/1984, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, ﬁlha
de JOSÉ MANOEL DA SILVA e de QUITERIA MARIA DA SILVA.
GABRIEL FIDELIS e LAÍS RIBEIRO DOS SANTOS, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de montador, nascido em Praia Grande - SP, aos 09/03/1993, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, ﬁlho
de SANDRA MARIA FIDELIS PEREIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, nascida em Limeira - SP, aos 14/01/1994, residente
e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, ﬁlha de JOÃO ANTONIO RIBEIRFO
DOS SANTOS e de SANDRA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS.
LUÍS FELIPE PICOLI BETTANIN e GLACIELI APARECIDA RAMOS,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de faturamento,
nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 28/11/1996, residente e domiciliado em
Lençóis Paulista - SP, ﬁlho de LUCIANO JOSÉ BETTANIN e de ANGELITA
APARECIDA PICOLI BETTANIN; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, professora, nascida em Garça - SP, aos 22/10/1993, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, ﬁlha de JOSÉ OVIDIO RAMOS e de EDNA
MARCOLINO DOS SANTOS RAMOS.
ANDERSON APARECIDO DA SILVA e MICHELI CRISTINA DA SILVA
PINTO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convive em união
estável, operador de máquina, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 11/11/1987,
residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, ﬁlho de ISAINO DA SILVA e
de APARECIDA DOS SANTOS COSTA SILVA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteira, convive em união estável, do lar, nascida em Lençóis Paulista
- SP, aos 25/07/1990, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, ﬁlha de
ROMALINO ANDRÉ PINTO e de MARIA LUCIA DA SILVA PINTO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que aﬁxo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local.

Prefeitura Municipal
de Borebi
Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº
32/2019 – Objeto: AQUISIÇÃO DE TRES VEICULOS, ZERO QUILOMETRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, que classiﬁcou as empresas:
SIMÃO VEÍCULOS LTDA, totalizando R$ 49.900,00; WP DO SANTOS
– MERCANTIL DE VEÍCULOS EIRELI, totalizando: R$ 150.700,00; com
todas as demais condições conforme Edital. Fica aberto o prazo de 5 (cinco)
dias corridos a contar da data de publicação deste ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena de decair do direito pregão, podendo ainda, sujeitarse às penalidades estabelecidas no Edital. BOREBI, 06/08/2019. ANTONIO
CARLOS VACA - PREFEITO

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista
Aviso de Licitação – Pregão Presencial n.º 004/2019 –
Processo: Portaria n.º 013/2019
Objeto: Registro de preços para publicação dos atos oﬁciais da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, pelo período de 6 (seis) meses – Tipo: menor
preço. Recebimento das propostas e sessão de lances: dia 22 de agosto de
2019, as 09:00 horas – O edital completo e seus anexos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações, a rua Pedro Natálio Lorenzetti, n.º 970 –
Centro, Lençóis Paulista; no Átrio da Câmara ou através do site www.camaralencois.sp.gov.br – maiores informações: Fone: (14) 3269-6000. Lençóis
Paulista, 05 de agosto de 2019 – Nardeli da Silva – Presidente.
Aviso de Licitação – Pregão Presencial n.º 005/2019 –
Processo: Portaria n.º 014/2019
Objeto: Registro de preço para aquisição de produtos do gênero combustíveis, para abastecimento dos veículos da Câmara Municipal, no município de Lençóis Paulista, a ser retirado em parcelas, diretamente das
bombas de abastecimento da(s) Registrada(s), conforme a necessidade da
CONTRATANTE – Tipo: menor preço. Recebimento das propostas e sessão
de lances: dia 23 de agosto de 2019, às 09:00 horas – O edital completo e
seus anexos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações, a rua Pedro
Natálio Lorenzetti, n.º 970 – Centro, Lençóis Paulista; no Átrio da Câmara
ou através do site www.camaralencois.sp.gov.br – maiores informações:
Fone: (14) 3269-6000. Lençóis Paulista, 05 de agosto de 2019 –
Nardeli da Silva – Presidente
Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 87,90.

Item 1: Fracassado.

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 >>

Extrato de Contrato 46/2019 - Pregão nº 32/2019; Contratante: Município
de BOREBI; Contratada: SIMÃO VEÍCULOS LTDA; Objeto: AQUISIÇÃO
DE TRES VEICULOS, ZERO QUILOMETRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO; Vigência: 60 dias. Lote/Item: 1/2 vr R$ 49.900,00; totalizando R$
49.900,00. Data: 06/08/2019.
Extrato de Contrato 47/2019 - Pregão nº 32/2019; Contratante: Município de
BOREBI; Contratada: WP DO SANTOS – MERCANTIL DE VEÍCULOS
EIRELI; Objeto: AQUISIÇÃO DE TRES VEICULOS, ZERO QUILOMETRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO; Vigência: 60 dias. Lote/Item: 1/3 vr
R$ 150.700,00; totalizando R$ 150.700,00. Data: 06/08/2019.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Requerido:

1000726-14.2016.8.26.0319
Usucapião - Usucapião Extraordinária
Paulo Roberto Artioli e outros
Humberto Carlos Chaim e outro

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 88,80.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000726-14.2016.8.26.0319

IGREJA BÍBLICA RENOVADA

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.

CONVOCAÇÃO
A diretoria da Igreja Bíblica Renovada, através do seu presidente, Lester da
Costa Bicalho, convoca a todos os membros a se reunirem para Assembleia
Geral, tendo como motivo a alteração de seu estatuto: Artigo 1º Parte C.
Esse evento acontecerá no dia 14 de setembro de 2019, às 19h30 em local
situado na Rua Momo Tranquilo, 168, Parque Rondon, sede da Igreja Bíblica
Renovada, situada em Lençóis Paulista, conforme moldes de sua legislação.

Lençóis Paulista, 08 de agosto de 2019.
O Oﬁcial: RICARDO GALLEGO.

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.

