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DESENVOLVIMENTO

Melhores
nas ruas

Bracell inicia
duplicação da
Juliano Lorenzetti

A equipe comercial do
Melhores do Ano 2019
iniciou nesta semana as
visitas ao vencedores das
153 categorias do prêmio,
que serão homenageados
no evento marcado para
o dia 9 de novembro, a
partir das 20h, no Clube
Esportivo Marimbondo. A
festa, que celebra a atuação
de destaque de empresas,
profissionais e personalidades
de diversos segmentos,
contará com animação da
consagrada dupla Rick &
Renner, que promete um show
B1
muito animado.

Como parte do projeto de expansão da nova unidade industrial da
Bracell em Lençóis Paulista (Projeto
Star), a empresa anuncia o início
das obras de duplicação da Rodovia Juliano Lorenzetti (LEP-060). As
melhorias têm como objetivo proporcionar maior fluidez ao tráfego
de veículos em virtude das demandas da nova unidade e trazer mais
segurança no trânsito para a região.
O início dos serviços está previsto
para a próxima quarta-feira (21).
Nesta primeira etapa, os trabalhos
serão realizados no trecho compreendido entre o Distrito Empresarial
e a estrada municipal que dá acesso à Usina de Reciclagem, nos dois
sentidos (Lençóis/Macatuba). B3

Plano Diretor: Jurídico da Câmara diz que
nada impede voto de Nardeli e Manezinho
Para Antônio Carlos Rocha, não há interesse direto na pauta; ambos se abstiveram na primeira votação, mas devem participar da segunda
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AMADOR

Series A e B
entram em campo
neste domingo (18)

CONFRONTO - Pela Série A, Unidos do Júlio Ferrari (uniforme preto), enfrenta o Grêmio Cecap

A manhã deste domingo (18)
será decisiva para as equipes do
Campeonato de Futebol Amador de
Lençóis Paulista, principalmente as
da Série B, que se enfrentam pela
última rodada da primeira fase colocando toda a rivalidade em campo
na disputa pela classificação para as
quartas de final. Quatro equipes já
se garantiram no mata-mata, mas
seis times ainda lutam pela permanência na competição.
A6
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NEGÓCIOS S/A

Yes Deluxe lança Coleção
Primavera-Verão 2020

CULTURA

DOAÇÃO DE SANGUE

JUSTIÇA

TRÁFICO

AUXÍLIO-TRANSPORTE

Teatro Municipal recebe
“Cora, doce poesia” A7

Rotary faz campanha
na quinta-feira (22) A8

Apropriação leva
Jonadabe à prisão

PM prende casal com
1,3 kg de maconha A4

Assistência abre
novas inscrições
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FRASE

PARA PENSAR

“Está todo mundo muito animado com a festa, o que aumenta ainda mais a nossa
responsabilidade.”
Tereza Ramos, representante comercial de O ECO, sobre prêmio Melhores do Ano 2019.

“Agir na cólera é o mesmo que içar
vela na tempestade.”
Eurípedes.

Pelo desejo de sempre fazer melhor
departamento comercial do ECO
iniciou nesta semana as visitas aos
vencedores do prêmio Melhores do
Ano 2019. Até o mês de setembro, os 153
mais lembrados pelos lençoenses em
seus respectivos segmentos, por meio
da pesquisa de opinião realizada no mês
de junho, receberão as propostas de
adesão para a festa mais aguardada
de Lençóis Paulista e região.
O evento acontece na noite do
dia 9 de novembro, no Clube Esportivo Marimbondo (CEM), com
animação da consagrada dupla
Rick & Renner, que está de volta
aos palcos com a turnê de seu mais
recente álbum, “Seguir em frente”,
que relembra os maiores sucessos
de 25 anos de carreira.

O

Mais do que reunir gente agradável
para momentos de alegria e descontração, com comidas e bebidas de primeira
e uma atração de peso no cenário nacional, o Melhores do Ano é um evento
para celebrar a dedicação e a determinação das pessoas que não medem esforços para serem os melhores no que
fazem. Não apenas pelo fato de serem
os melhores, mas sim pelo desejo de
sempre fazer o melhor.
Ao longo de suas 17 edições, o prêmio
conquistou a conﬁança junto à comunidade local. O trabalho sério feito desde
2002, hoje, é retribuído com a mais alta
credibilidade, mas é o mesmo desejo de
sempre fazer o melhor que continua motivando a todos os envolvidos na organização deste evento.

Profissões e utilidades diversas
Nelson Faillace
é escritor

V

amos falar primeiro dos símbolos
que deixaram de fazer parte de
nosso cotidiano, apesar de terem
sido muito úteis em passado não muito distante.
Falemos, por exemplo, dos famosos
“orelhões”. Espalhados por vários pontos da cidade, eram atrações naturais
e muito procurado por pessoas diversas, todas munidas das necessárias ﬁchinhas, que habilitavam os usuários a
fazerem suas ligações telefônicas folgadamente. Em alguns casos até pequenas ﬁlas se formavam, cada qual aguardando a sua vez de telefonar.
Muitos desses “orelhões” eram até
pintados com s cores características de
empresas de telefonia, o que tornava
tudo muito mais atraente.
E hoje? Para que servem esses já
ultrapassados aparelhos telefônicos.
Realmente não têm mais nenhuma função, tudo devido ao avassalador crescimento dos hoje adorados celulares,
com suas várias funções, todas de grande utilidade.
Até as máquinas fotográﬁcas comuns também perderem sua validade,
substituídas por esses mesmo celulares,
com suas diversas utilidades. Hoje ainda muito usadas pelos fotógrafos proﬁssionais.
Por falar em fotos e falando em celulares, com o advento desses aparelhos
uma curiosidade ﬁcou patente. O gosto
pelas fotograﬁas e notadamente a descoberta das lindas cenas do pôr do sol.
Quantos desses lindos momentos são
colhidos com facilidade por qualquer
usuário, geralmente com ótimos resultados, dependendo da sensibilidade de

quem está fotografando.
Falemos então de proﬁssões individuais que pouco a pouco foram desaparecendo, por falta de utilidade, superadas pelo modernismo inexorável.
Alfaiate, por exemplo. Já foi uma
proﬁssão supervalorizada, pois quem
já passado da meia idade, não procurou
alfaiates para confeccionar seus ternos,
no maior capricho possível. Era uma
proﬁssão supervalorizada com certeza,
porém superadas pela facilidade das
roupas prontas e também com os ternos, que foram de uso quase obrigatório, caindo em real desuso.
Sapateiros, outro exemplo. Se bem
que ainda existam alguns, pouco procurados é verdade, mas que continuam
atendendo uma freguesia cada vez menor. Principalmente pelo sumiço dos sapatos. Quando você ouviu falar em meia
sola pela última vez?
Se os sapatos diminuíram em muito
de circular, que aconteceu com os engraxates? Sumiram? Nas cidades, com
certeza, mas subsistem em alguns locais como aeroportos, pois muitos desses viajores, por exigência de suas próprias funções, utilizam os tradicionais
sapatos e aproveitam os momentos de
espera, para darem melhor trato e melhor brilho em seus sapatos. Mas o tradicional engraxate com seu apetrecho
nas costas, praticamente desapareceu.
Hoje em dia, vários utensílios domésticos, que exigiam permanente assistência, pela qualidade atual desses
produtos, praticamente não apresentam defeitos e os proﬁssionais dessas
áreas também tendem a desaparecer.
Assim, outros exemplos podem surgir,
mas que houve uma grande reviravolta
em várias dessas proﬁssões individuais,
com certeza ocorreu, inexoravelmente!

Eu é que devo mudar!
Marcos Toledo
é advogado, empresário e teólogo

É

comum o ser humano apontar defeitos nos outros, e, ao mesmo
tempo, exigir mudanças naquela
pessoa. Isso é muito comum quando se
trata de velhas pendências com o nosso semelhante, e que a solução será
em perdoar ou pedir perdão. Quando
o nosso coração é dominado pelo ódio,
rancor, mágoas e ressentimentos é hora
de reciclar os sentimentos. É hora de liberar perdão, e, também, pedir perdão.
A iniciativa deve sempre partir de
mim, e não esperar que o mesmo aconteça do outro. É verdade que nessa hora
o que mais realça em nós é o sentimento de egoísmo, orgulho e revanchismo,
isto é, de vingança. Quero dar o troco a
todo custo, como se diz: “lavar a alma”.
A respeito, a Bíblia traz como ensino a
vida de José, ﬁlho de Jacó: “Assim direis
a José: Perdoa a transgressão dos teus
irmãos, e o seu pecado, porque te ﬁzeram mal. Agora, pois, rogamos-te que
perdoes a transgressão dos servos do
Deus de teu pai. E José chorou quando
eles lhe falavam” (Gênesis 50:17).

O choro de José demonstra, claramente, o seu sentimento de perdão em
relação aos seus irmãos que o haviam
intentado de morte, venderam como
escravo a uma caravana de Ismaelitas,
e mentiram ao seu pai ( Jacó) que um
animal selvagem o havia devorado.
Acontece que Deus estava com José e
ele acabou como governador do Egito,
e nem por isso vingou seus irmãos, ao
contrário, os perdoou.
É muito difícil essa compreensão
quando a gente é a vítima na história.
José como governador, com todo poder
nas mãos, poderia dar o troco ou lavar
a alma em relação aos seus algozes.
Porém, José havia compreendido, por
meio do sofrimento que Deus o havia
levado até aquele cargo. E todo aquele que entende os propósitos de Deus
em sua vida, sabe que é preciso perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 como
ensinou o Mestre a Pedro, quando o
questionou em quantas vezes devemos perdoar. Assim, quando tivermos
mágoa com nosso irmão, não importa
quem errou, vá até ele e peça perdão, e
só assim ﬁcará liberto das amarras que
o aﬂige. Siga a lição de Jesus!

Terceira Coluna
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FORA DA PAUTA
Estava prevista para a sessão
da segunda-feira (19) a votação
final do Projeto de Lei Complementar 4/2019, que trata das
alterações no Plano Diretor
Participativo de Lençóis Paulista, porém, a proposta deve
retornar ao plenário da Câmara Municipal apenas na semana
seguinte, na sessão do dia 26.
A informação foi confirmada à
Terceira Coluna pelo presidente
Nardeli da Silva (MDB).

dos, minutos antes da votação, por Leonardo Henrique de
Oliveira, o Dudu do Basquete
(CIDA), e Paulo Henrique Victaliano, o Paulinho (PSDB), que
apresentaram um documento
de 2017, que, em tese, impedia a participação de ambos
na votação. O motivo foi um
requerimento encaminhado ao
Executivo pedindo a inclusão
de uma determinada área na
reclassificação do zoneamento
contido no novo Plano Diretor.

DENTRO DA LEGALIDADE
Segundo Nardeli, como a legislação prevê, nesses casos,
que haja um intervalo mínimo
de 15 dias entre uma votação
e outra, poderia haver algum
questionamento se o projeto fosse inserido na pauta da
próxima sessão, como estava
programado. A primeira votação deveria ter ocorrido no
último dia 5, mas a sessão prevista para aquele dia foi adiada para o dia 7, quarta-feira.

NADA A VER
Para Rocha, não há nenhum
impeditivo, de acordo com o
entendimento jurídico, que
proíba Nardeli e Manezinho
de votarem no projeto apenas
por terem indicado uma área
contemplada pelas mudanças
no Plano Diretor. Isso ocorreria
se os dois tivessem interesse
direto na questão, o que não é
o caso, já que não são proprietários, nem parentes ou amigos de ninguém que seja.

EMPRESTADA
A alteração no cronograma
de trabalho do Legislativo se
deu em decorrência de uma
solicitação do Poder Judiciário,
que requereu a Sala de Sessões Mário Trecenti para a realização de um Júri Popular. Na
ocasião, foi feito o julgamento
de um lençoense acusado de
cometer um homicídio no início de 2017. Ele acabou sendo
condenado a 22 anos de prisão
pelo crime.

REFORÇO
Sendo assim, caso os 10 vereadores que votaram o projeto mantenham seus posicionamentos, a proposta será
aprovada com tranquilidade, já
que tanto Nardeli quanto Manezinho se mostraram favoráveis
ao texto e ambos confirmaram
à reportagem que pretendem,
sim, participar da votação decisiva no próximo dia 26. No primeiro turno, apenas a vereadora Mirna Justo (PSC) rejeitou a
proposta. Nem mesmo Dudu e
Paulinho, que haviam apresentado emendas que acabaram
derrubadas foram contra.

TUDO CERTO
Além da mudança no dia de
votação, outra novidade acerca do referido projeto é que
Nardeli e Manoel dos Santos
Silva, o Manezinho (PSDB),
que se abstiveram de votar em
primeiro turno, poderão participar normalmente do pleito. A
informação foi obtida pela Terceira Coluna junto ao assessor
jurídico da Casa de Leis, Antônio Carlos Rocha, promotor de
Justiça aposentado com vasto
conhecimento na área.
FORA
Vale lembrar que Nardeli e
Manezinho foram surpreendi-

QUÓRUM
Vale ressaltar que apenas uma
reviravolta articulada nos bastidores da política local faria com que
o projeto acabasse sendo vetado
pela Casa de Leis. A proposta precisa de votos favoráveis de dois terços dos vereadores para ser aprovada, ou seja, de oito votos. Com
a presença - aparentemente garantida - de Nardeli e Manezinho,
nem mesmo uma mudança de posicionamento de Dudu e Paulinho
derrubaria as mudanças. Porém, de
todo modo, é sempre bom esperar.
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Polícia

A Polícia Militar de Lençóis Paulista prendeu na tarde da quarta-feira (14) um
indivíduo foragido da Justiça. A ação aconteceu durante um patrulhamento
de atividade delegada no Jardim do Caju. A.J.M., de 32 anos, foi apresentado
na Delegacia de Polícia Civil, onde a autoridade de plantão cumpriu a ordem
judicial, deixando o foragido preso, à disposição da Justiça.

