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Grande passo para 
uma solução defi nitiva

EDITORIAL A3TEMPO
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

DOMINGO, 25/08
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.
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Prado desapropria de forma 
amigável casas da Contente
Indenização envolve pagamento em dinheiro e doação de terrenos; 39 famílias instaladas em área de risco atingidas 
pelas enchentes dos últimos anos vão deixar o local para morar em casas da CDHU no prolongamento do Ibaté

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

 De bem com De bem com

A VIDAA VIDA

A Unimed Lençóis Paulista realiza neste domingo (25) a 7ª Caminhada Unimed de 
Bem com a Vida, que deve reunir milhares de pessoas para promover a mudança 
de hábitos e de incentivar o estilo de vida mais saudável. A saída é às 9h da frente 
à Unimed, de onde os participantes seguem rumo ao Parque do Paradão.

ESPORTE

Série B defi ne 
semifi nalistas 
neste domingo

Quatro jogos marcados para este 
domingo (25) elegem os semifi nalistas 
da Série B do Campeonato de Fute-
bol Amador de Lençóis Paulista. Os 
confrontos foram defi nidos na semana 
passada, com a disputa das partidas 
da última rodada da primeira fase. Na 
briga pela permanência na competição, 
o Reduto enfrenta o Unidos da Vila às 
8h, no Estádio Municipal João Roberto 
Vagula. Confi ra os outros jogos. A6

CULTURA

Encanta Kids
abre inscrições 
para nova edição

Chegou a vez das crianças. Estão 
abertas as inscrições para o Festival 
Encanta com a Padroeira Kids, que 
neste ano acontece nos dias 6, 11 e 
13 de outubro, dentro da programa-
ção da Festa de Nossa Senhora da 
Aparecida, no Jardim Cruzeiro. As 
inscrições se encerram no dia 20 de 
setembro. Serão aceitos apenas candi-
datos residentes em Lençóis Paulista e 
com idade entre sete e 13 anos. A7

A8
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ZOONOSES

Prefeitura lança 
Programa Chip 
Animal amanhã

A Prefeitura de Lençóis Paulista, 
por meio da Secretaria de Saúde e da 
Coordenadoria de Proteção Animal, 
lança neste domingo (25), a partir das 
10h, na Praça Comendador José Zillo 
(Concha Acústica), o Programa Chip 
Animal. A medida visa incentivar o 
controle populacional de cães e gatos, 
principalmente na área urbana, a pos-
se responsável e evitar os maus-tratos e 
o abandono de animais. B3

A5

TURISMO

Encontro debate 
Planejamento 
Participativo

A Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, através da Secretaria de Turis-
mo, realiza na próxima terça-feira (27), 
a Ofi cina de Planejamento Participativo 
do Turismo. O evento acontece a partir 
das 18h no Centro do Empreendedor 
(Rua Coronel Joaquim Gabriel, n.º 11) 
e é aberto a todos os interessados. As 
inscrições podem ser feitas pelo telefone 
(14) 3263-2300 - Ramal 6, ou pelo e-mail 
turismolençois@gmail.com. B2

OPERAÇÃO

Ação conjunta 
resulta na prisão 
de oito pessoas

Na quarta-feira (21), equi-
pes das polícias Militar e Civil 
de Lençóis Paulista, com apoio 
do Canil de Bauru, cumpriram 
diversos mandados de busca e 
apreensão a fim de combater a 
criminalidade no município. A 
ação resultou na prisão de oito 
indivíduos, sendo um menor de 
idade, e apreensão de grande 
quantidade de drogas, dinheiro e 
quatro veículos. A4

FURTO

Loja de eletro é 
invadida no Centro A4

NOVO LAR - Famílias deixarão imóveis em 
área de risco para se mudar para casas da 
CDHU, no prolongamento do Jardim Ibaté
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RUMO A PORTUGAL!
PARABÉNS AOS SELECIONADOS PARA A ETAPA INTERCÂMBIO 

E A TODOS OS ALUNOS E PROFESSORES PARTICIPANTES

Alunos selecionados para a ETAPA INTERCÂMBIO do Projeto “Era Uma Vez Brasil” - Edição 2019
Para conhecer os nomes dos alunos, professores e escolas contempladas, acesse: www.lwart.com.br/blog

O “Era Uma Vez Brasil” é um projeto cultural que ensina a história do nosso país de maneira lúdica e inovadora, por meio da arte. 
Na edição 2019, o projeto beneficiou mais de 700 alunos do Ensino Fundamental II e 14 professores de história da rede pública de ensino, das cidades 
de  Lençóis Paulista e Macatuba, em suas duas primeiras etapas. Agora, para a etapa intercâmbio, 20 alunos e 2 professores foram selecionados para 

embarcar em  uma viagem de 10 dias rumo a Portugal, percorrendo os caminhos e revivendo o trajeto da Corte Portuguesa antes da chegada ao Brasil.