Prefeitura Municipal de Areiópolis
1-COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA ANUAL
DE FUNCIONAMENTO
O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
CONCEDE LICENÇA ANUAL DE FUNCIONAMENTO DE:
RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE
“OLIVIO CANAVESI”
END: RUA VER. IGNACIO LEITE, 800
CEVS: 350360401-863-000042-1-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MANOEL BARREIRO
CPF: 619.467.108-49
DATA DE VALIDADE: 20/07/2020
RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - RAIO-X MEDICO
END: RUA VER. IGNACIO LEITE, 800
CEVS: 350360401-863-000067-1-8
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MANOEL BARREIRO
CPF: 619.467.108-49
DATA DE VALIDADE: 20/07/2020
RAZÃO SOCIAL: PM DE AREIÓPOLIS - DISPENSÁRIO
DE MEDICAMENTOS
END: RUA VER. IGNÁCIO LEITE, 800
CEVS: 350360401-863-000044-1-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAMILA SIQUEIRA PRÍNCIPE
CPF: 283.464.218-42
DATA DE VALIDADE: 20/07/2020
RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF NOSSO TETO
END: RUA EMELIANO AUGUSTO BARRETO,145
CEVS: 350360401-863-000004-1-8
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LILIAN CAROLINA M. CAMPOS FAVERO
CPF: 355.135.808-70
DATA DE VALIDADE: 20/07/2020
RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF NOSSO TETO
END: RUA EMELIANO AUGUSTO BARRETO, 145
CEVS: 350360401-863-000072-1-8
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LILIAN CAROLINA M. CAMPOS FAVERO
CPF: 355.135.808-70
DATA DE VALIDADE: 20/07/2020
RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF NOSSO TETO - CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
END: RUA EMELIANO AUGUSTO BARRETO, 145
CEVS: 350360401-863-000058-1-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARIANA CANAVESI LOURENÇÃO
CPF: 297.544.078-27
DATA DE VALIDADE: 20/07/2020
RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF NOSSO TETO – CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO - APARELHO DE RAIO-X INTRA-ORAL
END: RUA EMELIANO AUGUSTO BARRETO, 145
CEVS: 350360401-863-000076-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARIANA CANEVESI LOURENÇÃO
CPF: 297.544.078-27
DATA DE VALIDADE: 20/07/2020
RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF RENOVAÇÃO
END: RUA OCTAVIO RAMOS DA SILVA, 75
CEVS: 350360401-863-000022-1-6
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VIVIANE APARECIDA FERREIRA
CPF: 294.399.938-55
DATA DE VALIDADE: 20/07/2020
RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF RENOVAÇÃO SALA DE VACINA
END: RUA OCTAVIO RAMOS DA SILVA, 75
CEVS: 350360401-863-000070-1-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VIVIANE APARECIDA FERREIRA
CPF: 294.399.938-55
DATA DE VALIDADE: 20/07/2020
RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF RENOVAÇÃO - CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
END: RUA OCTAVIO RAMOS DA SILVA, 75
CEVS: 350360401-863-000060-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARA APARECIDA PORTES CAVALLERO

DATA DE VALIDADE: 24/05/2020

CPF: 361.026.868-96
DATA DE VALIDADE: 20/07/2020
RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF RENOVAÇÃO - CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO - APARELHO DE RAIO-X INTRA-ORAL
END: RUA OCTAVIO RAMOS DA SILVA, 75
CEVS: 350360401-861-000002-1-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARA APARECIDA PORTES CAVALLERO
CPF: 361.026.868-96
DATA DE VALIDADE: 20/07/2020
RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF INTEGRAÇÃO
END: RUA MANOEL MARIA CONTENTE, 100
CEVS: 350360401-863-000021-1-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANA CAROLINA MANUEL ALVES DAGLIO
CPF: 344.936.248-84
DATA DE VALIDADE: 20/07/2020
RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF INTEGRAÇÃO SALA DE VACINA
END: RUA MANOEL MARIA CONTENTE, 100
CEVS: 350360401-863-000071-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANA CAROLINA MANUEL ALVES DAGLIO
CPF: 344.936.248-84
DATA DE VALIDADE: 20/07/2020
RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF INTEGRAÇÃO - CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
END: RUA MANOEL MARIA CONTENTE, 100
CEVS: 350360401-863-000057-1-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO: NATALIA NUNES PETTENAZZI
CPF: 336.273.548-77
DATA DE VALIDADE: 20/07/2020
RAZÃO SOCIAL: PM AREIOPOLIS - ESF INTEGRAÇÃO - CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO - APARELHO DE RAIO-X INTRA-ORAL
END: RUA MANOEL MARIA CONTENTE, 100
CEVS: 350360401-863-000075-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: NATALIA NUNES PETTENAZZI
CPF: 336.273.548-77
DATA DE VALIDADE: 20/07/2020
RAZÃO SOCIAL: LUIZ CARLOS DA ANUNCIAÇÃO
END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 240
CEVS: 350360401-960-000039-1-3
DATA DE VALIDADE: 29/06/2020
RAZÃO SOCIAL: VANESSA APª TAVARES RODRIGUES 30015372804
END: RUA JOAQUIM ROMUALDO DA SILVA, 163
CEVS: 350360401-960-000094-1-5
DATA DE VALIDADE: 11/04/2020
RAZÃO SOCIAL: ROBERTO AMARAL LEITE DE ALENCAR
END: RUA GIÁCOMO BAILO, 260
CEVS: 350360401-863-000007-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROBERTO AMARAL LEITE ALENCAR
CPF: 181.792.008-17
DATA DE VALIDADE: 06/06/2020
RAZÃO SOCIAL: MARIA DE FATIMA ROMUALDO FERNANDES
07787813806
END: RUA JOÃO JOSÉ SERGIO, 36
CEVS: 350360401-561-000234-1-8
DATA DE VALIDADE: 10/07/2020
RAZÃO SOCIAL: EVA CRISTIANE DE ASSIS 30647280833
END: RUA CANUTO RAMOS, 386
CEVS: 350360401-561-000126-1-0
DATA DE VALIDADE: 04/04/2020
RAZÃO SOCIAL: MARIA APARECIDA SOARES
30989783847
END: RUA JOAQUIM RAMOS DE OLIVEIRA, 175
CEVS: 350360401-472-000050-1-0
DATA DE VALIDADE: 10/07/2020
RAZÃO SOCIAL: JOSÉ LOPES DE MORAES SOBRINHO
END: RUA DR. PEREIRA DE REZENDE, 149
CEVS: 350360401-472-000004-1-8