TRÁFICO

Polícia Militar prende casal com 1,3 quilo de maconha
FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

Flagrante aconteceu em uma residência no Jardim Monte Azul
Flávia Placideli
a noite da segunda-feira (12), a Polícia Militar de Lençóis Paulista
prendeu um casal acusado de
tráfico de drogas. O flagrante
aconteceu em uma residência no Jardim Monte Azul.
No local foram apreendidos
1,3 quilo de maconha, além
de uma quantia de R$ 4 mil
em espécie.
A ocorrência foi registrada por volta das 21h, quando
policiais militares receberam
a denúncia de que em uma
residência localizada na Rua
Guaianazes, no Jardim Monte Azul, teria chegado uma
grande quantidade de entorpecentes e que moradores do
local estariam separando e
embalando a droga para realizarem a comercialização.

N

Diante dessas informações, viaturas da PM se
deslocaram até o endereço
informado. Chegando ao local, a equipe se deparou com
o portão aberto e flagrou um
dos moradores correndo para
o interior da residência ao
notar a presença dos policiais, dando margem para a
abordagem ao casal H.S., de
26 anos, e B.S.A., de 21 anos.
Em revista pessoal nada
de ilícito foi encontrado,
porém, ao realizar a vistoria
no imóvel, policiais encontraram sobre uma mesa três
tablets de maconha envoltos
em um plástico, uma faca,
uma tesoura com resíduos da
droga e ainda um rolo plástico transparente, utilizado
para embalar o entorpecente.
Em continuidade à vistoria em outros cômodos da

FLAGRANTE - 1,3 quilo de
maconha foi apreendido após
cerco policial no Jardim Monte
Azul; um casal foi preso

casa foi encontrado dentro
de uma fruteira mais um
tijolo de maconha, além de
grande quantia de cédulas de
dinheiro e moedas, que totalizaram R$ 4.405,60, sobre
uma geladeira.
Diante disso, o casal
foi detido e encaminhado à
Delegacia de Polícia Civil,
onde o delegado ratificou a
prisão em flagrante por tráfico de drogas, deixando a
dupla presa, à disposição da
Justiça. A droga, que pesou
no total 1,3 quilo ficou apreendida, juntamente com o
dinheiro e os objetos.

TRÂNSITO
ROUBO

Assaltante usa tesoura para intimidar vítima
Ocorrência foi registrada em um estabelecimento comercial do Núcleo Luiz Zillo
Flávia Placideli
a noite dessa quinta-feira (15), um homem
de 27 anos foi detido
após roubar um estabelecimento comercial no Núcleo
Habitacional Luiz Zillo, em
Lençóis Paulista. O indivíduo foi encontrado próximo
ao Terminal Rodoviário José
Prado de Lima, no Jardim das
Nações. Ele portava uma tesoura sem ponta e R$ 73 em

N

espécie, que haviam sido furtados do comércio.
A ocorrência de roubo foi
registrada em plena luz do
dia, por volta das 16h. A vítima relatou aos policiais que
o indivíduo havia entrado no
estabelecimento comercial e
anunciado o assalto mencionando estar armado. Ele pediu todo o dinheiro do caixa
e, logo em seguida, fugiu tomando rumo ignorado.
Passadas as característi-

cas do assaltante, uma equipe da PM fez diligências nas
proximidades, e na altura do
Terminal Rodoviário José
Prado de Lima, se deparou
com um suspeito com as
mesmas características.
O mesmo foi abordado e
identificado como sendo C.B.S.,
de 27 anos, morador de São Paulo, que confirmou o roubo. Em
revista pessoal foi encontrada a
quantia de R$ 73 em espécie e
uma tesoura sem ponta, a qual

o indivíduo teria usado para
fazer a menção a uma arma de
fogo para intimidar a vítima.
Diante disso, o homem
foi conduzido à Delegacia
de Polícia, onde em consulta
via Copom (Centro de Operações), foi constatado que o
mesmo era foragido da Justiça - o crime não foi revelado. A autoridade de plantão,
então, ratificou o flagrante,
deixando C.B.S. preso, à disposição da Justiça.

REINCIDENTE

Homem de 63 anos é detido após furtar laranjas
Flagrante aconteceu no Jardim Itamaraty; foram apreendidas 480 unidades
Flávia Placideli
a madrugada da última
segunda-feira (12), a Polícia Militar de Lençóis
Paulista deteve um homem
acusado de furtar laranjas. O
flagrante aconteceu no Jardim
Itamaraty e a suspeita é de
que o furto tenha acontecido
em alguma fazenda produtora
da região. Foram apreendidos

N

12 sacos contendo no total 480
unidades da fruta.
A ocorrência foi registrada
por volta das 5h da segunda-feira quando uma equipe de
policiais militares realizava um
patrulhamento de rotina pela
Avenida Osaka, no Jardim Itamaraty, e se deparou com um
veículo GM/Kadett Ipanema
em atitude suspeita, o que motivou a abordagem.

Em revista veicular foram
encontrados 12 sacos de laranja. Indagado pelos militares, o suspeito, D.G.F., de 63
anos, não soube informar a
procedência das frutas. Sendo
assim, o mesmo foi encaminhado à Delegacia de Polícia
Civil juntamente com o produto, aparentemente proveniente
de furto. Após consulta via
Copom (Centro de Operações),

foi verificado que D.G.F. possui várias passagens por furto,
inclusive de laranjas.
Diante do fato, a autoridade de plantão elaborou um
Boletim de Ocorrência de
apreensão de objeto, ficando recolhido o veículo, bem
como os sacos de laranja, que
totalizaram 480 unidades. O
homem foi liberado ao final
da ocorrência.

Carro e moto se envolvem
em acidente no Centro
Condutora e passageiro de motocicleta
sofreram escoriações na colisão
Flávia Placideli
a tarde da última terça-feira (13), a Polícia Militar registrou um acidente
de trânsito com vítimas envolvendo um carro e uma moto. A
colisão aconteceu na Rua Luís
Paccola, no Centro de Lençóis
Paulista. Condutora e passageiro
da motocicleta sofreram lesões
com o impacto e foram socorridos e encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
Por volta das 16h30, após
solicitação para atendimento de
ocorrência de acidente de trânsito com vítima, uma equipe da
Polícia Militar se dirigiu até a Rua
Luís Paccola, no Centro, onde a
condutora e o passageiro da motocicleta, uma Honda/Biz, estavam
sendo socorridos pela equipe do
SAMU (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência) para serem
encaminhados à UPA para a realização de exames.
Segundo consta no Boletim
de Ocorrência, um Hyundai
Tucson teria invadido a preferencial ao entrar na Rua Luís
Paccola, de onde vinha a motocicleta, que não conseguiu frear
a tempo, causando a colisão. A
ocorrência foi apresentada na
Delegacia de Polícia e as partes
foram liberadas.

N

Outra colisão
foi registrada na
quinta-feira
Na manhã da quinta-feira (15), a Polícia Militar
registrou mais um acidente
no Centro, também envolvendo uma motocicleta e um
carro. A colisão aconteceu na
Rua Anita Garibaldi e a condutora da moto precisou ser
socorrida à UPA (Unidade de
Pronto Atendimento).
Segundo consta no Boletim de Ocorrência, o acidente foi entre um Fiat/Uno e
uma Honda/Biz. A condutora da moto disse que trafegava pela Rua Anita Garibaldi,
quando foi surpreendida
pelo veículo que saía de uma
vaga de estacionamento.
Com o impacto, a motociclista sofreu escoriações e
foi socorrida e encaminhada
à UPA. A documentação
de ambos condutores bem
como dos veículos estava
em ordem. As partes foram
orientadas a registrarem o
Boletim de Ocorrência na
Delegacia de Polícia Civil.

COMUNICADO

Corpo de Bombeiros alerta sobre cursos realizados por instituições particulares
A Base de Lençóis Paulista realiza apenas o Curso de Bombeiro Mirim
Flávia Placideli
a tarde de ontem (16), a
assessoria de comunicação social do 12º Grupamento de Bombeiros, com sede
em Bauru, emitiu uma nota para
informar a população que os
projetos e cursos, com cobranças

N

de mensalidades e matrículas,
que vem sendo divulgados nas
redes sociais, não têm qualquer
vínculo com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
De acordo com a nota divulgada, projetos que são oferecidos
e realizados por instituições par-

ticulares, para crianças e adolescentes, são de inteira responsabilidade de seus instrutores.
Sendo assim, o 12º Grupamento
de Bombeiros, alerta a todos os
pais que manifestem interesse
para que procurem informações
sobre a procedência e conteúdo
dos cursos que estão sendo ofe-

recidos à população.
A reportagem do Jornal O
ECO entrou em contato com
o Comando da Base do Corpo
de Bombeiros de Lençóis Paulista, que pede alerta para este
tipo de ação. “Reforçamos que
não mantemos vínculos com
escolas particulares. Todos os
projetos sociais desenvolvidos
pela corporação são divulgados em sua página oficial”,

declarou o Cabo Diniz.
O Corpo de Bombeiros também esclarece que alguns cursos
oferecidos pela internet não valem como prova de títulos para
entrar na corporação, já que o
acesso para a carreira de bombeiro militar é somente por meio
de concurso público. Por fim,
orienta as pessoas a procurarem
o Procon ou ligarem para a corporação para mais informações.

O telefone dos bombeiros de
Lençóis Paulista é o (14) 32645192 e o do 12º Grupamento de
Bauru é o (14) 3222-5553.
Atualmente, a Base do Corpo de Bombeiros em Lençóis
Paulista oferece e ministra
apenas o curso de Bombeiro
Mirim realizado anualmente e
oferecido para crianças de ambos os sexos com idades entre
11 e 14 anos.

•
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AMARRA

Justiça

Uma nota técnica do Ministério da Justiça aﬁrma que o projeto sobre abuso
de autoridade, aprovado pela Câmara na última quarta-feira (14), poderá
inviabilizar o trabalho da Policia Federal e do Ministério Público. O projeto
foi enviado nesta sexta (16) pela Câmara para o presidente Jair Bolsonaro, a
quem caberá a sanção do projeto, seja integralmente ou com vetos.
FOTO: O ECO/ARQUIVO

ASP

Condenação por
apropriação indébita
leva Jonadabe à cadeia
Ex-vereador e filha estão detidos em Pirajuí; com recursos
rejeitados em segunda instância, defesas foram ao STJ
Elton Laud
stá preso desde o último
domingo (11) o ex-vereador Jonadabe José de
Souza, que exerceu mandato na Câmara Municipal de
Lençóis Paulista na legislatura 2013/2016. Condenado
pelo crime de apropriação
indébita em processo que
apurou denúncia de desvio
de dinheiro da ASP (Associação dos Servidores Públicos de Lençóis Paulista),
o lençoense teve negados todos os recursos em segunda

E

instância e foi obrigado a se
apresentar depois que a Justiça determinou o início do
cumprimento da pena, fixada
em três anos e oito dias de
reclusão em regime fechado.
Além do ex-vereador,
também está presa sua filha,
Gisley Beraldo de Souza,
que no mesmo processo foi
condenada - também em segunda instância - por receptação qualificada, crime pelo
qual foi sentenciada a cinco
anos de reclusão em regime
semiaberto. A determinação
para que ambos se apresen-

tassem à Justiça, no prazo de
24 horas, ocorreu na última
quinta-feira (8) e, como não
houve contato das partes, um
mandado de prisão foi expedido no dia seguinte, quando
os dois passaram a ser considerados foragidos.
Pai e filha se entregaram
apenas no domingo (11), em
uma delegacia da Polícia Civil
de Bauru, de onde, antes de
serem transferidos para outros municípios da região, foram conduzidos ao IML (Instituto Médico Legal) para a
realização de exame de corpo

APROPRIAÇÃO - Condenado por desvio de dinheiro da ASP, ex-vereador
Jonadabe está preso desde o último domingo (11)

de delito. Segundo informações obtidas pela reportagem
do Jornal O ECO, Jonadabe
foi levado inicialmente para

que sua filha está detida. As
defesas informaram que apresentaram recursos e aguardam
pelo julgamento dos pedidos.

a Cadeia Pública de Avaí,
mas depois foi transferido
para uma unidade prisional
de Pirajuí, mesma cidade em

Processo foi motivado por denúncia ao Ministério Público
FOTO: DIVULGAÇÃO

As investigações que culminaram no processo pelo qual
Jonadabe e sua filha acabaram
sendo condenados por apropriação indébita, receptação
qualificada e crime continuado - Artigos 168, 180 e 71 do
Código Penal - tiveram origem
no final de 2015, quando o ex-vereador deixou a presidência
da ASP depois de ocupar o
cargo por 12 anos, entre 2003 e
2015. As denúncias de supostas
práticas ilícitas foram encaminhadas ao Ministério Público
(MP) no início de 2016 por integrantes da nova diretoria.
Na época, conforme noticiou O ECO, a entidade divulgou um detalhado comunicado
informando aos cerca de 1,9
mil servidores associados que

havia identificado um rombo
de mais de R$ 529 mil em suas
contas. As dívidas seriam referentes a salários, alugueis e
outras despesas mensais, além
de repasses atrasados de convênios com empresas locais,
planos de saúde e recolhimentos de tributos como INSS, PIS
e Imposto de Renda.
A partir da instauração de
um inquérito civil pelo MP
e posterior investigação do
caso pela Polícia Civil, foram
apontadas inconsistências nas
contas da associação. Segundo o que foi apurado, a ASP
encaminhava mensalmente à
Prefeitura uma planilha com
os valores dos convênios, que
deveriam ser descontados dos
salários dos servidores e re-

passados à entidade para o devido pagamento, porém, análises de documentos levaram
à suspeita de um superfaturamento no contrato celebrado
com a Unimed.
O convênio tinha uma tabela de custo fixada pela operadora de saúde, mas valores
acima dos descritos teriam
sido recolhidos a título de pagamentos previdenciários, dos
quais não havia indícios de
efetivação. Na época, o excedente chegava a quase R$ 12
mil mensais, o que sugeria um
montante superior a R$ 500
mil acumulado indevidamente
ao longo dos três anos e meio
em que supostamente teria havido a prática - entre maio de
2012 e outubro de 2015.