O projeto “Era Uma Vez Brasil” é uma realização da Origem Produções, com o patrocínio da Lwart Lubrificantes por meio da Lei de
Incentivo à Cultura e apoio das secretarias de Educação e Cultura das cidades de Lençóis Paulista e Macatuba.
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Opinião
PARA PENSAR
 “Uma sociedade cresce bem quando homens 

velhos plantam árvores mesmo sabendo que 
nunca vão usufruir de sua sombra.”

provérbio grego.

FRASE
“Ficamos muito felizes. Não poderia ter tido uma proposta melhor. Sofremos 
muito com as enchentes e agora poderemos, enfi m, viver com segurança.”
Celia Regina Lopes Barcellos, moradora da Vila Contente, que deixará área de risco 

para morar em nova casa da CDHU.
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l Grande passo para uma solução defi nitiva

Foram nove meses sem muito alarde 
desde que a Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista realizou o primeiro 

encontro com moradores da Vila Conten-
te, até que nessa sexta-feira (23) foi dado 
um grande passo em direção a uma so-
lução defi nitiva para o problema das en-
chentes, que persiste há várias décadas.

A fi nalização dos processos de desa-
propriação dos imóveis localizados 
em área considerada de risco, que 
foram concretizados com a assina-
tura das escrituras que transferem 
ao município a propriedade de 29 
imóveis situados na parte baixa 
do bairro, próximo ao entronca-

mento do Córrego Corvo Branco 
com o Rio Lençóis, abre caminho 
para que, muito em breve, o local 

seja desocupado para dar lugar a dis-
positivos de contenção de inundações.
O que parece ter sido um processo sim-
ples, levou anos e mais anos para se 
resolver. Após tentativas fracassadas de 
outras gestões, o prefeito Anderson Pra-
do de Lima (PSB) mobilizou sua equipe 
de governo em diversas frentes e apre-
sentou uma proposta vista como viável 
pelos moradores do bairro, que antes 
relutavam em aceitar qualquer acordo.
A Prefeitura precisou abrir o caixa e 
se dispor de uma área que poderia ser 
utilizada para outra fi nalidade. Em ou-
tras palavras, precisou gastar dinheiro. 
Ainda bem que muitos entendem que 
dinheiro não é nada quando a vida de 
alguém está em risco. Ponto para o 
prefeito.
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Manual de pais

Coisas de uma net misteriosa

José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral e presidente 

da Academia Paulista de Letras, biênio 
2019/2020       

Filhos nascem após nove meses 
de gestação. Como regra, sal-
vo as exceções. Durante esse 

período, nem todos os pais fa-
zem o “cursinho” para o enfren-
tamento da situação adveniente.
Houve tempo em que se falava na 
“Escola de Pais”. Preparação dos 
casais para o desafi o de sobrevi-
ver após à chegada do fi lhote. Um 
ser frágil, indefeso, que só sabe 
chorar e mamar... A angústia quan-
do não se descobre porque não 
para de berrar! Será cólica, será 
dor de ouvido, o que o incomoda?
O cuidado para tomar no colo aquele 
serzinho tão mole. O cuidado com a 
“moleira”. A ansiedade para acompa-
nhar o sono, ante as notícias de que 
há bebês que morrem dormindo...
Essa a melhor fase. Depois as vaci-
nas, os tombos, as fraturas. A esco-
la, a difi culdade na escolha. Como 
educar adequadamente a prole? 
As festinhas de aniversário, os 
shows dentro do colégio, as ami-
zades. E por aí vai. O fi lho é sem-
pre uma criança. Para os pais, 
nunca fi ca adulto. Não tem idade. 
Penso na situação de nossos dias, em 
que as redes sociais ocupam lugar pri-