DOS

SANTOS

RAZÃO SOCIAL: MARIA CONCEIÇÃO MANUEL DA ROSA - ME
END: RUA JOAQUIM ROMUALDO DA SILVA, 66
CEVS: 350360401-561-000026-1-5
DATA DE VALIDADE: 04/04/2020
SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUMPRIR A
LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RESPONDENDO
CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO CANCELAMENTO
DESTE DOCUMENTO.
2 – COMUNICADO DE CANCELAMENTO DE LICENÇA DE
FUNCIONAMENTO
O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
CONCEDE CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
RAZÃO SOCIAL: MARIA DE FÁTIMA R. FERNANDES
END: DR. JOÃO JOSÉ SERGIO, 36
CEVS: 350360401-561-000027-1-2
RAZÃO SOCIAL: ALINE ROBERTA ROSSI BASSETO
END: RUA VER. IGNACIO LEITE, 238
CEVS: 350360401-863-000078-1-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALINE ROBERTA ROSSI BASSETO
CPF: 279.388.788-98
RAZÃO SOCIAL: ALINE ROBERTA ROSSI BASSETO – APARELHO DE
RAIO X ODONTOLÓGICO
END: RUA VER. IGNACIO LEITE, 238
CEVS: 350360401-863-000054-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALINE ROBERTA ROSSI BASSETO
CPF: 279.388.788-98
3 – COMUNICADO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS
CONCEDE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
ABAIXO CITADO:
RAZÃO SOCIAL: NEIDE APARECIDA DE SOUZA AREIÓPOLIS
END: RUA JOSÉ GIORGETO, 175
CEVS: 350360401-477-000003-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HENRIQUE VITAGLIANO PEDROSO
CPF: 399.070.168-10
4- Comunicado de Lavratura de Auto de Infração:
Despachos da Diretora Técnica
Comunicado - Lavratura de Auto de Infração
AIF Nº 005 de 06 de junho de 2019
Processo nº 099/2019
Razão Social: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
CNPJ: 027.029.608-55
Endereço - Rua Coronel Francisco Rodrigues, s/nº
Pelo presente, ﬁca notiﬁcado de que na data de 06/06/2019, foi lavrado contra
si o auto de infração nº 005, em face da constatação da seguinte irregularidade:
por deixar de realizar todos os parâmetros obrigatórios referente ao mínimo de
amostras e freqüência para controle da qualidade da água de sistema de abastecimento para ﬁns de análise físico-química e radioatividade em função do ponto de
amostragem da população abastecida e do sistema de captação, referente ao ano
de 2018. A infração está tipiﬁcada nos anexos XX da Portaria de Consolidação
MS GM nº 5 de 28/09/2017 e no artigo 20, inciso I, ﬁcando sujeito as penas capituladas no artigo 122, ambos da Lei Estadual nº 10.083/98.
Comunicado – Decisão Deﬁnitiva
Em cumprimento ao disposto no art. 122 da Lei 10.083/98 o Grupo de Vigilância
Sanitária de Areiópolis, torna público após a decisão deﬁnitiva a Penalidade imposta em Processo Administrativo – AIP Advertência
12/07/2019. Arquive-se.
AREIÓPOLIS, 06 DE AGOSTO DE 2019
VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE AREIÓPOLIS
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Classificados

VEÍCULOS
VENDA
COLBT LTZ ano 2017,
modelo novo (sem
detalhes), cor metálico,
completo, único dono
– 11 mil km. Tratar: (14)
99709-5659 c/ Lima.
VENDE OU troca
S10, 2011, 4x4 Diesel,
Rodeio, completa. Tratar:
(14) 99715-3558
PAJERO FULL 2007 3.2
diesel, automática, 4x4,
completa, 7 lugares, couro, DVD, R$ 60.000,00 tel whats 99614-3191.

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

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

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

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

MOTO TÁXI estradas
precisa-se de motoqueiro. Tratar (14) 998952612 com Valdir

MERIVA JOY 1.4 cor
preta ano 2009 – Tratar
(14) 3263-4351
ASTRA SEDAN ano
2005. Tratar (14) 981715643.
ZAFIRA ELITE 2.0
MPFI FLEXPOWER
2006 em ótimo estado procedência –07 lugares
- documentada - aceito
troca. Troca só carro ou
moto de menor valor e
a diferença em dinheiro,
valor R$ 26.000,00. Falar
c/ (14) 9.9793-7010 vivo
whats.
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) 992629876 ou (14) 99694-6060
VENDE-SE FUSCA
1300l ano 1980.
otimo estado. Tratar: (14)
99625-6905
VENDO CITROEN
C3, ano 2006, prata,
flex,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) 981770870.
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) 996938389

SCORT GL ANO 1987
cor verde metálico, doc
em dia , bateria e pneus
novos, álcool. Valor
R$3000,00 Tratar com
Luiz ou Claudia Cel: (14)
99112-2708
VENDE- SE Agile, 2011,
flex, preto. Contato (14)
99674-7626
VENDE- SE Pajero TR4,
ano 2013, cor Branca,
excelente estado de
conservação. Tratar (14)
99691-6029
VENDE- SE Voyage CL
1993 azul, carro para colecionador, todo original.
Tratar (14) 99691-6029

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-SE CELTA
2014 Completo, cor
prata com apenas
43.200 km rodados.
Super conservado.
Tratar. (14) 99628-8876 /
99111-6710

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 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$1000,00. Tratar
cel:. (14) 99805-6976
VENDO FORD ka 2015,
em perfeito estado, único
dono tirado zero, completo, na cor Prata (Riviera),
baixa quilometragem,
todo revisado, I.P.V.A e
Licenciamento pago,
pneus zero, com som,
alarme e computador de
bordo. Tratar com Carlos
cel:. (14) 99624-2205
VENDE-SE CELTA ano
2001, cor prata, 1.0, gasolina, 2 portas, alarmes.
Ótimo preço.Tratar (14)
99731-2300
VENDE-SE CAMINHÃO C60, em ótimo
estado ou troco por utilitário de menor ou igual
valor até R$ 17.000,00.
Tratar (14) 99728-0636
VENDE-SE UM Prisma
LTZ, ano 2015, cor branco, baixa quilometragem.
Tratar (14) 99732-7713

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

ANIMAIS
MOTOCICLETAS

VENDE-SE FOX 2006,
motor e pneus novos, cor
prata, com trio elétrico.
Tratar cel:. (14) 996608985

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

VENDA

FILHOTES DE Beagle –
R$ 999,00 (14) 99693-1478

VENDE-SE MOTO
CG 150, ano 2014,
vermelha. Tratar (14)
99811-1975
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.