ASP - Após assumir associação com rombo de R$ 529 mil nas contas, nova
diretoria denunciou ex-presidente ao Ministério Público

Investigação apurou que empresa da família recebeu dinheiro indevidamente da ASP
As presentes condenações
de Jonadabe e sua filha Gisley
estão relacionadas a uma das
denúncias feitas pela atual diretoria da ASP, que revelou ter
identificado desvios de dinheiro da associação na gestão do
ex-vereador. De acordo com a
acusação, a empresa ‘GB de
Souza Serralheria LTDA - ME’,
que usava o nome fantasia de
‘Serralheria Brasil’ e era administrada por Gisley, foi beneficiada com repasses indevidos,

que não correspondem aos
valores dos serviços prestados.
Consta nos autos do processo iniciado em 2016 que,
entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015, a empresa recebeu,
com autorização de Jonadabe,
a quantia de R$ 14.930,00, por
meio de oito repasses da associação, com valores entre R$
930,00 e R$ 4.000,00. No mesmo período, a serralheria foi
contratada por seis servidores
municipais para a prestação

de serviços que totalizaram
apenas R$ 2.232,50, o que revela uma diferença considerável de R$ 12.697,50.
As acusações foram refutadas pelas defesas de ambos
os réus, porém, no entendimento do Ministério Público
e também da juíza titular da
1ª Vara do Foro de Lençóis
Paulista, Natasha Gabriella
Azevedo Motta, a documentação juntada aos autos e os
depoimentos colhidos no de-

Defesas acionam STJ com estratégias diferentes
Procurado pela reportagem, advogado Caio Roberto
Alves, que representa Jonadabe, disse que, mesmo esgotadas as possiblidades de recurso na segunda instância, o
caso não está encerrado e que
pretende usar de todos os dis-

positivos legais na defesa de
seu cliente. “O processo não
terminou. É uma prisão provisória, em razão de que ainda
não existe trânsito em julgado.
Já tem um recurso especial
aguardando julgamento no STJ
(Superior Tribunal de Justiça).

Acredito que, no máximo, em
60 dias saberemos se o recurso
será acolhido. Recorremos no
sentido de entender pela inocência dele. Estamos tentando
na terceira instância, mas, se
necessário, também vamos ao
STF (Supremo Tribunal Fede-

RECURSOS REJEITADOS
Após a decisão desfavorável em primeira instância, que
foi proferida em agosto do ano
passado, as defesas recorreram ao Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo, mas tiveram negados todos os recursos
em segundo grau. O caso foi
apreciado pela 10ª Câmara de
Direito Criminal, composta
pelos desembargadores Francisco Bruno (relator) Rachid
Vaz de Almeida (presidente)
e Nuevo Campos, que rejeitaram as apelações em acórdão
de 7 de fevereiro deste ano.
Para o relator, que foi
seguido pelos demais magistrados, “A materialidade

(do crime) está devidamente
demonstrada pela farta documentação juntada em mais
de 3.000 páginas do inquérito civil e inquérito policial”.
Na decisão ele destaca que
“[...] é de fácil constatação o
modo grosseiro como o réu
arrebatou o numerário da associação, pois os documentos
comprovam
transferências
tanto da serralheria quanto da
associação diretamente para a
conta dele”.

ral)”, explica.
Já Gilson Carlos Aguiar,
advogado que atua na defesa
de Gisley Beraldo de Souza,
adotou outra estratégia para
sua cliente por entender que
o mérito da condenação não
possa ser revertido após a
segunda instância. “É difícil
mudar a condenação, porque
não se julga mais o mérito. O
quadro fático não muda mais,

mas estamos tentando mudar
o regime. Entramos com um
pedido no STJ para que a
pena seja cumprida em prisão
domiciliar, porque ela (Gisley)
é mãe de uma criança de três
anos de idade. O pedido deu
entrada no dia 25 de junho.
É difícil fazer uma previsão,
mas acredito que não deva
demorar para termos uma decisão”, pontua.

Na tarde dessa sexta-feira
(16), a reportagem voltou a entrar em contado com os advogados de Jonadabe e Gisley e
ambos informaram que, desde
a última terça-feira (13), quando as primeiras entrevistas haviam sido concedidas, nenhuma novidade relevante surgiu
no processo. Ambos aguardam
pelo julgamento dos pedidos
encaminhados ao STJ.

correr do processo ofereceram provas suficientes para
sustentação da condenação de
Jonadabe por apropriação indébita e crime continuado, e
de Gisley por receptação qualificada e crime continuado.
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AMIGO DO ESPORTE

IMAGENM: DIVULGAÇÃO

A6

Esporte

A Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo regulamentou o selo “Amigo
do Esporte”, ampliando a participação para projetos esportivos de todos os segmentos, não
apenas os da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Trata-se de uma premiação anual com o
objetivo de homenagear projetos de instituições que contribuam para o estímulo da prática
esportiva. Ações poderão ser inscritas pelo e-mail seloamigodoesporte@sp.gov.br.

AMADOR SÉRIE A

ESPORTE DA MENTE

Saída do Nova Lençóis/CUP
modifica classificação
Equipe foi eliminada após WO e teve todos os resultados anulados;
mudança acaba com chance de classificação de quatro times
FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

Elton Laud
rodada do último domingo
(11) gerou mudanças significativas na tabela da Série A
do Campeonato de Futebol Amador de Lençóis Paulista, porém,
não exatamente pelos resultados
obtidos pelas equipes dentro de
campo. Eliminado da competição
após um WO em confronto contra
o Grêmio Cecap, o Nova Lençóis/
CUP teve todos os seus jogos anulados por conta do regulamento
da Secretaria de Esportes e Recreação, o que resultou na perda de
pontos por cinco times.
O Nova Lençóis/CUP, que ainda não havia pontuado e ocupava
a última colocação na tabela, não
tinha mais chance de classificação
e concentraria os esforços na briga
para fugir do rebaixamento para
a Série B. Por ter se ausentado do
jogo contra o Grêmio Cecap, marcado para as 8h, no Estádio Municipal Zeferino Ribeiro Sobrinho
(Alfredo Guedes), além de voltar
para a segunda divisão, a equipe
ainda pode ser suspensa das próximas competições locais.
Com a determinação, Expressinho, Unidos do Júlio Ferrari,
Asa Branca, Atlético Lençóis e São
Cristovão, que haviam ganhado
seus jogos contra o Nova Lençóis/
CUP, perderam os três pontos conquistados, assim como o saldo de
gols obtidos nas respectivas vitórias. A mudança afetou diretamente Asa Branca, Atlético Lençóis e
São Cristovão, que ainda disputavam vagas na semifinal, mas agora
não têm mais chance de alcançar
os adversários que estão na zona
de classificação.
Prejudicado também foi o

A

CONFRONTO - Em jogo disputado em Alfredo Guedes, Unidos do Júlio
Ferrari (uniforme preto) derrotou o Asa Branca por 3 a 1

Açaí, que dependia de vitória
contra o Nova Lençóis/CUP, em
jogo que aconteceria no próximo
domingo (25), para continuar sonhando com uma vaga. Com os
quatro times fora de combate, Expressinho, Unidos do Júlio Ferrari, Santa Luzia e Grêmio Cecap já

estão garantidos na próxima fase.
A definição de quem jogará contra
quem, no entanto, ainda depende
dos resultados das duas últimas
rodadas (confira a classificação
atualizada abaixo).
Neste domingo (18), serão
disputados três confrontos. Na

Cecap, às 10h, o Unidos do Júlio
Ferrari enfrenta o Grêmio Cecap.
Em Alfredo Guedes, às 8h, o São
Cristovão pega o Atlético Lençóis;
em seguida, às 10h, jogam Açaí e
Expressinho. No dia 25, às 10h, na
Cecap, o Unidos do Júlio Ferrari
encara o Santa Luzia. Em Alfredo
Guedes, às 8h, o Asa Branca mede
forças com o Grêmio Cecap. Na sequência, às 10h, entram em campo
São Cristovão e Expressinho.
RESULTADOS
Com o WO do Nova Lençóis/
CUP no jogo contra o Grêmio Cecap, a rodada do último domingo
(11) teve apenas três partidas. Em
Alfredo Guedes, o Unidos do Júlio
Ferrari derrotou o Asa Branca por
3 a 1, com gols de Geovane Caetano (2) e Pablo Souza - Matheus
Mendes descontou. No Estádio
Distrital Eugênio Paccola (Cecap),
o Açaí venceu o Atlético Lençóis
por 2 a 1, com gols de Dianini
Martins e Pedro Henrique Oliveira - Jhonatan Cabral descontou. Já
o Expressinho ganhou do Santa
Luzia por 3 a 0, com gols de Rafael Rodrigues, José Antonio Rocha
e João Vitor Silva.

Torneio de xadrez movimenta
o Tonicão neste sábado
Competição conta
pontos para os
rankings nacional e
internacional
Elton Laud
este sábado (17), enxadristas
de todo o país se reúnem em
Lençóis Paulista para o 1º
International Rating Tournament
(IRT), torneio de xadrez rápido válido pelo Campeonato Brasileiro da
modalidade. A competição, organizada pela Liga do Enxadrista com
apoio da Secretaria de Esportes e
Recreação do município, acontece
a partir das 10h, no Ginásio Municipal de Esportes Antonio Lorenzetti Filho (Tonicão).
O torneio vale pontuação

N

BENEFICENTE

1ª Corrida Solidária da Apae
acontece amanhã
Prova deve reunir
centenas de pessoas
de toda a região
Elton Laud

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A

CLAS.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

EQUIPES
Expressinho
Unidos do Júlio Ferrari
Santa Luzia
Grêmio Cecap
Asa Branca
Açaí
Atlético Lençóis
São Cristovão

AMADOR SÉRIE A
P
J
V
13
5
4
12
5
4
10
6
3
10
5
3
6
6
1
4
6
1
4
6
1
2
5
0

E
1
0
1
1
3
1
1
2

D
0
1
2
1
2
4
4
3

GP
14
15
18
11
7
5
10
7

GC
3
7
13
6
9
16
17
16

S
11
8
5
5
-2
-11
-7
-9

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

para os rankings profissionais da
CBX (Confederação Brasileira
de Xadrez) e da Fide (Federação
Internacional de Xadrez). Serão
disputados torneiros nas categorias sub-8, sub-10, sub-12, sub14, sub-16 e Absoluto, todas com
chaves masculinas e femininas. A
modalidade contempla partidas
com duração de, no máximo, 11
minutos cronometrados.
Para validar a participação todos
os competidores inscritos devem
efetuar a doação de um quilo de
alimento não perecível, preferencialmente arroz ou feijão. Toda a
arrecadação será destinada a uma
entidade social do município. A
cerimônia de premiação de todas as
categorias será realizada ao término
das rodadas. Serão entregues troféus
aos três primeiros colocados de cada
categoria e medalhas até o 10º lugar.

ençóis Paulista recebe neste
domingo (18) a 1ª Corrida
Solidária da Apae (Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais), evento beneficente com toda
a renda obtida com as inscrições
destinada à entidade. A corrida
contempla percursos de quatro e
oito quilômetros, caminhada de
quatro quilômetros e corrida kids,
com trajetos de 50 a 300 metros, de
acordo com a faixa etária das crianças (de quatro a 13 anos).
As largadas e chegadas de todas as modalidades acontecem na
estrutura montada em frente à sede

L

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
mapas com os respectivos trajetos
das provas podem ser consultados
no site do evento (www.3lr.esp.br/
corrida-apae-lencois-pta).
Os três primeiros colocados
nas classificações gerais masculina
e feminina das corridas ganham
troféus. Todos que concluírem a
prova recebem medalhas. A entrega dos kits acontece hoje (17), das
10h às 16h, no Açaí do Lago (Avenida Marino de Santi, 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.

SÉRIE B

Rodada define classificação final da primeira fase
Quatro equipes já estão garantidas nas quartas de final e seis ainda brigam por vagas
Elton Laud
manhã deste domingo (18)
será decisiva para as equipes
da Série B do Campeonato
de Futebol Amador de Lençóis
Paulista, que se enfrentam pela última rodada da primeira fase colocando toda a rivalidade em campo
na disputa pela classificação para as

A

quartas de final. Quatro equipes já
se garantiram no mata-mata, mas
seis times ainda lutam pela permanência na competição.
No Grupo A, que já tem Reduto (17 pts.) e União Primavera
(17 pts.) classificados, a briga pelas
duas vagas restantes está entre Nacional (9 pts.), Atlético Guarani (8
pts.) e Atlétiko Kaju (6 pts.) - MA

FC (7 pts.) e Real Lençóis (0 pt.)
estão eliminados.
No Grupo B, com Chape (19
pts.) e Alfredo Guedes (17 pts.)
também garantidos, a disputa pelas
outras duas vagas está entre Unidos da Vila (12 pts.), Esperantina
(10 pts.) e Grêmio da Vila (9 pts.) Paulista (7 pts.), Esportivo União (6
pts.) e Liverpool (3 pts.) estão fora.