vilegiado na mente dos fi lhos. Quan-
tas horas cada qual passa a manusear 
seus mobiles? Quais as páginas que 
frequentam? Que tipo de mensagem 
recebem? Com quem se relacionam?
A presença dos pais na vida dos fi lhos 
é sempre imprescindível. Mas pode 
ser cada vez mais difícil. Há uma idade 
em que o “pai herói” cede espaço ao 
“careta”, ao “jurássico”, à fi gura quase 
ridícula de quem “não está com nada”.
Mas os pais estão sempre a postos. 
Para receber com o abraço de acolhida, 
para perdoar sempre. Para entender 
tudo o que acontece. Para continuar, 
amoravelmente, a missão infi nita de 
ser um ardoroso e incondicional ami-
go do fi lho. Pais podem errar. E erram 
frequentemente. Mas é impossível 
que premeditem o erro e o assu-
mam. Tudo o que fazem, é pensan-
do no melhor. A intenção é acertar.
Seria bom que houvesse um Ma-
nual para Pais. Uma cartilha com 
regras, exercícios e treinamento. 
Pode até existir. Mas será sem-
pre insufi ciente para a irrepeti-
bilidade da existência de cada 
pai, de cada mãe, de cada fi lho.
Um fi lho, essa luz que se acende no 
coração dos pais e que permanece 
acesa. Mesmo quando esse fi lho 
inverte a ordem das coisas e parte 
antes dos pais. A luz que só se apa-
gará, se isso um dia vier a ocorrer, 
quando os pais também partirem. 

Nelson Faillace
é escritor      

A já famosa rede de notícias, via 
Internet, às vezes nos surpre-
ende com notícias um tanto do 

lado avesso da realidade, mas a insis-
tência é patente, pois às vezes essas 
chamadas Fake News acabam pegan-
do e conseguem seguidores. Não é 
vantagem nenhuma, pois eu acho que 
qualquer notícia que seja veiculada na 
rede, raramente não terá seguidores.
Cada cabeça, cada sentença.
Por exemplo. As recentes notícias de 
grandes queimadas na nossa grandio-
sa fl oresta amazônica, deram margem 
a notícias estapafúrdias, como a de 
uma ambientalista da Europa, que pu-
blicou, com direito a foto e tudo o mais, 
que havia salvado um fi lhote de girafa 
das queimadas da Amazônia. Isto mes-
mo. Girafa na Amazônia! Eu pergunta-
ria, inocentemente, se o fi lhotinho de 
elefante tinha se salvado ou se algu-
ma leoa conseguira livrar sua prole!
Que nosso amantíssimo Bra-
sil não está bem, ninguém duvida.
Esforços estão sendo feitos para melho-
rar nossa má situação, só que não vou 
citar nenhum deles, pois podem dar-
-me adjetivos pejorativos, que é o que 
mais se vê. Ápodos exagerados, von-
tade de denegrir, sempre dissimulados 
como se fossem ações de alto coturno.

Mas a rede foi criada para isto. Se você 
dá sua opinião verdadeira, você estará 
irremediavelmente se expondo a co-
mentários os mais diversos. Como as 
opiniões são muitas e até divergentes, 
assim como podem ter as variadas 
interpretações, há que se conformar 
discretamente com o que for postado 
a esse respeito, a não ser que você 
queira entrar em intermináveis po-
lêmicas, que é do agrado de muitos 
desses que frequentam nossas mídias.
Podemos dizer que muitos bus-
cam a verdade dos fatos, mas uma 
boa porcentagem busca somen-
te o sensacionalismo, seja racio-
nal ou simplesmente especulativo.
Mas nem por isto devemos deixar 
de utilizar os recursos da mídia, que 
também têm a sua importância muito 
grande. Principalmente se levarmos 
em conta a facilidade de comunicação, 
os inúmeros recursos informativos, 
tanto que um médico conhecido co-
locou um aviso na porta do seu con-
sultório: “Se você veio até meu con-
sultório por informações colhidas no 
seu “Google”, por favor, por favor peça 
a sua receita através do “Windows”!
Só para terminar, temos hoje um já po-
lêmico presidente, que se gaba de ter 
feito sua propaganda eleitoral, precisa-
mente utilizando da mídia eletrônica.
E com grande economia em sua carrei-
ra presidencial!
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As declarações do presi-
dente Jair Bolsonaro sobre a 
crise na Amazônia continu-
aram tendo desdobramen-
tos na Europa nessa sexta-
-feira (23). O presidente 
francês, Emmanuel Macron, 
acusou Bolsonaro de ter 
mentido durante o encon-
tro do G20, realizado em ju-
nho, em Osaka, no Japão, ao 
minimizar as preocupações 
com o a mudança climática.