SERVIÇOS

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

FRETES MUDANÇAS
ligue (14) 3263-6074/
98127-2764(vivo) com
Benedito (Donizete).
Rua: João Capoani, nº
220, Núcleo H Luiz Zillo.
PEDICURE DOMICÍLIO c/ hora marcada
p/ idosas, agende seu
horário. Tratar (14)
99658-6608.
PROJETO E arquitetura- Obras residenciais e
comerciais. Regularização e documentação
junto à prefeitura..
SERRALHERIA
MARIMBONDO –
Fabricamos portões
basculantes, portão de
correr, portas, grades de
proteção e estruturas
metálicas. Faça um
orçamento (14) 32630564

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

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

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

SERRALHERIA
CONEGLIAN Lençóis
- seu portão está com
algum problema?
Fazemos manutenção
em portões automáticos
e correr - troca de cabo
de aço, kit e roldanas,
placas de motores rolamentos, roldanas,
fechaduras elétricas
ou simples - revisão
geral. Fabricação de
portões basculante/
correr/ social/ grades
de proteção para vitros
e portas/ qualquer tipo
de esquadria metálicas.
Ligue: (14) 3263-1148
ou 9 9758-3585 / 9
9633-7516.
RL CAÇAMBA – Faz
serviços de limpeza com
caçamba para entulho
(para firmas e particulares). Tratar (14) 997892210/ 99777-2218.
SUCATÃO DIDI compro ferro, papelão,
cobre, alumínio em
geral. Tratar na Rua
Willian Orsi, nº 57,
Jardim Itapuã. Fone (14)
3264-6195/ 996758650. Email: reciclaveismc@hotmail.com.br

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.

ROCHA SERRALHERIA - Portões
basculantes, portas,
vitrôs, esquadrias metálicas em geral, faça
um orçamento. Tratar na
R: Paraná, s/n Jardim
Cruzeiro ou no telefone
(14) 3263-5428/ 9.97240188 com João Sérgio
Rocha.

FAÇO LIMPEZA de
terrenos e quintais,
ótimo preço. Tratar (14)
99771-3878 Claudinei
LAVA SECO Cavazzotti,
Lava seu sofá e também
fazemos impermeabilização em estofados.
Faça um orçamento sem
compromisso. Tratar:.
(14) 99701-3523, (14)
99846-5110 ou (14)
3436-1419.
FAÇO PULVERIZAÇÃO
no combate de doenças
e pragas, em plantas
frutíferas e ornamentais.
Tratar (14) 99127-0004

APLICAM-SE HERBICIDAS mata - mato
em terrenos e quintais.
Tratar (14) 99127-0004
RUBINHO ESTOFADOS- conforto e
qualidade em 1º lugar,
reforma de estofados
em geral. Tratar na AV
Nações Unidas, 230,
Núcleo. Fone (14) 32647318 (14) 3264-8163 e
99781-7519.
CHECK LAUDO Vistorias Veicular, vistoria em
autos, motos, ônibus,
caminhões, etc. Rua
Líbero Badaró, 523,
Jd. Morumbi, (ao lado
da oficina do Milani)
Telefone (14) 3263-1795
e 99711-5644.

PRESTAMOS
SERVIÇOS de cortes
de arvores e limpeza de
quintais em geral. Temos
referencias. Tratar: (14)
99623-2929 ou (14)
99864-1088.
GEOVANE ELÉTRICA
Residencial: Serviços
Instalações e reparos
elétricos, faça um orçamento s/ compromisso,
atendimento 24 horas.
Tratar (14) 3264-3837/
9.9864-9769
FERNANDO CABELEIREIRO Sorriso.
Horário de atendimento
de segunda das 9h
ás 12h30 e de terça a
sexta-feira das 9h ás
12h30 e 14h30 ás 19h e
aos sábados das 9h00 ás
12h00 e 13h30 ás 19h.
Domingos e feriados
não abriremos. Na AV:
Procópio Ferreira, 510,
Cecap ou telefone (14)
99675-2769.
FISIOTERAPIA ATENDIMENTO domiciliar e
consultório, R: Cap. João
Antônio, 12-70, Bauru/
SP. Tratar (14) 996656449. Email: je_quadrado1500@hotmail.com.
Com Jéssica QuadradoCrefito 56758-LTF
CARIMBOS LENÇÓIS
e folhinhas. Tratar na
R: João Capoani, 71,
Núcleo. Telefones (14)
3263-2677/ 99702-1688
JS SANTOS Automatizadores e Segurança
Eletrônica – Instalação
de automatizadores de
portão, cercas elétricas,
interfones, alarmes,
manutenção em todas
as marcas. Tratar com
Admilson – Técnico
Autorizado (14) 997731547/ 98128-1597

AND TRANSPORTE
Fretes e Mudanças –
Cobrimos qualquer oferta. Tratar com Anderson
Silva (14) 99664-4648
BEM ESTAR – Clínica
de fisioterapia, atendemos todos os convênios.
Tratar na R: José do
Patrocínio, 511, Centro.
Telefone (14) 3264-8420
c/ Dr. Danilo / Dra.
Joyce
MARCENARIA MORETTI – Irmãos Moretti
desde 1960 – Especializada em armários
embutidos, estantes,
copa e cozinha em
fórmica, móveis sob
encomenda. Endereço:
Av Nove de Julho, 633,
Centro. Telefones (14)
3263-0300/ 3263-3300/
Whats 99634-9647
CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO Cirurgiã Dentista Dra.
Maraísa - R: Geraldo
Pereira de Barros,
1133, Centro – Atende
convênios AESP odonto,
ASP - aceita também
cartões de crédito e
débito. Tratar (14) 32630730/ 99115-6306.
Email: maraisama@
hotmail.com
IZAEL ESTOFADOS.
Tratar (14) 3264-7063/
99738-3544 – Atendimento para toda a
região!
GRÁFICA LENÇÓIS
Comunicação Visual e
impressos. AV Jácomo
Nicolau Paccola nº 412.
Tratar (14) 3264-4200/
(14) 98153-2890 ou por
e-mail graficalencois@
globomail.com
ALONSO CABELEIREIRO 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 limpeza, doméstica e pesada.
Jardim, piscina e pinturas
em geral. AV: Dante
Andreoli nº 365-Monte
Azul. Tratar com Waldyr
(14) 99815-4447 ou (14)
98106-0858
DOG HOUSE banho e
tosa onde seu cão se
sente em casa – Rua:
Antônio Tedesco nº 537
Centro. Tratar (14) 32648885 ou (14) 99758-2022.
SERRALHERIA PORTAL – portões basculantes revestido em chapas
de alumínio – estruturas
e esquadrilhas metálica
em geral. Pontualidade,
eficiência e qualidade
em primeiro lugar. Tratar
(14) 3264-4313 e-mail
serralheriaportaljc@
hotmail.com
AUTO STILO Lava
Car – lavagens simples à
completa, lavagem interna e polimento rua: nove
de julho nº 999 – centro
e-mail esthemacedo@
gmail.com. Tratar: (14)
99178-4013
EDÍCULA ALDEIA - para
confraternizações - “ambiente familiar”. Lugar
amplo com cobertura,
quarto, banheiro interno,
sala, copa com churrasqueira, quadra, piscina,
banheiro externo masculino, mesa de bilhar e,
acessórios (Freezer, TV) ...
Tenho mesas e cadeiras
para alugar. Tratar (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/academiadejudolp tratar:
(14) 99822-9294 ou (14)
99769-4121
INSTALADOR
ANTENAS – TV home
e ventiladores. Tratar:
981186574 whats com
Juvêncio.
SOU CUIDADORA,
tenho experiência, tenho
15 anos de hospital (enfermeira) possuo carta de
habilitação, tenho vários
horários disponíveis.
Tratar: (14) 3263-0509 ou
(14) 99770-0265.