A rodada tem quatro confrontos marcados. No Estádio Municipal João Roberto Vagula (Vagulão),
às 8h, o Nacional enfrenta o Unidos da Vila. Às 10h, jogam Atlétiko
Kaju e Grêmio da Vila. No campo
do Centro Esportivo Zéfiro Orsi
(Jardim Ubirama), às 8h, o Atlético
Guarani encara o Esportivo União.
Às 10h, entram em campo União

Primavera e Esperantina.
RESULTADOS
O destaque dos jogos válidos
pela penúltima rodada foi o Reduto, que se aproveitou de vantagem
numérica no jogo contra o Liverpool, que entrou em campo com
apenas nove jogadores, e venceu
com uma goleada de 16 a 0. Os
gols foram marcados por Matheus
dos Anjos (3), Gerson de Moura
(3), Carlos Henrique da Silva (3),

Vinicius Afonso (2), Guilherme
Bona (2), Magno Nunes (2) e Ronildo Romualdo.
Nas outras duas partidas disputadas, o Chape derrotou o Real
Lençóis por 5 a 1, com gols de
Jakerson dos Santos (2), Aparecido
Silva Júnior, Márcio Pontes Júnior
e Fábio da Silva - Hiago Lopes
descontou. Já o MA FC venceu
o Paulista por 1 a 0, com gol de
Maicon Pereira (confira abaixo a
classificação atualizada).

CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE B

CLAS.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

GRUPO A
Reduto
União Primavera
Nacional
Atlético Guarani
MA FC
Atlétiko Kaju
Real Lençóis

AMADOR SÉRIE B
P
J
V
17
8
5
17
7
5
9
7
2
8
7
2
7
8
2
6
7
2
0
8
0

E
2
2
3
2
1
0
0

D
1
0
2
3
5
5
8

GP
35
22
15
7
8
15
6

GC
10
4
12
11
12
21
21

S
25
18
3
-4
-4
-6
-15

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

CLAS.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

GRUPO B
Chape
Alfredo Guedes
Unidos da Vila
Esperantina
Grêmio da Vila
Paulista
Esportivo União
Liverpool

AMADOR SÉRIE B
P
J
V
19
7
6
17
7
5
12
6
4
10
6
3
9
6
2
7
7
2
5
6
1
3
7
1

E
1
2
0
1
3
1
2
0

D
0
0
2
2
1
4
3
6

GP
19
18
16
13
5
10
7
3

GC
4
11
12
12
3
20
10
36

S
15
7
4
1
2
-10
-3
-33

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

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Cultura
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Segue aberta para visitação até o ﬁnal do mês a exposição “Espaço Cultural Cidade do Livro: espaço de
memória viva do interior paulista”, que acontece no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti. A mostra relembra a
história e alguns trabalhos realizados tanto na preservação e conservação, quanto na recuperação de livros e
documentos feitos no local. Os destaques são os livros recuperados do acervo pessoal de Alexandre Chitto,
fundador do ECO e do museu que leva seu nome. A exposição é uma realização da Secretaria de Cultura.

HOMENAGEM

Teatro Municipal recebe “Cora, doce poesia”
Inspirada na história da poetisa Cora Coralina, peça retrata
sua trajetória através de lirismo, música e poesia

N

INFANTIL

CIRCUITO CULTURAL

Cia Sopro leva espetáculo de dança para Macatuba

Peça dedicada às crianças chega
a Lençóis na próxima semana

Apresentação acontece às 20h, no Teatro Municipal Renata Lycia dos Santos Ludovico

“Na fazenda da Tia Belinda” será apresentada em
duas sessões, às 9h30 e 14h30, na sexta-feira (23)

Flávia Placideli

através da dança retratar a vida
como uma espécie de tabuleiro,
no qual os bailarinos mostram as
muitas jogadas aplicadas nas experiências diárias, traduzindo sobre
esse olhar aspecto de situações vivenciadas a cada instante. A obra
também revela diferentes reações
dos jogadores em relação ao jogo
no decorrer da vida.
As referências mencionadas
no palco incluem práticas bem distintas, como o futebol, o xadrez, o
vôlei e o baralho. Dentro das regras
da arte, “Jogado” propõe um jogo
recriando estruturas conhecidas,
diferentes jogos e esportes com o
intuito de se apontar para certas
regras da vida.

este domingo (18), a partir
das 20h, a vizinha cidade
de Macatuba recebe o espetáculo de dança “Jogado”, que
integra a programação de agosto
do Circuito Cultural Paulista. O
evento promovido pela Secretaria
de Cultura e Economia Criativa do
Estado de São Paulo em parceria
com a APAA (Associação Paulista
dos Amigos da Arte), conta com
apoio da Secretaria de Cultura do
município e patrocínio da empresa
Lwart Lubrificantes. A apresentação acontece no Teatro Municipal
Renata Lycia do Santos Ludovico.
O espetáculo “Jogado” busca

N
“NA FAZENDA DA TIA BELINDA” - Peça será
encenada no saguão do Teatro Municipal

A

NO PALCO - Cia Sopro apresenta espetáculo de dança
“Jogado” ao público macatubense

cal. Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (14) 32681821. O Teatro Municipal Renata
Lycia dos Santos Ludovico fica na
Av. Coronel Virgílio Rocha, 525,
no Jardim Capri.

Com duração de 55 minutos, a apresentação tem entrada
gratuita e classificação indicativa
livre. Os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência de acordo com a lotação do lo-

Agenda cultural
ZANK EVENTOS

BAR DO PORTUGUÊS

CASA CULTURA

FOTO: DIVULGAÇÃO

próxima sexta-feira (23) será
dedicada às crianças no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, que recebe duas sessões,
às 9h30 e às 14h30, do espetáculo
“Na fazenda da Tia Belinda”, com
os atores Edison Simão e Ana Maria Barreto. As duas apresentações
têm entrada gratuita e acontecem
no saguão do local.
A peça infantil conta a história de uma fazenda tranquila
cuidada por Tia Belinda, pelo espantalho Janjão e os animais que
moram lá. Todos são unânimes
em afirmar que é preciso cuidar
bem das plantas, não maltratar os
passarinhos, as borboletas, saber
como colher o mel e, na época
da desova, não pescar. Para isso,
cada animal, como a borboleta, o
galo, a vaca, a galinha, os pintinhos, o cavalo, a cobra e o peixe,
fazem sua parte para colaborar
com o meio ambiente e o ecossistema da fazenda.
No entanto, toda essa paz é
destruída quando chega da cidade

grande o Toni, um rapaz que não
entende nada da vida do campo
e começa a fazer estripulias, assustando os animais e destruindo as plantas. Colhe mel antes
da época certa, dá pedradas nos
passarinhos e tenta caçá-los para
prendê-los numa gaiola. Tudo isso
é observado pelo Touro Malhado,
uma espécie de guardião da segurança da fazenda que, junto com
os outros animais, promove uma
tourada para dar uma lição ao
Toni, que acaba se arrependendo
de tudo que fez de errado.
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 duração de 50 minutos
e é indicado para crianças entre
três a sete anos de idade. A entrada é gratuita e os agendamentos
devem ser feitos com antecedência pelo telefone (14) 3263-0044 ou
no próprio Teatro Municipal, que
fica na Rua Cel. Álvaro Martins,
790, na Vila nova Irerê.
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CABOCLINHAS - Com homenagem a Cora Coralina, grupo teatral
se apresenta na próxima quinta-feira (22)

Hoje (17), a partir das 20h,
na Zank Eventos, em Lençóis
Paulista, tem música ao vivo
com a banda “Os 40tões”,
que toca os grandes sucessos
do pop e do rock nacional e
internacional. A entrada é
gratuita. Para outras informações sobre promoções e
reservas de mesas o telefone
é o (14) 3264-5100. A Zank
Eventos ﬁca na Rua Humberto Alves Tocci, 1050, no Jardim Humaitá.

Neste sábado (17), a partir
das 16h, o Bar do Português,
em Lençóis Paulista, realiza
a segunda edição do “Sunset Portuga”. A animação da
festa ﬁca por conta dos DJs
Frontti e Homer. A entrada é
gratuita. Para mais informações sobre promoções e reservas de mesas o telefone
do local é o (14) 3264-1219.
O Bar do Português ﬁca na
Rua México, 197, no Jardim
Bela Vista.

BOTEQUIM SANTO PÉ
FOTO: DIVULGAÇÃO

a próxima quinta-feira
(22), a partir das 19h30, o
Teatro Municipal Adélia
Lorenzetti, em Lençóis Paulista,
recebe o espetáculo “Cora, doce
poesia”, com o grupo teatral Núcleo Caboclinhas de Teatro, de
São Paulo. A peça promovida pela
Alic (Associação Lençoense de
Incentivo à Cultura) com recursos
provenientes da Lei Rouanet, conta com patrocínio das empresas

pelo Núcleo Caboclinhas de Teatro, em parceria com a preparadora corporal Aline Alves, é uma
singela homenagem contada e
cantada com muito lirismo, música e poesia.
A montagem retrata a história
de Cora Coralina em quatro fases:
infância, adolescência, vida adulta e a velhice, com quatro atrizes
se revezando nos papéis da escritora e de outros personagens. As
músicas são executadas ao vivo
pelo elenco, com trilha original-

Zilor, Lwart Lubrificantes, Bracell,
Duratex e Frigol. A entrada é gratuita e os ingressos começam a ser
distribuídos na segunda-feira (19),
na Casa da Cultura Prof.ª Maria
Bove Coneglian.
Inspirada na história de Cora
Coralina (1889-1985), “Cora,
doce poesia” acompanha a trajetória da poetisa da infância até à
velhice e retrata a vida simples,
os versos, as flores, os doces e
as lições deixadas pela escritora
goiana. O espetáculo, dirigido
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mente composta para o espetáculo pelo músico Zé Modesto, que
também assina a direção musical.
Com classificação indicativa
para maiores de seis anos, a peça
conta com tradução simultânea
para Libras (Língua Brasileira de
Sinais). A entrada é gratuita e a retirada dos ingressos pode ser feita
na segunda-feira (19), a partir das
12h, na recepção da Casa da Cultura (Rua Sete de Setembro, 934,
no Centro). Outras informações
podem ser obtidas pelo telefone
(14) 3263-6525. O Teatro Municipal Adélia Lorenzetti fica na Rua
Cel. Álvaro Martins, 790, na Vila
Nova Irerê.

Na quinta-feira (22), às
19h30, a Casa da Cultura
Prof.ª Maria Bove Coneglian,
em Lençóis Paulista, exibe,
em parceria com o Museu
da Imagem e do Som (MIS),
o ﬁlme “A Novela das 8”, dirigido por Odilon Rocha. A
entrada é gratuita, mas os
lugares são limitados. Os
agendamentos devem ser
feitos com antecedência na
recepção da local ou pelo telefone (14) 3263-6525.

Hoje (17), a partir das 21h,
no Botequim Santo Pé, em
Lençóis Paulista, a animação ﬁca por conta do cantor
Fábio Radia, que apresenta um repertório repleto de
clássicos do pop e do rock.
Para mais informações sobre promoções e reservas
de mesa o telefone é o (14)
99650-7890. O Santo Pé ﬁca
na Avenida Padre Salústio
Rodrigues Machado, 1229, no
Jardim Ubirama.

A produtividade e a segurança
das nossas pessoas têm o
mesmo Valor para nós.
Por isso, buscamos garantir que os ambientes de trabalho sejam saudáveis e
seguros para o desenvolvimento das atividades, promovendo a capacitação dos
ĹŅŸŸŅŸŞųŅĀŸŸĜŅĹ±ĜŸåĵŞųŅĬÚŅÏųåŸÏĜĵåĹƋŅŸƚŸƋåĹƋ´ƴåĬţ
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O Governo Federal lançou neste mês o Programa Médicos pelo Brasil. A estratégia
ampliará em cerca de 7 mil vagas a oferta de médicos em municípios onde há os maiores
vazios assistenciais na comparação com o programa Mais Médicos, sendo que as regiões
Norte e Nordeste juntas têm 55% do total dessas vagas. Ao todo, serão 18 mil vagas
previstas, sendo cerca de 13 mil em municípios de difícil provimento.

CIDADANIA

Próxima quinta tem campanha de
doação de sangue no Rotary Club
Iniciativa é em prol do Hemonúcleo do Hospital Amaral Carvalho de Jaú
Elton Laud
Rotary Club de Lençóis
Paulista realiza na próxima quinta-feira (22), em
parceria com o Hospital Amaral Carvalho, de Jaú, mais uma
campanha de doação de sangue
em prol do Hemonúcleo Regional, que atende hospitais de diversas cidades. A coleta acontece na sede do clube de serviços,
das 18h às 21h.
As pessoas interessadas em
contribuir com a campanha
devem ter entre 18 e 65 anos,
estar em boas condições de saúde e pesar mais de 50 quilos.
Também é recomendado não
estar em jejum (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas
que antecedem a doação) e ter

O

CAMPANHA - Iniciativa visa repor os estoques do Hemonúcleo do
Hospital Amaral Carvalho, que atende milhares de pacientes da região

dormido pelo menos seis horas
na noite anterior.
Existem
impedimentos
temporários para a doação,
como resfriado (curado a menos de sete dias); gravidez

(menos de 90 dias após o parto normal e de 180 dias após
cesariana); amamentação (menos de 12 meses após o parto);
tatuagem (feita a menos de 12
meses); vacina contra a gripe

(tomada a menos de 48 horas);
entre outros.
São impedidas de doar sangue as pessoas que contraíram
hepatite após os 11 anos de
idade; pacientes com malária;
Aids, Doença de Chagas, doenças associadas aos vírus HTLV
I e II; ou indivíduos que façam
uso de drogas injetáveis. Todas
as orientações podem ser obtidas na hora da coleta.
Para doar é preciso apresentar documento original recente
que permita a identificação do
candidato (RG, CNH, Carteira
de Trabalho, etc.). Outras dúvidas podem ser esclarecidas
no próprio Rotary Club, que
fica na Avenida Padre Salústio
Rodrigues Machado, 809, no
Jardim Ubirama.