CORRENTE
Após a declaração emitida 

pelo escritório ofi cial, o go-
verno francês também disse 
que se opõe ao acordo comer-
cial entre a União Europeia e 
o Mercosul, anunciado com 
pompa e circunstância após 
o G20. O primeiro-ministro da 
Irlanda, Leo Varadkar, também 
ameaçou votar contra o texto 
se o Brasil não respeitar seus 
“compromissos ambientais”, 
em meio a críticas ao presiden-
te Jair Bolsonaro pelos incên-
dios que assolam a Amazônia.

CLÁUSULAS
Fechado em junho deste 

ano, depois de mais de 20 
anos de negociação, mas ain-
da dependendo da aprovação 
do parlamento dos países en-
volvidos, o acordo comercial 
UE-Mercosul prevê, segundo 
os europeus, a implemen-
tação efetiva do Acordo de 
Paris sobre Mudanças Climá-
ticas, que inclui, entre outros 
assuntos, combater o desma-
tamento e a redução da emis-
são de gases do efeito estufa.

CÚPULA
Os signatários se compro-

metem ainda a tomar ações 
de proteção ambiental, que 
abarca conservação de fl ores-
tas, a respeitar direitos traba-
lhistas e a promover condutas 
empresariais responsáveis. Na 
quinta-feira (22), Macron pro-
pôs que a “crise internacional” 
da Amazônia seja uma prio-
ridade na cúpula do G7, que 
acontece neste fi m de sema-
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na em Biarritz, no sudoeste da 
França. O presidente da Fran-
ça disse em rede social que 
“nossa casa está queimando”.

URGENTE
A chanceler alemã, Ange-

la Merkel, manifestou apoio 
ao presidente francês por 
meio de seu porta-voz, di-
zendo que os incêndios na 
Amazônia constituem uma 
“situação urgente” que deve-
ria sim ser discutida durante 
a cúpula do G7, apesar das 
acusações de ingerência por 
parte de Bolsonaro. O presi-
dente brasileiro, por sua vez, 
acusou seu colega francês 
de ter “uma mentalidade co-
lonialista” e de querer “ins-
trumentalizar” o tema “para 
ganhos políticos pessoais”.

AMIGUINHO
O presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, tam-
bém se manifestou sobre o 
assunto nessa sexta-feira 
(23), mas adotou um posicio-
namento diferente dos de-
mais líderes mundiais, se li-
mitando a dizer que ofereceu 
ajuda a Bolsonaro para com-
bater queimadas na Amazô-
nia. Em comunicado enviado 
à imprensa, o Departamento 
de Estado norte-americano 
confirmou que “está pronto” 
para “considerar qualquer 
pedido” de ajuda do Brasil.

FORÇAS ARMADAS
No fi m da tarde, o presiden-

te brasileiro autorizou o uso 
de Forças Armadas no com-
bate às queimadas na Amazô-
nia. O decreto para autorizar 
a medida, publicado em edi-
ção extra do “Diário Ofi cial da 
União”, prevê o uso das tropas 
até 24 de setembro. O uso dos 
militares depende de reque-
rimento por parte dos gover-
nadores da região. O texto diz 
também que o trabalho das 
Forças Armadas ocorrerá em 
“articulação” com os órgãos 
de segurança pública e os ór-
gãos e entidades públicas de 
proteção ambiental.
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Polícia
DROGA
Na manhã da quarta-feira (21), a Polícia Militar de Lençóis Paulista apreendeu 33 porções de 
maconha, 19 eppendorfs de cocaína e mais R$ 456 em espécie em uma residência no Jardim 
Ibaté. A ação aconteceu após uma denúncia de que dois jovens estariam com o entorpecente. 
G.C.S., de 21 anos, e M.S., de 19 anos foram abordados e encaminhados à Delegacia de Polícia, 
onde a autoridade apreendeu o entorpecente, liberando os jovens em seguida. 