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

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

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

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

GALERIA MARIA “Mistura do Brasil”. A loja que
faltava em Lençóis Paulista, conta espaço natura,
moda indiana, decorações
de várias regiões do brasil,
acessórios com muito
requinte e bom gosto, além
de vinhos, doces finos
em cachepôs de madeira
e a famosa bagaceira, a
cachaça. Localiza na Rua
Raul Gonçalves de Oliveira,
113, descendo o banco do
brasil, @galeriamarialp.
Tratar: (14) 3264-2645 ou
(14) 99689-3939.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO para aposentados
e 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 PRESENTES Roupa de inverno é só
aqui, aonde você encontra
o melhor peças e melhor
preço e atendimento
hoje e sempre, conjuntos
infantis e aduldos, blusa
e calçados de todos os
tamanhos pra você e tada
família.. Todo com 10%
de desconto a vista ou
parcelado no cartão em 6
vezes.(14) 3263-2125
GLÓRIA BERNARDINI
Escritório de Engenhariaemail: gloria.esceng@
yahoo.com.br (14)
3281-4900

L.A.MUNCK – Locação
de guindastes, Rua : Castro
Alves,170 JD Ubirama.
Tratar: (14) 99117-2055 ou
(14) 3263-6011
CABELEREIRO E Barbeiro
a domicilio atendo pessoas
idosas e enfermas que não
podem sair de suas casas,
tenho experiências no ramo
a mais de 50 anos. Tratar:
(14) 99191-0232
CONSÓRCIO CONTEMPLADOCRÉDITO R$ 303
mil p/ comprar imóvele
capital giro - quero R$ 35
mil e transfiro o saldo 14 99668-8192 (particular)
COTA CONTEMPLADACRÉDITO 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 PARTICULARES.
Matemática ( Ensino
Fundamental) Tratar Valério
cel: 99715 2968
AULAS PARTICULARES
de Italiano Tratar Valério cel:
99715 2968
CASA TRINCADA?
Faça um orçamento grátis
com o Engenheiro. Tratar:
0800.118023 ou (14) 996503279

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

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

GRAFITE PARA fachada,
pinturas Artísticas com
desenhos para fachadas
comerciais e residências.
Studio Paccola (14) 998323243.

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

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

ALIMENTAÇÃO
SABORES DE Minas
– meia cura, queijos
artesanais, vinhos e
salames. Tratar: (14)
99623-1664 ou (14)
99696-7124.
FRANGO ASSADO
aos domingos, venha
conferir, é uma delícia!
Tratar na Rua Luiz
Henrique de Camargo,
21, Júlio Ferrari. 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) 32630204/ 3263-2620.
MADALENA SALGADOS - 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/ 32634159
ROÇA URBANA –
Verduras, legumes,
ervas e raízes s/
agrotóxicos. R: Carlos
Ranzani, 165, Jd Lago
da Prata. Tratar (14)
99761-1693.

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
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
VENDO MADEIRAMENTO 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 OPORTUNIDADE para escritórios, vende-se mesas,
gaveteiros e armários,
confeccionados em
mdf e revestimentos
padronizados. Tratar:
(14) 9 91180204

DIVERSOS
MÁQUINAS COSTURA – Venda de peças,
motores, caixinhas,
bancadas e consertos.
Tratar na Rua Santo Antônio, nº 773, Jd. Bela
Vista ou (14) 997125303 com Cícero.
VENDO TANQUINHO
de 2.000 litros. Tratar
(14) 99712-2211
ALUGA-SE BETONEIRAS- mensal ou diária
de segunda a segunda.
Tratar (14) 99686-6030
LOCAÇÃO MURO
para propagandas
em geral, próximo à
rotatória Imobiliária 21,
excelente localização
com fluxo constante de
veículos e pedestres.
Ligue 99728-1313
CESTA BÁSICA Lopes
R: Willian Orsi, 76.
Tratar (14) 3264-9745/
99751-2608. Email:
fjgzlopes@hotmail.com
ALUGO SALA p/ estética. Tratar (14) 997893425/ 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.

c/

VENDO VESTIDO
de noiva novo, valor a
combinar. Tratar (14)
3264-7658/ 997486872
VENDO APARELHO
de som LG Am e Fm
toca CD com entrada
pen drive, R$ 500,00
reais. Tratar: (14)
99818-1874
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

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

ANUNCIE

3269-3311

09/11. APARECIDA
do Norte (SP). Tratar: c/
Ivani (14) 3264-8436,
99724-8206 ou com
Isabel (14) 99682-9892
14 A 17/11. Caraguatatuba (SP). Tratar: c/ Ivani
(14) 3264-8436, 997248206 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, 997248206 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.

EXCURSÕES
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, 997248206 ou com Isabel
(14) 99682-9892
01/09. – Holambra
festa das flores. Tratar:
c/ Ivani (14) 3264-8436
/ 99724-8206 ou com
Isabel (14) 996829892.

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) 997947639. Falar com Arlindo
ou Eliza.