PREVENÇÃO

Hoje tem atualização de vacina contra o Sarampo
Ação acontece em três unidades de saúde de Lençóis Paulista
VACINA EM DIA
Campanha pretende
aumentar cobertura vacinal e
afastar os riscos de epidemia

Elton Laud
evido ao registro de um
grande número de casos
de Sarampo no estado de
São Paulo, inclusive na região
(Bauru e Botucatu), o Grupo de
Vigilância Epidemiológica da
Secretaria de Saúde de Lençóis
Paulista montou uma estratégia para aumentar a cobertura
vacinal e afastar os riscos de

D

o município ser atingido pela
epidemia, que já chegou a pelo
menos seis estados do país.
A primeira ação acontece

neste sábado (17), das 8h às
17h, em três polos de vacinação
da cidade: ESF (Estratégia de
Saúde da Família) Antônio Be-

nedetti, no Jardim Monte Azul;
ESF Dr. João Paccola Primo, no
Núcleo Habitacional Luiz Zillo;
e Ambulatório de Especialidades Dr. Antônio Tedesco, no
Centro. É necessário apresentar
a carteirinha de vacina.
Segundo a Secretaria de
Saúde, a vacina tríplice viral
também pode ser tomada em
qualquer unidade de saúde
durante a semana. A imunização acontece de acordo com
os critérios preconizados pelo
caderno do Programa Nacional
de Imunização: duas doses para
pessoas de um a 29 anos; uma
dose para pessoas de 30 a 59
anos - idosos e pessoas que já
tiveram a doença não precisam
tomar a vacina.

Organização

Realização

Lençóis Paulista
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AGOSTO
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Apoio

Unimed Lençóis Paulista

Mais informações: 0800 770 6855 | Compartilhe:

unimedcop · unimed.me/xopreguica
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O ECO

ECONOMIA
Yes Deluxe
realiza coquetel de
lançamento Coleção
Primavera-Verão

SOCIEDADE
Confira os destaques
da semana e o Baile
do Dia dos Pais no
Clube Marimbondo
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MELHORES DO ANO 2019

Departamento comercial inicia
visitas aos vencedores da pesquisa
Festa marcada para o dia 9 de novembro tem como principal atração a dupla Rick & Renner
FOTOS: ELTON LAUD/O ECO

Elton Laud
altando pouco mais de 80
dias para o Melhores do Ano
2019, a equipe que atua na
organização do prêmio promovido
pelo Jornal O ECO trabalha a todo
o vapor para garantir que a festa
seja a melhor de todos os tempos.
Marcado para o dia 9 de novembro, a partir das 20h, no Clube
Esportivo Marimbondo (CEM), o
evento que celebra a atuação de
destaque de empresas, profissionais e personalidades de diversos
segmentos, contará com animação
da consagrada dupla Rick & Renner, que promete um show animado e cheio de energia com a turnê
“Seguir em frente”.
Nesta semana foi a vez de
entrar em cena a competente
equipe do departamento comercial, que iniciou as visitas para
apresentação das propostas aos
vencedores das 153 categorias
que foram incluídas na pesquisa

F

EQUIPE FOCADA - Na foto, Manezinho, Tereza e
Silvana, do departamento comercial do ECO

de opinião pública desta edição
do prêmio. Coordenado pelo sociólogo Ney Góes, o trabalho foi
realizado entre os dias 15 e 29
de junho por uma equipe de 12
entrevistadores contratados especialmente para esta finalidade. Ao
todo, foram aplicados 816 questionários em 10 regiões distintas

de Lençóis Paulista.
A amostragem foi estabelecida a partir de dados referentes à
densidade demográfica e à população economicamente ativa da
cidade (pessoas de 15 a 60 anos),
que inclui trabalhadores formais
e informais, aposentados, desempregados, estudantes e pessoas

não vinculadas ao mercado de
trabalho. Com base nos dados
fornecidos pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), foi definido o número total
de entrevistas, considerando uma
margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos
nos índices apurados.
A divulgação dos vencedores
de todas as categorias foi feita nas
edições impressas do ECO nos
dias 20 e 27 de julho. As visitas
aos vencedores devem se estender
até o mês de setembro. “Nesta
semana iniciamos a entrega das
propostas aos mais lembrados na
pesquisa de opinião, porém, este é
um trabalho que se estende durante várias semanas. Estamos apenas
começando, mas já confirmamos
a participação de diversos premiados. Está todo mundo muito animado com a festa, o que aumenta
ainda mais a nossa responsabilidade”, comenta Tereza Ramos,
representante comercial.

RESPONSABILIDADE
“Estamos apenas
começando, mas
já confirmamos a
participação de
diversos premiados.
Está todo mundo
muito animado com a
festa, o que aumenta
ainda mais a nossa
responsabilidade.”
Tereza Ramos

Manoel dos Santos Silva, o
Manezinho, que também integra a
equipe comercial do Melhores do
Ano 2019, revela que a receptividade tem sido boa e que a expectativa
é das melhores possíveis para o
evento. “O prêmio é sinônimo de
credibilidade, porque é feito com
muita seriedade. Isso é reconhecido pelos premiados, assim como
por quem venceu em outras edições, mas acabou ficando de fora
neste ano. O Melhores é um termômetro da economia local, por isso
todos querem estar na lista. Isso é
bom, pois estimula a concorrência

CREDIBILIDADE
“O Melhores é um
termômetro da
economia local, por
isso todos querem
estar na lista. Isso é
bom, pois estimula a
concorrência sadia, o
que reflete na melhoria
dos serviços.”
Manoel dos Santos
Silva, o Manezinho

sadia, o que reflete na melhoria dos
serviços”, pontua.
Além da equipe comercial,
qualquer dúvida referente ao prêmio e à festa podem ser esclarecidas diretamente no Jornal O ECO,
pelo telefone (14) 3269-3311. Pelo
mesmo número, as pessoas que
não estão na lista de vencedores
da pesquisa, mas desejam ir à festa mesmo sem participar da premiação podem solicitar a inclusão
de seus nomes em uma lista de espera (falar com Silvana Benedito),
que passará a ser atendida a partir
de outubro.
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Yes Deluxe lança Coleção Primavera-Verão 2020
FOTOS: FLÁVIA PLACIDELI /O ECO

EQUIPE YES - Na foto, Tatiane, Izabel, Cidinha
(gerente), Daiana, Suelen e Natália

PRIMAVERA-VERÃO - Preview da Coleção 2020 traz cores e estampas que compõe peças e looks imperdíveis. Confira nas fotos!

Looks da estação trazem peças imperdíveis
repletas de cores e estampas de arrasar
Flávia Placideli
Primavera ainda não
começou, mas a boutique Yes Deluxe, de
Lençóis Paulista, já está com
tudo pronto para a estação das
flores. Na última quarta-feira
(14), a loja recebeu diversos
clientes em um coquetel de

A

lançamento do preview da Coleção Primavera-Verão 2020,
que está de arrasar.
“As peças estão maravilhosas, cheias de elegância e trazendo estampas com muita cor
e alegria. Falar em Moda Primavera sem falar em estampas
florais é praticamente impossível. Assim, as flores sempre

têm um espacinho nas coleções
e nos looks de moda para alegrar as estações mais quentes
do ano”, destaca Cidinha Giovanetti, gerente de vendas da
boutique Yes Deluxe.
Em toda a loja os clientes
podem encontrar a riqueza da
diversidade feminina, que celebra a multiplicidade de estilos com roupas que vão desde
o casual até o que há de mais
elegante, destacando qualquer
produção e personalidade com

sua exuberância.
Seguindo as principais tendências da estação, a coleção
Yes Deluxe transborda contemporaneidade, com estampas
modernas e elegantes que valorizam o que existe de melhor
em cada mulher.
“Esperamos todas as nossas
clientes para nos fazer uma visita e conhecer a Coleção Primavera-Verão, com peças e looks
que preparamos com muito carinho”, convida Cidinha.

SERVIÇO - Localizada na Avenida Brasil, 986, no Centro de Lençóis
Paulista, a Yes Deluxe trabalha com diversas marcas de renome no
mercado, como Shoulder, Bobstore, Canal, Ellus, Calvin Klein, Cholet,
Farm, Maria Filó, John John, Richards, entre outras. A loja funciona de
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 17h.

Cidade
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ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR
Na tarde da segunda-feira (12), ocorreu a reunião de abertura do Programa Alimentação
Fora do Lar, oferecido gratuitamente pela Prefeitura Municipal a empresários do ramo
alimentício. O município realizou o investimento para contratar a qualiﬁcação junto ao
Sebrae possibilitando o desenvolvimento do comércio de alimentação local. O objetivo é
qualiﬁcar os estabelecimentos para as demandas atuais e futuras.

DESENVOLVIMENTO

Bracell inicia duplicação da
Rodovia Juliano Lorenzetti
Obras começam na próxima quarta-feira (21) entre o trecho do Distrito
Empresarial e o acesso à Usina de Reciclagem

OBRAS - Os trabalhos serão realizados no trecho compreendido entre o Distrito
Empresarial e a estrada municipal que dá acesso à Usina de Reciclagem

Da Redação
omo parte do projeto de
expansão da nova unidade
industrial da Bracell em
Lençóis Paulista (Projeto Star),
a empresa anuncia o início das
obras de duplicação da Rodovia
Juliano Lorenzetti (LEP-060). As
melhorias têm como objetivo
proporcionar maior fluidez ao
tráfego de veículos em virtude
das demandas da nova unidade e
trazer mais segurança no trânsito
para a região.
O início dos serviços está previsto para a próxima quarta-feira
(21). Nesta primeira etapa, os trabalhos serão realizados no trecho
compreendido entre o Distrito

C

Empresarial e a estrada municipal que dá acesso à Usina de Reciclagem, nos dois sentidos (Lençóis/Macatuba). Nesta fase serão
700 metros de duplicação. As novas faixas serão construídas onde
hoje é o acostamento da rodovia
e, durante as obras, o motorista
vai trafegar pela pista principal
que passará por um estreitamento e redução da velocidade.
Para a segurança dos condutores e dos profissionais envolvidos na obra, o local contará com
sinalização permanente, diurna e
noturna, além de placas de regulamentação e advertência. O motorista deve redobrar a atenção
ao transitar por este trecho da
Juliano Lorenzetti e ficar atento

por conta da movimentação de
veículos e máquinas.
“A orientação aos motoristas
e para as demais empresas situadas no Distrito Empresarial é
que respeitem a sinalização de
obra e os limites de velocidade
que serão alterados, dos atuais
60 Km/h, para 40Km/h. Manter
a distância segura do veículo à
frente e principalmente não parar sobre a pista para observar
as equipes em serviço, uma vez
que esta atitude aumenta o risco
de acidentes, principalmente de
colisão traseira” orienta Carlos
Pastrana, Diretor do Projeto Star.
Depois de finalizada esta primeira etapa, o trecho duplicado
contará com canteiro central, ga-

lerias de drenagem, além de uma
nova rotatória que será construída
no acesso à Usina de Reciclagem.
PASSAGEM SUBTERRÂNEA
Em paralelo a duplicação
dos 700 metros da Juliano Lorenzetti, terá início, também na
segunda quinzena de agosto de
2019, a construção de uma passagem subterrânea (obra de arte
especial) ligando as duas unidades industriais, que será de uso
exclusivo da Bracell. Durante as
obras será feito um desvio que
estará devidamente sinalizado
orientando os motoristas nos dois
sentidos da Juliano Lorenzetti
(Lençóis/Macatuba)
PRÓXIMAS ETAPAS
Assim que o primeiro trecho
da Juliano Lorenzetti estiver finalizado, a Bracell dará início às
obras de duplicação de um trecho de 2.150 metros e os detalhes
desta nova etapa serão informados posteriormente. O prazo para
a realização da obra é de cinco
meses, com a previsão de entrega
prevista para janeiro de 2020.
“As melhorias na Juliano Lorenzetti trarão uma série de benefícios para quem trafega pela
rodovia, que poderá se utilizar
de uma via duplicada, com total
segurança e comodidade para
quem acessar o trecho compreendido entre o Distrito Empresarial
até as unidades de produção da
Bracell”, destaca Pedro Stefanini,
Diretor da Bracell/SP.

BENEFÍCIO

Assistência abre inscrições para o auxílio-transporte
Interessados devem acessar o site da Prefeitura Municipal: www.lencoispaulista.sp.gov.br
Da Redação
Prefeitura Municipal de
Lençóis Paulista abre na
próxima terça-feira (20)
inscrições para estudantes que
desejam receber o benefício do
auxílio-transporte no meio do
ano. Em julho, a Secretaria de
Assistência Social fez um levantamento e detectou que existia
uma demanda para inclusão de
estudantes que prestaram vestibular e iniciam os estudos no

A

segundo semestre de 2019. Até
agora, o processo de seleção e
análise era realizado apenas
uma vez por ano. Assim, o estudante que iniciava seus estudos
em julho ou agosto só poderia
receber o benefício a partir do
ano seguinte.
“Nosso objetivo, com a
mudança, é ser justo com os
estudantes que iniciam os estudos no meio do ano e não no
começo, como a maioria. No
formato atual, mesmo tendo

direito ao benefício por se encaixar nos critérios sociais, ele
só passaria a receber no começo do ano seguinte. Por isso,
depois de uma análise resolvemos estender esse benefício
para esses alunos que ingressam no meio do ano também”,
explica o prefeito Anderson
Prado de Lima.
O estudante que estiver
interessado no benefício deve
entrar no site da Prefeitura
Municipal (www.lencoispau-

lista.sp.gov.br) e clicar no botão “Portal do Cidadão”, que
fica logo abaixo do campo de
busca do site e fazer sua inscrição entre os dias 20 e 27
de agosto. Depois de fazer sua
inscrição o estudante deve providenciar todos os documentos
necessários (a lista também
pode ser conferida no site da
Prefeitura) e levar na Secretaria de Assistência Social, entre
os dias 21 e 28 de agosto, das
8h30 às 16h30.