AÇÃO CONJUNTA

FOGO

FURTO

MAIS FURTO

Operação apreende grande 
quantidade de droga
Trabalho teve a participação de policiais Militares e Civis e do Canil de Bauru

Flávia Placideli

Na manhã desta quarta-
-feira (21), equipes das 
polícias Militar e Civil 

de Lençóis Paulista, com apoio 
do Canil de Bauru, cumpriram 
diversos mandados de busca e 
apreensão a fim de combater a 
criminalidade no município. A 
ação resultou na prisão de três 
indivíduos, e apreensão de 
grande quantidade de droga, 
dinheiro e quatro veículos.

De acordo com informa-
ções obtidas pela reportagem 
do Jornal O ECO junto ao co-
mandante da equipe de Força 
Tática da Polícia Militar, sar-
gento Lucas, que participou 
da operação, a ação teve início 
por volta das 6h, nos bairros 
da Bela Vista, Antonieta II e 
Cecap. Foram cumpridos dois 
mandados de busca e apreen-
são expedido pela Justiça e 
feito um flagrante. Três indiví-
duos foram presos. 

Durante a ação conjunta fo-
ram apreendidas 48 pedras de 
crack (8,5 gramas), oito eppen-
dorfs de cocaína (10,5 gramas), 
R$ 894 em espécie, além de 
quatro veículos: um Ford/
Ecosport, uma Honda/CG 160, 
uma Honda/Hornet 600 e uma 
Honda/CBR 1000. Os veículos 
foram avaliados em R$ 88 mil. 

Segundo o sargento Lucas, 
foram conduzidos à Delegacia 
de Polícia Civil S.A.O.C., de 
30 anos, morador do Jardim 
Bela Vista, preso em flagran-
te pelo crime de tráfico de 
drogas; G.A.S., de 37 anos, 
morador da Vila Antonieta II, 
que possuía um mandado de 
prisão em seu nome por pos-
se ilegal de arma de fogo; e 
V.M.S., de 42 anos, morador 
da Cecap, que possuía um 
mandado de prisão em seu 
nome pelo não pagamento de 
pensão alimentícia. 

REPRESSÃO - Três homens foram presos na manhã desta quarta-feira (21) em Lençóis Paulista

Mais cinco foram presos na mesma 
operação no início da noite

No início da noite desta 
quarta-feira (21), ainda du-
rante a operação, equipes das 
polícias Militar e Civil de Len-
çóis Paulista prenderam mais 
cinco indivíduos, sendo três 
homens e duas mulheres, após 
o cumprimento de mandados 
de busca e apreensão em uma 
residência no Conjunto Habi-
tacional Maestro Júlio Ferrari.  

Segundo informações do 
comandante da equipe de 
Força Tática da Polícia Militar, 
sargento Lucas, que participou 
da operação junto com o cabo 
Alison e com apoio dos solda-
dos João e Caçador e da Polí-
cia Civil, em cumprimento de 
mandado de busca e apreensão 
pela Rua Júlio Toniolo, no Jú-
lio Ferrari, foram encontrados 
cinco indivíduos na prática de 
tráfico de drogas.

Todos foram detidos e 

MAIS DROGA - Operação apreendeu mais quantidade de 
droga no início da noite no Júlio Ferrari

submetidos a revista pessoal, 
porém, nada foi localizado em 
poder dos mesmos. Ao realizar 
vistoria pela residência, foram 
localizadas 140 pedras de cra-
ck, 101 invólucros de maconha, 
mais cinco tijolos pequenos da 
mesma substância, além de R$ 
607 em espécie e uma balança 
de precisão.

Os indivíduos, três ho-
mens identificados como sendo 
P.O.Z., de 29 anos, F.M.R., de 

30 anos, e um menor de idade 
de 17 anos, e mais duas mulhe-
res, J.C.Z., de 27 anos, e V.C.B., 
de 27 anos, foram apresentados 
à Delegacia de Polícia Civil, 
onde a autoridade de plantão, 
após tomar conhecimento dos 
fatos, ratificou a prisão em fla-
grante pelos Artigos 33 e 35 do 
Código Penal (tráfico de drogas 
e associação ao tráfico). Todos 
ficaram recolhidos aos cárceres, 
à disposição da Justiça. 