08/09. – zoo em são
Paulo e mercadão.
Tratar: c/ Ivani (14)
3264-8436 / 997248206 ou com Isabel
(14) 99682-9892.
06/09. APARECIDA
do Norte (SP). Tratar:
c/ Ivani (14) 32648436, 99724-8206
ou com Isabel (14)
99682-9892
13 A 15/09. Praia
Grande (SP) –(Colônia
+ Pensão Completa).
Tratar: c/ Ivani (14)
3264-8436, 997248206 ou com Isabel
(14) 99682-9892
28/09. CAPITÓLIO
(MG) - Passeio de
lancha + almoço.
Tratar: c/ Ivani (14)
3264-8436, 997248206 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, 997248206 ou com Isabel
(14) 99682-9892

FESTAS
CARICATURAS DIGITAL e ao vivo. Studio Paccola. Tratar:
(14) 99832-3243.
ATENÇÃO NOIVAS - Para tornar
seu casamento mais
especial, conheçam
o trio “Sonora - vocal
feminino” que há
mais de 5 anos se
dedica para que
cada momento de
sua cerimônia seja
inesquecível, com repertório eclético, que
prioriza a harmonia
vocal e a suavidade
feminina. Contatos:
99124-9296 (Cléo),
99839-0390 (Nanci)
e 99112-3352 (Néia).
E mail: sonoravf@
gmail.com.
GI BISCUIT- lembrancinhas para
todas as ocasiões,
topo de bolo e
personagens, aceita
encomendas. Tratar
(14) 99619-1155.

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

RESIDÊNCIAS
VENDA

STA TEREZINHA I,
casa nova com 3 dorm,
sala, copa, cozinha,
WC social, lavanderia,
garagem coberta, e
uma sala comercial,
valor R$260.000.00
ou aceita permuta.
CONSULT Imóveis
(14)3263-1118/99781
2567
STA TEREZINHA I,
casa com 3 dorm, wc
social, sala, amplo
cozinha, lavanderia coberta e wc,
garagem. R$175mil
aceita financiamento.
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$220.000,00 aceita
financiamento.Consult
Imóveis 14-3263-1118
CASA JD. Ubirama
frente: 3 dorm., sala,
copa, cozinha e wc
fundos: 1 dorm., sala,
cozinha e wc - R$
250.000,00 Consult
Imóveis 14-32631118/99781 2567
CASA JD. Ubirama
frente: 02 dormitórios,
sala, cozinha, wc.
fundo: 01 dormitório,
sala, cozinha e wc
R$160.000,00 Consult
Imóveis (14)32631118/99781-2567
APTO PORTAL de
Lençóis 02 dorm,
sendo 01 suíte, com
armários embutidos, gabinetes e
fechamentos para os
quartos, Box. .Aceita
financiamento! consult
imóveis 14-3263
1118/99781 2567
APTO FLAMBOYANTS – Bauru:
03 dorm., sala
estar/jantar, cozinha
planejada, área de
serviço, 1 vaga de
garagem coberta.
Armários embutidos
e ar condicionado.
Aceita financiamento
ou carro como parte de
pagto. R$190.000,00.
Consult Imóveis (14)
3263 1118/ (14) 99781
2567
JD PLANALTO 02
dormitórios, cozinha
americana, sala, wc
e área de serviço
fechada. R$190.000,00
Consult Imóveis
(14)3263 1118/99781
–2567
ED JACARANDÁ –
vende-se apartamento
com 02 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro
social, área social,
uma vaga de garagem
e vista panorâmica para a cidade.
Tratar com Juliane (14)
99726-0567

VENDO OU Troco,
Apartamento em
santos (100 m²),
com 3 quartos,
lavanderia, sala dois
ambientes, garagem
demarcada. Aceita
troca com casa de
menor valor em Lençóis Paulista. Tratar
cel:. (13) 97600-6723,
(14) 99167-9988 ou
(14) 99691-6029
VENDE- SE Edícula
com quarto, banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem
para dois carros, no
jardim village. Tratar:
(14) 99691-6029
VENDE-SE
APARTAMENTO no
edifício Vitoria Régia,
no 3º andar, sendo
uma suíte, armário e
guarda roupa embutidos, uma garagem,
excelente localização
e acesso. Valor ão
e acesso. Valor
R$360.000.00. tratar
cel. (14) 99796-9357
ou 99824-2768
VENDE-SE OU
Troca Casa – 02
dormitórios, sala,
cozinha, banheiro,
garagem e lavanderia cobertas. Na
Rua: João Flôrencio
Amaral nº 220 Bairro
Monte Azul.(uma
quadra do mercardo
azulão/gigantão) e
tenho interesse em
troca por chácara
(Virgílio Rocha, corvo
branco e Agudos) a
negociar. Tratar: (14)
99665-5755 ou (14)
99648-6977.
SÃO JOÃO - Salão
Festa 147,44 m2
terreno 253 m2
Balcão, Cozinha
com churrasqueira,
Garagem 3 carros,
Banheiros. Infraestrutura completa
ideal para aluguel
Adriano Cian – Consultor de Imóvel Tel.
99126 5928
EDIFÍCIO BETHA vendo apartamento.
Tratar (14) 997727716 com Cláudio.
MARIA CRISTINA
vendo casa na R:
Tomé de Souza, 78.
Tratar (14) 998869121 com Pedro
JD MORUMBI
casa com 03 quartos
sendo uma suíte com
armário, 2 salas + 1
sala de jantar, lavanderia, terreno amplo,
garagem. Tratar (14)
99782-1060/ 997872043
VENDO CASA na
R: XV de novembro,
1242, c/ 190.00m²,
R$ 330 mil. Tratar
(14) 99897-6444
EDIFÍCIO VILLASPLENDORE - Vendo
apartamento. Fone
(14) 9.9870-0202
MARIA LUIZA
IV casa nova c/ 5
cômodos R$ 350 mil.
Tratar (14) 997279056 com Antonio.
VENDE-SE CASA
(terreno) no bairro
Bela Vista medindo
235,00 mts econstrução 171,43 mts.
Tratar fone: 32632983
JD CRUZEIRO casa
no valor de R$ 240
mil com 03 quartos, sala, cozinha,
banheiro, área de
serviço. Tratar (14)
99883-8902/ 996516810

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.

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

VENDE-SE UM
apartamento 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

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

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

JD. EUROPA 03
dormitórios, sendo 01
suíte, sala, copa, cozinha, banheiro social
e entrada p/ carros.
- R$ 295.000,00 –
SANTANGELO 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, banheiro social, área de serviço,
varanda e 02 vagas
de garagem. – R$
260.000,00 – SANTANGELO IMÓVEIS
(14) 3263-7094/
99795-0722
VENDO APARTAMENTO 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
embutidos, 02
banheiros, área
c/ churrasqueira,
lavanderia coberta,
garagem para 02
carros. Valor R$
270,000.00(negociável). Aceita financiamento. 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
VENDE-SE APARTAMENTO Renata
Lycia no jardim
Ubirama ao lado da
igreja São José, excelente acabamento,
porcelanato, forro de
gesso, armários embutidos na cozinha,
quarto, lavanderia,
banheiro, elevador,
salão de festa,
despensa individual.
Valor 250 mil, tratar
(14) 98123-2361
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Classificados
TERRENO ANTONIO
Lorenzetti Filho, todo
murado, com água, planta
autorizada, portão, R$
40.000,00 + parcelas.
Tratar (14) 99686-8826
TERRENO LOCALIZADO
no Jardim Village, na
Avenida dos Estudantes.
Interessados tratar no
Telefone (14)99725-2619.