Missa de 7º Dia de Falecimento
A Família de:
“José Vergílio Paccola”,
Agradece imensamente o conforto recebido de parentes
e amigos por ocasião de seu falecimento, ocorrido no dia
10/08/2019, na cidade de Lençóis Paulista-SP, e convida
a todos para a Missa do 7º Dia do seu falecimento que
ocorrerá neste sábado, dia 17/08/2019, às 19:30 no Santuário Nossa Senhora da Piedade (Igreja Matriz) em Lençóis
Paulista-SP.
Por mais este ato de fé e amizade cristã, Esposa, Filhos,
Nora e Netos agradecem antecipadamente

A reencarnação fortalece os laços de família, ao
passo que a unicidade da existência os rompe
Os laços de família não sofrem destruição alguma com a
reencarnação, como o pensam certas pessoas.
Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados.
O princípio oposto, sim, os destrói.
No espaço, os Espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança
das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos,
esses Espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao
regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como
amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até,
uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família, ou num mesmo círculo, a fim
de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se
uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de
estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam
livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais
adiantados se esforçam por fazer que os retardatários
progridam. Após cada existência, todos têm avançado
um passo na senda do aperfeiçoamento.
Cap. IV - Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo,
do Livro “O Evangelho Seg. Espiritismo”, Coordenação: Allan Kardec.

Obituário
DATA: 10/8/2019 a 16/8/2019
Ana Nogueira Bueno da Silva faleceu na sexta-feira (16) aos 89 anos em Lençóis Paulista
Benedicto Lobo faleceu na sexta-feira (16) aos 93 anos em Macatuba
Doraci Benedita Machado faleceu na quinta-feira (15) aos 76 anos em Lençóis Paulista

MEIO AMBIENTE

José Donizete Benjamim faleceu na quinta-feira (15) aos 57 anos em Macatuba

Prefeitura Municipal e PHD-Cana realizam ação ambiental

Edma Pressoto Antunes faleceu na quarta-feira (14) aos 76 anos em Lençóis Paulista
Neuza Amaral faleceu na terça-feira (13) aos 70 anos em Lençóis Paulista

Batizada de “Campo Limpo”, ação contou com a participação de alunos da escola Lina Bosi Canova
Da Redação
a semana de combate à
poluição, a Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista, em parceria
com a empresa agrícola PHD-Cana, realizou uma importante
ação de educação ambiental focada no combate ao descarte irregular de lixo, entulhos e outros
resíduos em áreas de canaviais
ou estradas rurais do município.
Participaram da ação os alunos
da EMEF Profª. Lina Bosi Cano-

N

va, Jardim Ubirama.
Os alunos foram recepcionados pelos sócios-proprietários da
empresa, Hamilton César Pavan
Rossetto e Pedro Luiz Lorenzetti,
que explanaram aos alunos sobre
a questão principal e enfatizaram
a realização da ação, batizada de
“Campo Limpo” e apresentaram
um vídeo sobre a importância e
reciclagem das embalagens de
agrotóxicos, com a realização da
tríplice lavagem para que possam
ser reutilizadas de forma correta
e sustentável.
O educador ambiental Hel-

ton Damacena de Souza, da
Secretaria de Meio Ambiente,
ministrou uma palestra sobre o
Programa Município Verde Azul
e suas dez diretivas, com enfoque na diretiva Resíduos Sólidos
e alguns serviços como destinação correta de pilhas e baterias,
agendamento para coleta de
inservíveis, logística reversa de
pneus, entre outros.
Os alunos acompanharam
e vistoriaram áreas no entorno
onde foi possível encontrar muitos resíduos nas margens das
estradas. A empresa PHD-Cana

forneceu mão de obra para a coleta dos resíduos e a Prefeitura
encaminhou maquinário como
retroescavadeira e caminhão de
apoio para remoção de toda sujeira, além de instalar placas de
orientação com o número do Disque Denúncia: (14) 3269-7054.
No final da ação, os alunos
visitaram uma nascente do Córrego da Prata em que puderam
contemplar a beleza e tomar ciência da importância da mata ciliar,
que deve ser devidamente cercada, protegida e mantida sempre
limpa, livre de resíduos.

Luiza Soares Franco faleceu na segunda-feira (12) aos 90 anos em Lençóis Paulista
Aparecida Idiolar Marques Souza faleceu no domingo (11) aos 73 anos em Lençóis
Paulista
Alcenira Barbosa faleceu no sábado (10) aos 80 anos em Lençóis Paulista
Aparecido Molonha faleceu no sábado (10) aos 61 anos em Macatuba
Fábio Antônio Dias dos Santos faleceu no sábado (10) aos 39 anos em Lençóis Paulista
José Vergilio Paccola faleceu no sábado (10) aos 72 anos em Lençóis Paulista

•

B4

O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 17 DE AGOSTO DE 2019 •

AGRADECIMENTO

Prefeitura Municipal
de Borebi

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 famíliaTRECENTI.

Retiﬁcação de Edital
Aviso de Licitação – Pregão nº 37/2019 – Processo nº 102/2019
Objeto:- Aquisição de um caminhão com carroceria, novo, zero quilômetro,
primeiro emplacamento. Tipo:- Menor Preço. Recebimento das propostas e
sessão de lances:- 26 de agosto de 2.019, às 10:00 horas. O edital encontra-se
disponível no sitio oﬁcial da Prefeitura Municipal de Borebi – www.borebi.
sp.gov.br. Informações:- Rua Doze de Outubro, nº 429 – Borebi – Fone (14)
3287-8900. Borebi, 12 de agosto de 2.019.
ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal
Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 57,50.

Nosso muito obrigado!

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:
AMAURI DA SILVA JOSÉ e CRISTIANE DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, nascido em Lençóis
Paulista - SP, aos 28/12/1992, residente e domiciliado em Lençóis Paulista SP, ﬁlho de WANDERLEY APARECIDO JOSÉ e de SONIA MAXIMIANO
DA SILVA JOSÉ; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, domestica, nascida em Londrina - PR, aos 03/10/1982, residente e domiciliada em
Lençóis Paulista - SP, ﬁlha de MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO.
LEONARDO LUÍS TICIANELLI e VANESSA CRISTINA PINTOR DE
OLIVEIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convive em união estável, engenheiro agrônomo, nascido em Macatuba - SP,
aos 16/12/1987, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, ﬁlho de
GUMERCINDO TICIANELLI JUNIOR e de SOLANGE IARA PLACCA
TICIANELLI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convive em
união estável, advogada, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 15/01/1983,
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, ﬁlha de LUIZ ANTONIO
DE OLIVEIRA e de MARIA SILVIA PINTOR.
EDUARDO DOS SANTOS JOSÉ e BRUNA MARIA BARBOSA DE SOUZA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro de
produção, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 24/07/1979, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, ﬁlho de FRANCISCO JOSÉ e de DORACI RODRIGUES DOS SANTOS JOSÉ; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteira, advogada, nascida em Macatuba - SP, aos 23/08/1982,
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, ﬁlha de GENTIL DE SOUZA e de DIONISIA NATALINA BARBOSA DE SOUZA.
FERNANDO MORELLI DA RÓSA e MARCELA DE LIMA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, consultor de vendas, nascido em
Macatuba - SP, aos 21/02/1984, residente e domiciliado em Lençóis Paulista
- SP, ﬁlho de JOSÉ PEDRO DA RÓSA e de MARIA FILOMENA MORELLI DA RÓSA; e o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em
enfermagem, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 27/03/1992, residente e
domiciliado em Lençóis Paulista - SP, ﬁlho de JOÃO DE LIMA e de MARILENA XAVIER DE LIMA.
FELIPE FERNANDES RODRIGUES PANTEN e RAQUEL SCHULTZ DE
SOUZA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convive em
união estável, ajudante de produção, nascido em Santos - SP, aos 06/02/1994,
residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, ﬁlho de ROGERIO PANTEN e de DENISE FERNANDES RODRIGUES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convive em união estável, estudante, nascida em
Bauru - SP, aos 04/05/1992, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP,
ﬁlha de CLAUDIO DE SOUZA e de APARECIDA DE FATIMA SCHULTZ.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que aﬁxo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local.
Lençóis Paulista,15 de agosto de 2019.
O Oﬁcial: RICARDO GALLEGO.

REDE DO CÂNCER DE LENÇOIS PAULISTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ﬁcam convocados os associados da Rede do Câncer
de Lençóis Paulista para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no próximo dia 23 agosto 2019 na
Rua Carlos Trecenti,300 com a presença de 1/3 (um terço) dos associados,
às 8:30h, e em segunda convocação, com a presença de qualquer número dos
associados às 9:00h, para tratar sobre a seguinte ordem do dia:
1) Mudança de endereço;
2) Diretoria

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi
Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº
38/2019 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE RECARGA DE GÁS P13
E P45, que classiﬁcou a(s) empresas(s): CLAUDEMIR ROBERTO COMIN,
totalizando R$ 14.780,00; TOMSEL COMERCIO DE GAS LTDA ME, totalizando R$ 55.000,00; com todas as demais condições conforme Edital,
ﬁca aberto o prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da data de publicação deste ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena de decair
do direito ao registro de preço, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades
estabelecidas no Edital. BOREBI, 13/08/2019. ANTONIO CARLOS VACA.
Extrato de Ata nº 71/2019: Pregão nº 38/2019; Contratante: Município de
BOREBI; Contratada: CLAUDEMIR ROBERTO COMIN; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE RECARGA DE GÁS P13 E P45; Vigência:
12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 73,90; totalizando R$ 14.780,00. Data:
13/08/2019.
Extrato de Ata nº 72/2019: Pregão nº 38/2019; Contratante: Município de
BOREBI; Contratada: TOMSEL COMERCIO DE GAS LTDA ME; Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS DE RECARGA DE GÁS P13 E P45; Vigência:
12 meses. Lote/Item: 1/2 vr R$ 275,00; totalizando R$ 55.000,00. Data:
13/08/2019.
Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 81,20.

Prefeitura Municipal
de Borebi
EXTRATOS DE ADITIVOS CONTRATUAIS
- Aditivo Contratual nº 01/2019 – Processo nº 27/2019 - Pregão nº 07/2019
– Ata de Registro de Preços nº 16/2019 – Contratante:- Prefeitura Municipal
de Borebi. Contratada:- Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. Objeto:Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar - Realinhamento
de Preços:- Item 14 –De R$ 5,25 para R$ 6,55; Item 29 – De R$ 9,09 para
R$ 10,79; Item 41 – De R$ 2,60 para R$ 2,95; Itens 55, 56 e 57 – De R$ 5,23
para R$ 6,38. Data:- 18/06/2019.
- Aditivo Contratual nº 03/2019 – Processo nº 06/2017 – Contrato Administrativo nº 04/2017 – Dispensa de Licitação – Contratante:- Prefeitura Municipal de Borebi; Contratada:- Maria Inês Habib Ponce; Valor:- R$ 3.354,00;
Vigência:- 06 meses; Data Assinatura:- 01.07.2019; - Objete: Locação de
imóvel comercial urbano localizado à Rua Doze de Outubro, nº 549, em
Borebi, destinado a instalação do Destacamento da Polícia Militar.
- Aditivo Contratual nº 01/2019 – Processo nº 34/2018 – Convite nº 09/2018
– Contrato Administrativo nº 30/2018 – Contratante:- Prefeitura Municipal
de Borebi; Contratada:- Êxito Soluções em Gestão Pública Ltda. - Valor:- R$
44.070,60. Vigência:- 12 meses. - Objeto:- Prestação de serviços de assessoria em licitações. Data:- 03/07/2019
- Aditivo Contratual nº 01/2019 – Processo nº 40/2018 - Dispensa de Licitação nº 11/2018 – Contrato nº 25/2018 – Contratante:- Prefeitura Municipal de Borebi; Contratados:- Luiz Alberto Duarte e José Benedito Tadeu
Danelon Duarte; Objeto:- Locação do imóvel situado à Rua Sete de Setembro, nº 726, Centro, em Borebi. Valor R$ 12.648,00; Prazo:- 12 meses;
Data:- 03/07/2019.
- Aditivo Contratual nº 01/2019 – Processo nº 41/2018 - Dispensa de Licitação nº 12/2018 – Contrato nº 26/2018 – Contratante:- Prefeitura Municipal de Borebi; Contratados:- Mônica Aguirra Del Rio e Robson Fernando
Campos; Objeto:- Locação do imóvel situado à Rua Sete de Setembro, nº
700, Centro, em Borebi. Valor R$ 12.648,00; Prazo:- 12 meses; Data:03/07/2019.

Prefeitura Municipal
de Borebi
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 111,65.

Prefeitura Municipal
de Borebi
Pregão nº 044/2019 – Objeto: R.P. Tiras Reagentes. Entrega dos envelopes
de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 27 de Agosto de 2019,
às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro,
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas. Esclarecimentos no local citado, ou através do e-mail prefeitura.borebi@outlook.
com. Borebi, 15 de Agosto de 2.019.

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 54,15.

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES E
EMPREGADOS RURAIS DE LENÇÓIS PAULISTA

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista
Publicação de Ato Oﬁcial
DECRETO LEGISLATIVO Nº 10/2019 – de 13 de agosto de 2019 – “Concede Título de Cidadão Lençoense ao Senhor ANSELMO GUILHERME
REBELO LOURENÇO.”
DECRETO LEGISLATIVO Nº 11/2019 – de 13 de agosto de 2019 – “Concede Título de Cidadã Lençoense à Senhora ROSA LEITE DA SILVA.”
Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 13 de agosto de 2019.
NARDELI DA SILVA
Presidente
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em 13 de agosto de 2019.
Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 58,30.

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal
Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 61,75.

Prefeitura Municipal
de Borebi
ANTONIO CARLOS VACA, Prefeito Municipal de Borebi, Estado de São
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº
603 de 22 de maio de 2.019, comunica que teve início em 02 de agosto de
2.019 a operacionalização e divulgação do Diário Oﬁcial Eletrônico do Município de Borebi. Nos termos da referida lei, as publicações oﬁciais serão
realizadas no Jornal “O Eco” e no Diário Oﬁcial Municipal, simultaneamente
até o dia 02 de Setembro de 2.019.
Após essa data, as publicações oﬁciais serão feitas de forma exclusiva no
Diário Municipal, no endereço eletrônico www.borebi.sp.gov.br.
Borebi, 09 de agosto de 2.019.
ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal
Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 61,75.