Incêndio de grandes proporções atinge mata em Lençóis Paulista
Bombeiros levaram mais de oito horas para conter as chamas em uma mata no Jardim Ubirama

Flávia Placideli

Um incêndio de grandes 
proporções ocorrido nes-
sa terça-feira (20) atin-

giu uma extensa área de mata 
nativa na região do Jardim 
Ubirama, em Lençóis Paulista. 
Segundo informações do Corpo 
de Bombeiros, foram neces-
sárias mais de oito horas para 
conter as chamas, que destruí-
ram grande parte da vegetação.

De acordo com a corpora-
ção, o incêndio teve início no 
período da tarde, por volta das 
14h, e se estendeu até o cair da 
noite. Alguns moradores que 
residem próximo ao local re-
gistraram o trabalho dos Bom-
beiros, que conseguiram apagar 
o fogo depois de mais de oito 
horas, por volta das 22h30, com 
auxílio de caminhões da Prefei-

ESTRAGO - Incêndio teve início 
à tarde e só foi controlado à noite 
no Jardim Ubirama

tura Municipal e de empresas 
da cidade.

Foram necessários mais 
de 48 mil litros de água para 
apagar o fogo. “Nosso trabalho 
foi bastante árduo durante es-
sas oito horas, pois o fogo se 
alastrou para dentro da mata, 
dificultando nosso acesso e 

atingindo grandes proporções, 
por conta do vento. Felizmen-
te não teve nenhum ferido e 
também não atingiu nenhuma 
residência próxima. O maior 
problema mesmo foi a fumaça 
e a questão da preservação am-
biental, pois destruiu grande 
parte da vegetação”, revela o 

sargento Cotrim, que coman-
dou o trabalho da equipe du-
rante o incêndio. 

A Base informou que não 
se sabe exatamente o que cau-
sou o incêndio, que pode ter 
sido criminoso ou acidental, 
ocasionado por algum objeto 
como uma ‘bituca’ de cigarro. 

Casa pega fogo no Jardim do Caju I

Na tarde da última quinta-
-feira (22), uma residência no 
Jardim Caju I, em Lençóis 
Paulista, ficou quase que to-
talmente destruída após um 
incêndio. Uma equipe do 
Corpo de Bombeiros esteve no 
local e conteve as chamas. A 
Perícia também foi até o local, 
mas não se sabe o que pode 
ter causado o incêndio.

Segundo informações con-
tidas no Boletim de Ocorrên-
cia registrado pela 5ª Cia da 
Polícia Militar, por volta das 
16h30, uma equipe de policiais 
esteve no local, na Rua Vergí-
lio Borante, e em contato com 
a vítima, moradora no local, a 
mesma declarou que estava do 
lado de fora da residência com 
seus dois filhos, quando viu a 

casa pegando fogo.
A moradora relatou ain-

da que entrou no quintal da 
casa com um de seus filhos 
no colo, e acabou sofrendo 
um acidente ao cair no chão, 
o que causou escoriações em 
seu rosto e também na cabeça 
da criança, e por isso, foram 
socorridos pelo SAMU (Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência) e encaminhados 
à UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento).

Uma equipe do Corpo de 
Bombeiros conteve as chamas 
na residência, que, segundo o 
BO, teve todos seus pertences 
e mobílias consumidos pelo 
fogo. A Perícia esteve no local, 
mas ainda não se sabe o que 
pode ter causado o incêndio.

Loja de eletrodomésticos 
é invadida no Centro

Homem de 55 anos furta 
barras de chocolate

Ação dos criminosos aconteceu durante a 
madrugada desta sexta-feira (23)

Ocorrência foi 
registrada em um 
supermercado

Flávia Placideli

Uma loja de eletrodomésti-
cos na Rua Quinze de No-
vembro, no Centro de Len-

çóis Paulista, foi furtada durante 
a madrugada desta sexta-feira 
(23). De acordo com a Polícia Mi-
litar, os criminosos arrombaram 
a porta da frente e subtraíram 
sete aparelhos celulares e mais 
seis unidades de computadores 
notebook. O responsável pela 
loja iria levantar se não havia 
sido levado mais nada do local, 
mas a informação não foi divul-
gada posteriormente.