RESIDÊNCIAS
ALUGA
GUARUJA P/ TEMPORADA – Praia Pitangueiras
– quitinet (4 pessoas),
apartamento (8 pessoas),1
quadra da praia e 2 quadras
dos shopping. Ligue 1499771-7315
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)
99772-7315
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 – 997281313/ 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 Condomínio 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) 32647926 ou 99806-7878
ITAPUÃ-(CASA)COM
3 dormitórios sendo 1
suíte, 1 sala de visita, 1
cozinha, 1 banheiro social,
lavanderia, garagem para 2
veículos coberta, piso todo
de cerâmico, forro de laje.
Valor R$ 2.500,00 código
02410. Ligue para 32630021/99728-1313 ou acesse
o site www.imobiliaria21lp.
com.br.

VILA ANTONIETA II- (casa)
com 3 dormitórios, 2 salas de
visita, 2 cozinha, 3 banheiros
social,1 lavanderia, garagem
coberta para 3 veículos,1
edícula com churrasqueira e
pia. Valor R$ 750,00 código
02629.Ligue para 32630021/99728-1313 ou acesse
o site www.imobiliaria21lp.
com.br.
SÃO JUDAS TADEU- (sala
comercia) 1 sala grande com
1 banheiro, ótima localização
Valor R$550,00 código
02354.Ligue para 32630021/99728-1313 ou acesse
o sitewww.imobiliaria21lp.
com.br.
CENTRO-(SALA COMERCIAL superior) 1 sala grande
de 85 m² ,1 banheiro. Valor
R$ 2.200,00 código 02418.Ligue para 3263-0021/997281313 ou acesse o sitewww.
imobiliaria21lp.com.br.
CENTRO-(SALA COMERCIAL) 1 sala 5m x 4 m com
1 pia,1 sala recepção ,1
sala atendimento, 1 sala
espera, sanitários adaptados
e estacionamento. Valor R$
660,00 código 02420.Ligue
para 3263-0021/99728-1313
ou acesse o site www.
imobiliaria21lp.com.br
CENTRO-(SALA COMERCIAL) contem 24.00m² de
área construída, 1 sala e um
banheiro. Valor R$ 770,00.
Código 02488 .Ligue para
3263-0021/99728-1313
ou acesse o site www.
imobiliaria21lp.com.br.
CENTRO- (SALA comercial)
sala comercial com
estacionamento. Valor R$
1.500,00 código 02620.Ligue
para 3263-0021/99728-1313
ou acesse o site www.
imobiliaria21lp.com.br
CENTRO-SOBRADO:
(SUPERIOR)2 dormitórios,
1 sala de visita, 1 cozinha
com armários embutidos,
1 banheiro social com box
de blindex, 1 lavanderia
coberta, área de lazer para
churrasco, garagens coberta
para 2 veículos.
(INFERIOR): 1 salão amplo,
1 banheiro, 1 despensa,
portas de ferro. Valor R$
1.500,00 código 02615.Ligue
para 3263-0021/99728-1313
ou acesse o site www.
imobiliaria21lp.com.br.
RONDOM-(SALA
COMERCIAL)5 salas, 2
banheiros sem adaptação,
1 cozinha, 1 galpão, 1
lavanderia. Valor R$ 3.300,00
código 02469.Ligue para
3263-0021/99728-1313
ou acesse o site www.
imobiliaria21lp.com.br
RONDOM-(BARRAÇÃO)
AMPLO COM ótima localização, com escritório com
ar condicionado e área de
lazer, Churrasqueira ,Cozinha
e Portão Eletrônico. Valor R$
2.800,00 código 02005 .Ligue
para 3263-0021/99728-1313
ou acesse o site www.
imobiliaria21lp.com.br
CAMÉLIAS/BAURU(APARTAMENTO)2
dormitórios, 1 sala de visita,
1 sala de jantar, 1 cozinha, 1
lavanderia, garagem coberta,
portaria 24 horas. Valor R$
680,00 código 2646..Ligue
para 3263-0021/99728-1313
ou acesse o site www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

VILA ANTONIETA- (sala
comercial) Área construída:
430.00 m2 Área terreno:
300.00 m². Valor R$ 2.000,00
código 02504.Ligue para
3263-0021/997281313
ou acesse o site www.
imobiliaria21lp.com.br
JARDIM MURUMBI-(CASA) 3 dormitórios
sendo 1 súiite, 1 sala, 2
cozinha, 1 banheiro social,
1 lavanderia, garagem para
4 carros coberta, portão
eletrônico, sistema de alarme. Valor R$ 583,00 código
02586.Valor 680,00 código
2646..Ligue para 32630021/99728-1313 ou acesse
o site www.imobiliaria21lp.
com.br.

REGIONAL ANDRADE
Assessoria Rural LTDA.
Vai comprar seu imóvel
rural? Consulte um Gestor
Ambiental, assessoria em
regularização e avaliação
de conformidade. Tratar (14)
99721-7534www.regionaltodaraca.blogspot.com
VENDE-SE SÍTIO - Gleba
A - Bairro Campinho. Área
total de 3,3 alqueires
paulista, ou seja, 8,06
hectares, localizado no
município e Comarca de
Lençóis Paulista, Estado de
São Paulo. Arrendado para
Cana pela Zilor. Entrar em
contato pelo celular (41)
99815-9747 Maristela.
VENDO TROCO por terreno chácara Vergílio Rocha
com 1.025m² fechada em
alambrado, volto a diferença. Tratar: (14) 99650-0053

IMÓVEIS
COMERCIAIS
CENTRO- ALUGA-SE (sala comercial) 17
m² de frente , 17 m² de
fundo com um banheiro
social. Valor R$ 2.750,00
código 02547.Ligue para
3263-0021/99728-1313
ou acesse o site www.
imobiliaria21lp.com.br.
VILA VIRGÍLIO CAPOANIAluga-se (sala comercial)
ampla sendo piso frio,
1 cozinha, 1 banheiro
social. Valor R$ 550,00
código 02427.Ligue para
3263-0021/99728-1313
ou acesse o site www.
imobiliaria21lp.com.br.