EXTRAVIO
TEOFILO MACHADO DA SILVA, inscrito no CPF sob nº 699.519.508-68,
residente a rua Emilio Rossi, 616 – Júlio Ferrari – Lençóis Paulista/SP., COMUNICA para os devidos ﬁns o extravio dos Talões de Notas Fiscais Série
G dos números 01 a 50 e Série U dos números 01 a 50.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA
FORO DE LENÇÓIS PAULISTA
3ª VARA CUMULATIVA
Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, ., Jardim Ubirama CEP 18683-471, Fone: (14) 3264-4703, Lencois Paulista-SP - E-mail:
lencois3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao
Público << Informação indisponível >>
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Requerido:

1002135-88.2017.8.26.0319
Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Banco Bradesco S/A
Marmitaria e Restaurante Fas Ltda Me

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1002135-88.2017.8.26.0319
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cumulativa, do Foro de Lençóis Paulista, Estado de São
Paulo, Dr(a). Jose Luis Pereira Andrade, na forma da Lei, etc.

Pregão nº 039/2019 – Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a área da saúde. Entrega dos envelopes
de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 28 de agosto de 2019,
às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
O editaL na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro,
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. Borebi, 16 de Agosto de 2.019.

Publicado no jornal O Eco, no dia 17 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 61,75.

Os editais na íntegra encontram-se à disposição dos interessados no Setor de
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro,
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. Borebi, 09 de Agosto de 2.019.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

Lençóis Paulista, 15 de agosto 2019.
ELZA MARQUES TRECENTI
DIRETORA SECRETÁRIA

Pregão nº 043/2019 – Objeto: Registro de preços de uniformes para funcionários. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 23 de agosto de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da
Prefeitura.

FAZ SABER a Marmitaria e Restaurante Fas Ltda Me CNPJ 20.053.482/0001-55, que o
Banco Bradesco S/A ajuizou Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária para
recebimento de R$ 11.663,32, em 26/05/2017 e atualizado R$ 99.343,44 em 29/03/2018,
decorrente da Cédula de Credito Bancário para aquisições de bens e/ou serviços nº 621/4137288,
emitida em 21/10/2016. O veículo objeto da presente ação foi apreendido (fls. 132/135). Estando
o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 05 (cinco) dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente, sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena do(s) bem(ns) em nome do credor, bem como para
que no prazo de 15 dias (quinze) apresente contestação. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Lencois
Paulista, aos 13 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal
REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AGE - Ficam convocados os trabalhadores e empregados rurais em geraldos seguintes setores:- 1 -SETOR DA CULTURA DIVERSIFICADA
e AGRO-PECUÁRIA , 2-SETOR DA CITRICULTURAe3 SETOR DO
CORTE DE MADEIRA e Reﬂorestamento representados por este Sindicato de classe, base e categoria estatutariamente a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na forma do artigo 612 da CLT e nas disposições atinentes, no próximo dia 21 de agosto de 2019 às 15h00(quinze
Horas) em primeira convocação ou por falta de “QUORUM” às 15h30min
(quinze Horas e trinta minutos) em segunda convocação, para comparecerem em sua sede social do sindicato sito a Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins n. º 1573 – Centro - Lençóis Paulista, neste Estado, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:-1)- Leitura, Discussão
e Aprovação da Ata da Assembléia anterior, 2)- Deliberar sobre reivindicações econômicas e sociais para celebração de Acordos e ou Convenção
Coletiva de Trabalho ou Eventual Instauração de Dissídio Coletivo para
o respectivo setores1,2,e 3 acima mencionado cuja data base 01/10/2019
à 30/09/2020 ;3)- Autorizar a Diretoria do Sindicato, outorgando-lhe poderes especiais, a ﬁrmar ACORDOS e ou CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO e 4º)- Deliberar sobre o Desconto em folha de pagamento
das Contribuições Sindicais, ref. Mensalidade, Associativa e Assistencial
para os trabalhadores associadosá entidade sindical para os respectivos
setores para vigorar aos integrantes da base territorial desta entidade.
As deliberações serão tomadas estatutariamente. Lençóis Paulista 16 de
agosto de 2019 –
AMAVEL COELHO VAZ
Presidente

ANUNCIE
E ASSINE
ASSINATURA ANUAL:
R$ 100,00
ou 2x de R$ 50,00
Ligue: (14) 3269-3311
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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.
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.
FUSCA 72 cor branco, reformado, com
roda de alumínio.
Tratar (14) 981277721
MERIVA JOY 1.4 cor
preta ano 2009 – Tratar (14) 3263-4351
ASTRA SEDAN
ano 2005. Tratar (14)
98171-5643.
ZAFIRA ELITE 2.0
MPFI FLEXPOWER
2006 em ótimo
estado - procedência
–07 lugares - documentada - aceito
troca. Troca só carro
ou moto de 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)
99262-9876 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) 998224209

Conheça as vagas do
Grupo Proeste acessando
nossa Central de Vagas:
www.indeedjobs.com/proeste
ZAFIRA CD 07
lugares 2004. Fone
(14) 98177-0870.
VOYAGE - 1.8 ano
1991 04 portas.
Tratar: (14) 3264-5396
ou (14) 99641-8253
ECOSPORT 2007 cor
vinho vendo ou troco
por outro carro de
menor valor. Tratar:
(14) 99693-8389
SCORT GL ANO 1987
cor verde metálico,
doc em dia , bateria e
pneus novos, álcool.
Valor R$3000,00
Tratar com Luiz ou
Claudia Cel: (14)
99112-2708

VENDE-SE CELTA
2014 Completo, cor
prata com apenas
43.200 km rodados.
Super conservado.
Tratar. (14) 99628-8876
/ 99111-6710
VENDE-SE CIVIC
ano 2012, cor prata,
segundo dono, bem
conservado. Tratar (14)
99887-7508
VENDE-SE FIAT
Punto Essence 1.6, ano
2015, 16 v, completo,
documento em dia,
cor prata, aceitamos
financiamento. Tratar
(14) 3263-2764 ou (14)
99832-2871

VENDE- SE Agile,
2011, flex, preto. Contato (14) 99674-7626
VENDE- SE Pajero
TR4, ano 2013, cor
Branca, excelente
estado de conservação. Aceita proposta.
Tratar (14) 996916029
VENDE- SE Voyage
CL 1993 azul, todo
original. Tratar (14)
99691-6029
VENDO CARRO Corolla, ano 2016, GLI,
1.8 ,cor prata , único
dono , com 16.000 km
rodados. Tratar cel:.
(14) 98114-9603 ou
(14) 3263-1561
VENDE-SE FOX
2006, motor e pneus
novos, cor prata, com
trio elétrico. Tratar
cel:. (14) 99660-8985
VENDE-SE UMA
cara van ano 81,
cor branca. Valor
R$1000,00. Tratar
cel:. (14) 99805-6976
VENDE-SE UM
Voyage ano 82, cor
vermelho. Valor
R$1000,00. Tratar
cel:. (14) 99805-6976
VENDO FORD ka
2015, em perfeito
estado, único dono
tirado zero, completo,
na cor Prata (Riviera),
baixa quilometragem,
todo revisado, I.P.V.A
e Licenciamento
pago, pneus zero,
com som, alarme e
computador de bordo.
Tratar com Carlos
cel:. (14) 99624-2205

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE MOTO
XRE 300, ano 2014,
vermelha, baixa
quilometragem. Tratar
(14) 99887-7508
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) 991677651.
VENDE – se uma
moto Boulevard 800,
ano 2008, cor roxa
perolizada com 4 mil
km novinha! Tratar:
(14) 99117-2055

VENDE-SE ASTRA
CD ano 2003, em bom
estado com 186 mil
km, tratar (14)997864342

ATENÇÃO PATROAS!
Se você precisa de
empregada doméstica
com experiência ligue
para o Sindicato das
Domésticas (14) 32631923 das 14h às 17h30
PROCURO EMPREGO como empregada
doméstica, tenho 20
anos de experiência.
Tratar (14) 3263-4212/
9.9832-3375
MOTO TÁXI estradas
precisa-se de motoqueiro. Tratar (14)
99895-2612 com Valdir
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.

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

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) 3263-0564

PRECISA-SE DE
professora (o) de
qualquer graduação de
preferência em pedagogia. Enviar currículo
Av: Nove de Julho 679
Centro

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 97583585 / 9 9633-7516.

SERVIÇOS

ANIMAIS

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

BORRACHARIA
TIÃO - Tratar na R:
Palmiro Diegoli, 129,
Jardim Primavera ou
no telefone (14) 32648827.

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.

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

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

VENDE-SE UM
Prisma LTZ, ano 2015,
cor branco, baixa
quilometragem. Tratar
(14) 99732-7713
VENDE-SE UM Etios
SD XLS, ano 2015
modelo 2016, cor
vermelha metálico,
completo, 31 mil
km, documentos em
dia, venda particular
(novíssimo), tratar
(14) 99849-3001 com
Carlos

EMPREGOS

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/
9.9724-0188 com João
Sérgio Rocha.

CONSERTO DE
maquinas de costura,
atendimento a domicilio (Devanir). Tratar
(14) 99727-6618 ou
(14) 98104-6618
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.

RL CAÇAMBA – Faz
serviços de limpeza
com caçamba para
entulho (para firmas
e particulares). Tratar
(14) 99789-2210/
99777-2218.
SUCATÃO DIDI compro ferro, papelão,
cobre, alumínio em
geral. Tratar na Rua
Willian Orsi, nº 57,
Jardim Itapuã. Fone
(14) 3264-6195/
99675-8650. Email: reciclaveismc@hotmail.
com.br
FAÇO PULVERIZAÇÃO no combate de
doenças e pragas, em
plantas frutíferas e
ornamentais. Tratar
(14) 99127-0004
APLICAM-SE 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)
3264-7318 (14) 32648163 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 997115644.
NATAL JARDINAGEM- faço manutenção em jardim,
limpeza de terrenos,
poda de árvores e até
aplicação de venenos.
Tratar (14) 998408705/ 3263-4159
tudo p/ facilitar o seu
jardim!
FAÇO COSTURAS e
reformas de roupas
em geral. Faço principalmente jalecos.
Tratar (14) 99671-7781
ou na R: Amazonas,
532 V. Cruzeiro
PRESTAMOS
SERVIÇOS de cortes
de arvores e limpeza
de quintais em geral.
Temos referencias.
Tratar: (14) 996232929 ou (14) 998641088.
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) 99665-6449. Email:
je_quadrado1500@
hotmail.com. Com Jéssica Quadrado- Crefito
56758-LTF
CARIMBOS LENÇÓIS
e folhinhas. Tratar na
R: João Capoani, 71,
Núcleo. Telefones (14)
3263-2677/ 997021688
JS SANTOS Automatiza dores e Segurança
Eletrônica – Instalação
de automatiza dores 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) 3263-0730/
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

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.

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

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.

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

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

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

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.

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

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
PROCURO TRABALHO na área de
Atendimento, tenho
experiência e formação
na área. Contato (14)
99632-0888
ARTES– DIAGRAMAÇÃO (jornal,
revistas, folders, livros
etc.) desenhos em geral
(caricaturas, retrato
falado etc.) tratar: (14)
99700-0877
GRAFITE PARA fachada, pinturas Artísticas
com desenhos para
fachadas comerciais
e residências. Studio
Paccola (14) 998323243.
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
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/ 32648282/ 3264-6569
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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

SERVIÇOS
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) 99650-3279
PORTO SEGURO CONSÓRCIO. Faça acontecer
seu novo imóvel, sua
reforma, sua construção
ou a compra do seu
terreno. Credito de 55
mil á 500 mil, parcelas a
partir de R$349,00 sem
juros. Até 200 meses
para pagar. Possibilidade de utilização do
FGTS. Contemplações
mensais por meio de
lance ou sorteio. Tratar:.
(14) 99167-9988 ou (13)
97600-6723 Whats.
PROCURA-SE.
APOSENTADO
procurando chácara,
sitio para ser caseiro.
Formado em jardinagem
em geral. Solteiro. Cel:.
(14) 98816-7062 falar
com José

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

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.

FRANGO ASSADO aos domingos,
venha conferir, é uma
delícia! Tratar na
Rua Luiz Henrique de
Camargo, 21, Júlio
Ferrari. Contato (14)
3263-6502/ 996596123 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/ 32642079/ 99686-1979

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

Av. Nove de Julho, 944 - Centro
Lençóis Paulista – SP
(14) 3263-7094 / 99795-0722
www.santangeloimoveis.com.br
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) 998408705/ 3263-4159
ROÇA URBANA –
Verduras, legumes,
ervas e raízes s/
agrotóxicos. R: Carlos
Ranzani, 165, Jd Lago
da Prata. Tratar (14)
99761-1693.

DIVERSOS
MÁQUINAS COSTURA – Venda de peças,
motores, caixinhas,
bancadas e consertos.
Tratar na Rua Santo
Antônio, nº 773, Jd.
Bela Vista ou (14)
99712-5303 com
Cícero.
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) 32645165(14) 99820-0872
– José CarlosRua XV
de Novembro, 581.
Edifício Luiz Paccola, 3º
andar, sala 32. Lençóis
Paulista.
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
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

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

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

__________________________________________________

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

c/

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

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.