Segundo o Boletim de Ocor-
rência da Polícia Militar, uma 
equipe de policiais foi solicitada, 
por volta das 3h30, para atendi-
mento de uma ocorrência de fur-
to nas Casas Bahia. O solicitante 
declarou que havia visto três in-
divíduos encapuzados saindo do 
interior da loja e seguiram em 
sentido à Vila Contente.

No local, foi constatado 
pela equipe que a porta da 
frente havia sido arromba-
da e que alguns aparelhos 
celulares e notebooks que 
estavam presos em correntes 
estavam arrebentados. 

Um dos responsáveis pela 
loja fez um levantamento e cons-
tatou que foram furtados sete 
aparelhos celulares, sendo qua-
tro da marca Samsung e três da 
Motorola, e seis computadores 
notebook, sendo quatro da mar-
ca Lenovo, um Accer e um da 
marca Dell, avaliados aproxima-
damente em R$ 36 mil. O res-
ponsável ainda iria verificar todo 
o local para ver se não havia sido 
levado mais nada.

A ocorrência foi apresentada 
na Delegacia da Polícia Civil. Até 
o fechamento desta matéria, o 
investigador aguardava o respon-
sável pela loja para elaboração 
do Boletim de Ocorrência, para 
tomar demais providências. 

Flávia Placideli

Na última quarta-feira (21), 
a Polícia Militar registrou 
uma ocorrência em um su-

permercado do Centro de Lençóis 
Paulista, em que um homem havia 
furtado do local unidades de barras 
de chocolate de diversas marcas. 
Segundo o funcionário do estabe-
lecimento, o indivíduo já é conhe-
cido no local por furtar produtos 
e por isso foi abordado do lado de 

fora do estabelecimento. 
Por solicitação de um funcio-

nário de um supermercado, no 
Centro, uma equipe da Polícia 
Militar compareceu no local onde 
foi informada de que L.M., de 55 
anos, entrou pela área de vendas e 
ao sair da loja, por já ser conhecido 
pela prática de furto de produtos no 
local, foi abordado do lado de fora 
com 12 unidades de barras de cho-
colate de diversas marcas.

Diante da situação, as partes fo-
ram encaminhadas à Delegacia de 
Polícia Civil, onde foi lavrado o Bo-
letim de Ocorrência e os produtos 
entregues ao funcionário do super-
mercado. Ambas as partes foram 
liberadas ao final da ocorrência.

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

FOTO: GABRIEL COCHI/DIVULGAÇÃO



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 24 DE AGOSTO DE 2019 • A5

Administração HORTA EDUCATIVA
Tendo em vista a promoção da sustentabilidade e educação ambiental, algumas creches e escolas 
municipais de Lençóis Paulista estão desenvolvendo projetos de hortas educativas por meio de 
iniciativas simples e importantes para envolver as crianças com o meio natural e estimular o gosto 
pela alimentação saudável. A produção é utilizada na própria alimentação dos alunos na merenda 
escolar, doadas ou até mesmo vendidas para as famílias para manutenção dos projetos.
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Prefeitura Municipal conclui processo de 
desapropriação de casas em área de risco
Acordo envolve pagamento de indenização e doação de terrenos, 
39 famílias que aceitaram deixar o local vão morar nas casas da 
CDHU no prolongamento do Jardim Ibaté

Elton Laud

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista con-
cluiu nessa sexta feira 

(23) os trâmites burocráticos 
do processo de desapropria-
ção dos imóveis localizados na 
parte baixa da Vila Contente, 
em área considerada de risco 
de alagamentos próxima ao en-
troncamento do Córrego Corvo 
Branco com o Rio Lençóis. Ao 
todo, 39 famílias aceitaram o 
acordo proposto no final do 
ano passado e deixarão o local 
em cerca de dois meses, após a 
entrega das casas do Conjunto 
Habitacional Lençóis Paulista 
E, que estão em fase final de 
construção no prolongamento 
do Jardim Ibaté.

As tratativas com os mora-
dores, castigados pelos alaga-
mentos desde a fundação do 
bairro, há mais de 40 anos, ti-
veram início ainda na gestão da 
prefeita Bel Lorenzetti (PSDB), 
depois de uma inundação ocor-
rida em 2011. No entanto, uma 
série de impasses relacionados 

à forma de indenização das 
famílias pela desapropriação 
dos imóveis acabou impedindo 
que houvesse um acordo. Nes-
se meio tempo, em 2016, uma 
nova e devastadora enchente 
voltou a atingir a cidade, dei-
xando um rastro de destruição 
no local e fazendo com que 
muitas famílias perdessem tudo 
ou quase tudo o que tinham.