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 chacara
(corvo branco) ou troca por
casa, terreno ou barracão.
Tratar (14) 99712-2211
VENDE-SE UMA chácara
uma chácara em Alfredo
Guedes, bairro Areia Branca
3.000 m² incluso agua e
rancho. Valor 130 mil. Tratar
(14) 99883.2411

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA
SITIO VARGEM Limpa 2
Alqueires, Casa com varanda,
03 Quartos, Suíte com Ar
Condicionado, 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

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) Adriano
Cian – Consultor de Imóvel
Tel. 99126 – 5928
PQ ANTÁRTICA terreno
todo murado 343m².
Adriano Cian – Consultor
de Imóvel tel. (14) 991265928
PQ ANTÁRTICA terreno
todo murado 410m²
Adriano Cian – Consultor
de Imóvel tel. (14) 991265928
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

ALUGA-SE SALÃO
comercial, na Cecap II. Rua
Adriano da gama Cury.
Nº616. Tratar com Bebeto
Cel:. (14) 99630-6731 ou
(14) 3263-5068
VENDO PRÉDIO comercial
especial para clínica ou
escritório, situado na R:
Anita Garibaldi, nº 1515 e
1519. Tratar (14) 3264-3165/
99701-6335

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

TERRENOS
VENDA
TERRENO GRAN Ville
Excelente terreno plano
com 1.020m². Consult
Imóveis 14-3263-1118
TERRENO RES.
Antonio Lorenzetti Filho
Com financiamento
(MCMV), ou próprio.
. Consult Imóveis 143263-1118
TERRENO JD.
Planalto Comercial R$
200.000,00 – 450,56m²
Aceita Financiamento Consult Imóveis
(14)3263 1118/99781
2567

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

COMERCIAL COM excelente localização na
av. Jácomo A. Paccola
1.460m² A.T.F. CONSULT
Imóveis (14)32631118/99781-2567

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

V. ANTONIETA I com
503m², esquina. CONSULT Imóveis (14)32631118/99781-2567

ANTONIETA I:VENDO
um terreno de 300m²,
R$135.000,00. Adriano
Cian – Consultor de Imóvel
Tel. (14)99126 5928
ITAMARATY. PARTE alta
. Vendo dois terrenos planos e juntos 521m² cada,
total 1042m²( vendo junto
ou separado) Adriano Cian
– Consultor de Imóvel Tel.
(14) 99126-5928
MARIA LUIZA IV: 01
Terreno 372 m² R$ 120,000
Adriano Cian – Consultor
de Imóvel Tel. (14) 991265928
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

VENDO TERRENO
rua Minas Gerais, vila
Cruzeiro, 275 m². Tratar:
(14) 3263-1511 ou (14)
99796-6685
VENDO LOTES na região
Centro-Oeste-Paulista:
Jaú/SP; Macatuba/SP;
Pederneiras/SP; Barra
Bonita/SP; São Manuel/
SP; Votuporanga/SP e
Três Lagoas/MS. Falar
c/ Américo Oliveira (14)
9.9793-7010 - CRECI
140642.
VENDO TERRENO JD
Itapuã com 200m² na rua:
José Hiram Garrido, nº
594 próximos ao novo
cemitério Pânico topografia plana 80% murado,
R$ 100.000,00. Tratar:
(14) 99782-7113 ou (14)
99709-5288.
MARIA LUIZA IV na Rua:
Antônio Ramponi, lote
31, quadra 22, 225m²,
R$ 90.000,00. Tratar: (14)
99118-9928
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
– SANTANGELO IMÓVEIS
(14) 3263-7094 / 997950722
VENDO TERRENOS
comerciais JD Planalto em
frente ao Constrular 450m²
cada. Tratar: (14)997120847
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,
topografia plana. Pronto
para construção. Tratar cel:
(14) 99787-4343
SPAZIO VERDE Terreno,
Quitado com 300m²,
localizado na parte alta,
excelente disposição
e topografia plana. R$
200.000,00. Direto com
proprietário tratar cel: (14)
99788-5669
VENDE-SE UM 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 divisões, água, luz, estábulo,
triturador, bem próximo
a cidade. Ótimo preço R$
150,00 mensais. Trata:
(14) 99752-3588 ou (14)
99652-5834
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Cia. da Esfiha
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FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO
Turminha de 1996 da escola Lucio de Oliveira Lima.
Professora Tia Antonia, Ticiane Cacciolari e alguns
de seus coleguinhas. Franciele, Shaine, Heloisa,
Camila, Ticiane, Gabriel, Sabrina, Anerissa, Bianca,
Ana Cecilia Bertoli, Thais Cacciolari, Rosangela
Cacciolari Finco. Se você fez parte dessa turminha
ou tem outros registros do passado, colabore com
mais fotos para a coluna.

ELETRO
SANTA CLARA

FOTO: DIVULGAÇÃO
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FOTO: DIVULGAÇÃO

TROCA DE EXPERIÊNCIAS - O Rotary Club Cidade do Livro, de Lençóis Paulista, enviou na semana passada sua primeira selecionada para o programa de
intercâmbio do Rotary Internacional. A escolhida foi a lençoense Julia Prado (de verde), que vai passar 11 meses em Vitória de Durango, no México. Na foto tirada no
momento do embarque, ela está com a irmã Laura e os pais Moisés e Simone. Na quarta-feira (7), o clube de serviços também recepcionou uma intercambista vinda
da Nigéria. Oma Elizabeth Jesuorobo foi recebida no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, pelo presidente Amarildo Ventura e os rotarianos Dani e Alex Godoy.

ROGETE
1x6

A felicidade toma conta da noite de Lençóis Paulista.
Confira a galera animada se divertindo nos cliques da Cíntia Fotografias!

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

São
Cristovão
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Adriele e Ariane, na Cia da Esfiha

Amanda e Welker, na Cia da Esfiha
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Bianca e Jun, na Cia da Esfiha
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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Elizabete e Amitério, na Cia da Esfiha

Fábio e Néia, na Cia da Esfiha
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Gabriel e Alessandra, na Cia da Esfiha
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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Joice e Diego, na Cia da Esfiha

Ketlin e Tatiana, na Cia da Esfiha

HEMOLAB
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ELETRO
CENTRO
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Rodolfo e Adrielly, na Cia da Esfiha
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