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

28/09. CAPITÓLIO
(MG) - Passeio de
lancha + almoço. Tratar:
c/ Ivani (14) 3264-8436,
99724-8206 ou com
Isabel (14) 99682-9892
11 A 15/10. Praia
Grande (SP). Pensão
completa. Tratar: c/
Ivani (14) 3264-8436,
99724-8206 ou com
Isabel (14) 99682-9892
20/10. IBITINGA (SP).
Tratar: c/ Ivani (14)
3264-8436, 99724-8206
ou com Isabel (14)
99682-9892
25 A 27/10. Poços de
Caldas (MG) – Hotel
+ Pensão completa.
Tratar: c/ Ivani (14)
3264-8436, 99724-8206
ou com Isabel (14)
99682-9892

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

27/10. THERMAS dos
Laranjais – Olímpia
(SP). Tratar: c/ Ivani (14)
3264-8436, 99724-8206
ou com Isabel (14)
99682-9892
09/11. APARECIDA
do Norte (SP). Tratar: c/
Ivani (14) 3264-8436,
99724-8206 ou com
Isabel (14) 99682-9892
14 A 17/11. Caraguatatuba (SP). Tratar: c/
Ivani (14) 3264-8436,
99724-8206 ou com
Isabel (14) 99682-9892
24/11. THERMAS dos
Laranjais - Olímpia
(SP). Tratar: c/ Ivani (14)
3264-8436, 99724-8206
ou com Isabel (14)
99682-9892
29/11 A 01/12. Praia
Grande(SP). Tratar: c/
Ivani (14) 3264-8436,
99724-8206 ou com
Isabel (14) 99682-9892
08/12. THERMAS
dos Laranjais- Olímpia
(SP). Tratar: c/ Ivani (14)
3264-8436, 99724-8206
ou com Isabel (14)
99682-9892
13 A 15/12. Praia
Grande (SP) - Pensão
completa. Tratar: c/
Ivani (14) 3264-8436,
99724-8206 ou com
Isabel (14) 99682-9892
02 A 07/01/2020.
Paraty (RJ). Tratar: c/
Ivani (14) 3264-8436,
99724-8206 ou com
Isabel (14) 99682-9892

RESIDÊNCIAS
VENDA

PRINCIPE- CASA4 quartos, 1 sala,2
cozinhas,2 banheiros,1 lavanderia,
edícula-1 quarto,1
cozinha,1 garagem descoberta.
Código 02419 R$
148.400,00. Ligue
(14) 99728 – 1313
/ 3263 – 0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.com.br
SÃO JOÃO- Casa3 quartos,1 sala,1
cozinha,1 banheiro,1
lavanderia, garagem
coberta e descoberta. edícula -1
quarto,1 banheiro,1 lavanderia.
Código 02638 R$
127.200,00. . Ligue
(14) 99728 – 1313
/ 3263 – 0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.com.br
CENTRO- CASA- 2
quartos,1 cozinha,1
banheiro, dep empregada, lavanderia.
Código 02627 R$
127.200,00. Ligue
(14) 99728 – 1313
/ 3263 – 0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.com.br

NUCLEO- SALA
Comercial/Casa- Fundos- 3 quartos,1 sala,1
cozinha,1 banheiro,3
garagens código 02061
R$ 160.000,00. . Ligue
(14) 99728 – 1313 /
3263 – 0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br
ITAPUÃ- TERRENO-PLANO, 200 mtrs², totalmente murado e com
calçada. Código 02473
R$106.000,00. . Ligue
(14) 99728 – 1313 /
3263 – 0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br
RONDOM- TERRENO- Possui muro de
arrimo no fundo. Código
02491 R$ 90.000,00.
. Ligue (14) 99728 –
1313 / 3263 – 0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.com.br
UBIRAMA- APARTAMENTO- 2quarto,1
sala,1 cozinha,1 lavanderia. Código 02353 R$
201.400,00. . Ligue (14)
99728 – 1313 / 3263 –
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br
UBIRAMA- APARTAMENTO-2
quartos,1 sala,1 sala
de jantar,1cozinha, 1
banheiro, 1 lavanderia
e 2 vagas p/ garagem
código 02425 R$
186.000,00. . Ligue (14)
99728 – 1313 / 3263 –
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br
UBIRAMA- APARTAMENTO- 2 quartos,1
sala,1 cozinha,1
lavanderia,1 deposito e
1 varanda com banheiro. Código 02439 R$
310.000,00. . Ligue (14)
99728 – 1313 / 3263 –
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br
UBIRAMA- APARTAMENTO- 2 quartos,1
sala,1 cozinha,1
lavanderia e 2garagem
coberta. Código 02440
R$ 290.000,00. . Ligue
(14) 99728 – 1313 /
3263 – 0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br
NUCLEO- CASA/COMERCIO-2 quartos,1
sala,1 cozinha,1
lavanderia,1 banheiro e
3garagem Sala Comercial-1 sala, 1 banheiro
(21,90 m²) código 02293
R$ 185.500,00. Ligue
(14) 99728 – 1313 /
3263 – 0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br
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)32631118/99781 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)32631118/99781 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
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) 976006723, (14) 99167-9988
ou (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) 997969357 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

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
EDIFÍCIO BETHA vendo apartamento.
Tratar (14) 99772-7716
com Cláudio.
MARIA CRISTINA
vendo casa na R:
Tomé de Souza, 78.
Tratar (14) 99886-9121
com Pedro
JD MORUMBI casa
com 03 quartos sendo
uma suíte com armário, 2 salas + 1 sala de
jantar, lavanderia, terreno amplo, garagem.
Tratar (14) 997821060/ 99787-2043
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) 99727-9056 com
Antonio.
VENDE-SE CASA
(terreno) no bairro
Bela Vista medindo
235,00 mts econstrução 171,43 mts.Tratar
fone: 3263-2983
JD CRUZEIRO casa
no valor de R$ 240 mil
com 03 quartos, sala,
cozinha, banheiro,
área de serviço. Tratar
(14) 99883-8902/
99651-6810
VENDE-SE CASA
localizada – Rua
Padre Anchieta nº18
esquina com a rua
Geraldo Pereira de
Barros,próximo à
avenida Ubirama. Última localização para
quem quer montar
um comércio. Tratar
(14) 99658-4415 com
Cláudio.

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
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. 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
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
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
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Classificados
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

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

RESIDÊNCIAS

JARDIM ITAMARATY: Terreno Esquina
523 m2 (vista Privilegiada) Adriano Cian
– Consultor de Imóvel
Tel. 99126 – 5928
ALUGA–SE CHÁCARA. Tratar (14)
99653-1140
ALUGA – se chácara.
Tratar: (14) 99754-4603
ou (14) 3263-5034.
ALUGA- SE casa.
Excelente localização,
três cômodos, área
de serviço e banheiro.
Próximo a escola
Bianchini na cecap.
Tratar (14) 3264-7926
ou 99806-7878

ALUGA

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

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

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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

VENDE-SE RONDOM- Sala Comercialduas portas e balcão de
alvenaria,2 banheiros.
Código 02579 R$
233.200,00 .Ligue (14)
99728 – 1313 / 3263 –
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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

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

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) 996323811 ou 3264-8064
RESIDENCIAL
ATALAIA Jardim Nova
Lençóis apartamento
02 quartos, sala,
cozinha, banheiro, a.s. e
garagem.
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.

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

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

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

DESCENDO VIRGILIO
ROCHA- Chácaraduas residências,
1° 2 quartos,1 suite,
área de lazer com
churrasqueira, piscina,
3 tanques pra criação
de peixe, mangueira
para porco (alvenaria),
pomar- Segunda
residência- casa do
caseiro sendo 2 quartos, 1 sala,1cozinha,1
banheiro. Código 02611
R$ 583.000,00. . Ligue
(14) 99728 – 1313 /
3263 – 0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br
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

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
SÍTIO 1,09 alqueires
na Vargem Limpa,
com sede e benfeitorias. Tratar fone:
9.9685-8181
VENDE-SE SÍTIO
- Gleba A - Bairro
Campinho. Área
total de 3,3 alqueires
paulista, ou seja,
8,06 hectares,
localizado no
município e Comarca
de Lençóis Paulista,
Estado de São Paulo.
Arrendado para Cana
pela Zilor. Entrar em
contato pelo celular
(41) 99815-9747
Maristela.
VENDO TROCO
por terreno chácara
Vergílio Rocha com
1.025m² fechada em
alambrado, volto a
diferença. Tratar: (14)
99650-0053
VENDE-SE OU
Troca-se por chácara,
casa ou terreno, 01
Caminhão Mercedes
Bens 15/13 anos
82 com o polis e
caçambas para
entulhos. Tratar: (14)
99712-2211
VENDE-SE CHÁCARA próximo da Usina
Barra Grande 3500m²
- poço artesiano,
força e 02 comados.
Tratar: (14) 998386156
VENDE-SE UMA
chacara (corvo
branco) ou troca
por casa, terreno ou
barracão. Tratar (14)
99712-2211

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

TERRENOS
VENDA
SANTANA- TERRENO-300 mtrs²,
plano 2 muros.
Código 02411 R$
120.000,00. . Ligue
(14) 99728 – 1313
/ 3263 – 0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.com.br

PQ ANTÁRTICA
terreno todo murado
410m² Adriano Cian
– Consultor de Imóvel
tel. (14) 99126-5928
PLANALTO,
TERRENO de
esquina, próximo a
rotatória, terreno com
450,56m². Adriano
Cian – Consultor de
Imóvel Tel. (14)99126
5928

SÃO JOSÉTerreno- 253
mtrs², (11x23).
Código 02372 R$
105.000,00. . Ligue
(14) 99728 – 1313
/ 3263 – 0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.com.br

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

TERRENO GRAN
Ville Excelente
terreno plano com
1.020m². Consult
Imóveis 14-32631118

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

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
COMERCIAL COM
excelente localização na av. Jácomo
A. Paccola 1.460m²
A.T.F. CONSULT
Imóveis (14)32631118/99781-2567
V. ANTONIETA
I com 503m²,
esquina. CONSULT
Imóveis (14)32631118/99781-2567
MARIA LUIZA IV
Parte Alta. Vendo
dois terrenos planos,
juntos 225m² cada
total 450m². Vendo
junto ou separado.
Adriano Cian – Consultor de Imóvel Tel.
99126 5928
ITAMARATY: TERRENO 02 Juntos
Total 734 m² vendo
junto e separado.
Adriano Cian – Consultor de Imóvel Tel.
(14) 99126 5928

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) 99126- 5928

JD EUROPA – vendo
terreno parte alta, ótima localização. Tratar
(14) 98137-7021
JARDIM CRUZEIRO vendo terreno
medindo 275m² Rua
Mato Grosso(ao lado
do nº 185 frente ao nº
200) - Tratar com Luiz
(14) 99702-6597
JARDIM ITAMARATI. Vendo um terreno
com topografia plana,
com 517,5 m2 (15m x
34,5m), na parte alta
do Jardim Itamarati.
Tratar com Eduardo 14 99786 3769
TERRENO LOCALIZADO no Jardim
Village, na Avenida
dos Estudantes.
Interessados tratar no
Telefone (14)997252619.
LOTEAMENTO
SAINT raphael –
macatuba Lotes com
200 m² disponíveis
para venda!Preços
especiais! Informações: (14) 3264-5165
(14) 99820-0872 José
Carlos (whatsapp)

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

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

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.

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

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

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 /
99795-0722
VENDO TERRENOS comerciais
JD Planalto em
frente ao Constrular
450m² cada. Tratar:
(14)99712-0847
VENDO TERRENO
VL ANTONIETA II, Rua
Honório Barbosalote
4 quadras 6, 12 x 36,5
- 459 m² - Tratar: (14)
99614-3191

VENDE-SE 02
terrenos juntos Grajau
250m² cada um, murado e nivelado. Tratar:
(14) 99117-2055
VENDE-SE TERRENO, na rua Jose
Bonifacio Nº592 Jd.
Marimbono, 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

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

ANUNCIE
E ASSINE
ASSINATURA ANUAL:
R$ 100,00
ou 2x de R$ 50,00
Ligue: (14) 3269-3311

•
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Sociedade

Cia. da Esfiha
2x3

Habil
2x3
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO
O ECO segue resgatando as memórias
lençoenses através da contribuição do escritor
Nelson Faillace e da comunidade local. Nesta
semana, o destaque vai para um registro
de 1975, que mostra alguns dos integrantes
da Guarda Municipal. Se você está na foto,
conhece alguém que esteja ou tem mais
registros do passado, entre em contato conosco.

ELETRO

????
1x11,9

SANTA CLARA

1x12

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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FICANDO MAIS VELHO - Hoje (17) é dia de
festa para o macatubense Cleberson Souza,
jogador de futebol que defende as cores do
Sport Club Recife. Sucesso!

MAIS UMA PRIMAVERA - Fernanda Pires
aniversaria na próxima quarta-feira (21) e recebe o carinho dos amigos e familiares, que
desejam muitos anos de vida!

NOVO CICLO - Ricardo Prates Lima completa mais um ano de vida na segunda-feira (19)
e comemora a data ao lado da família e dos
amigos. Muitas felicidades!

ROGETE
1x6

No último sábado (10), o Clube Esportivo Marimbondo (CEM), em Lençóis Paulista,
realizou seu tradicional Baile dos Pais. Confira nas fotos da Cíntia Fotografias
quem marcou presença no evento!
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

São
Cristovão
1x11,9

Angélica e Adriano,
no Baile dos Pais do CEM
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

Edmar e Cássia,
no Baile dos Pais do CEM
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

Flávia e Luiz,
no Baile dos Pais do CEM
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

BOLÃO
1x11,9

Lori e Zilda,
no Baile dos Pais do CEM
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

Matheus e Camila,
no Baile dos Pais do CEM

Luciano e Carol,
no Baile dos Pais do CEM
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

Milton e Letícia,
no Baile dos Pais do CEM

SALEGO
4X6

ELETRO
CENTRO
2X6

??
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Marcelo e Simone,
no Baile dos Pais do CEM
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

Rodrigo e Fernanda,
no Baile dos Pais do CEM

ERP GESTOR
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GAS
HIDRO
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DATA SMART
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