Depois de muitos desencon-
tros, a solução para o problema 
começou a se desenhar em no-
vembro do ano passado, quando 
o prefeito Anderson Prado de 
Lima (PSB), ao lado de alguns 
secretários de governo, reali-
zou uma reunião com as famí-
lias para apresentação de uma 
proposta que visava um acordo 
definitivo. Na ocasião, além 
das referidas casas da CDHU, 
que começaram a ser construí-
das em 2014 justamente com a 
finalidade de desocupar a área 
de risco, foram oferecidos um 
terreno e uma quantia de R$ 10 
mil em dinheiro a título de in-
denização pela desapropriação.

De imediato a proposta foi 

aceita por cerca de 35 famílias, 
que entenderam ter chegado 
a uma solução viável para o 
transtorno, mas outras quatro 
manifestaram interesse poste-
riormente. Ao todo foram de-
sapropriados 29 imóveis que 
abrigavam as 39 famílias que 
aderiram ao acordo - alguns ter-
renos continham mais de uma 
casa. Segundo Ney Góes, secre-
tário de Assistência Social, um 
dos pontos fundamentais para a 
solução do caso foi a negocia-
ção junto à CDHU, que permi-
tiu a inclusão dos moradores no 
programa habitacional.

“Muitas dessas famílias não 
se enquadravam nos critérios da 
companhia e foram necessárias 
diversas reuniões para discutir o 
assunto, mas, felizmente, tudo foi 
resolvido da melhor forma. É im-
portante destacar que essas pes-
soas estão sendo indenizadas por 
meio dos terrenos e do dinheiro 
pago pela Prefeitura e apenas 
isso. As casas para onde eles irão 
se mudar correspondem a um 
financiamento habitacional as-
sumido junto à CDHU, que eles 

ÁREA DE RISCO - Moradores do local convivem frequentemente com o risco de inundações; em 
janeiro algumas casas chegaram a ser evacuadas após uma forte chuva

irão pagar de acordo com o que 
foi negociado diretamente com 
a companhia. Nosso trabalho foi 
apenas a indicação”, explica.

PROCESSO
Nos últimos nove meses a 

equipe da Secretaria de Negó-
cios Jurídicos da Prefeitura Mu-
nicipal deu andamento aos pro-
cessos de desapropriação, que 
foram concluídos nessa sexta-
-feira (23) com a assinatura das 
escrituras que transferem a pro-

priedade ao município. Segun-
do Rodrigo Favaro, secretário 
responsável pela pasta, apenas 
um caso precisou de interven-
ção judicial pela necessidade 
de se fazer um inventário. Com 
a parte burocrática resolvida, 
resta apenas a desocupação dos 
imóveis, que deve ocorrer em 
até dois meses.

“As escrituras estão assi-
nadas e serão registradas na 
semana que vem. Também já 
foi acertada a questão da inde-

nização em dinheiro, que teve 
o valor aumentado para R$ 11 
mil, dos quais, em alguns ca-
sos, foram descontados impos-
tos atrasados para regularizar 
a situação para a desapropria-
ção. Após a entrega das casas 
da CDHU, prevista para o dia 
14 de setembro, os moradores 
têm até 30 dias para deixarem 
os imóveis desapropriados, 
que serão demolidos imedia-
tamente após a desocupação”, 
comenta Favaro.

A Prefeitura Municipal 
também já definiu o local que 
será loteado para a divisão dos 
terrenos aos proprietários dos 
imóveis desapropriados na 
Vila Contente. Segundo Ro-
drigo Favaro, a área escolhida 
tem cerca de 19 mil metros 
quadrados e está localizada ao 
lado do Jardim Primavera, às 
margens da Rodovia Marechal 
Rondon (SP-300). O local vai 
abrigar um novo loteamento, 
com lotes de 200 metros qua-
drados, que já tem, inclusive, 
um projeto de regularização 
em andamento.

De acordo com o com-
promisso firmado entre o 

município e os proprietários 
que aceitaram o acordo de 
desapropriação, com acom-
panhamento do Ministério 
Público, o prazo máximo para 
a entrega desses terrenos é de 
três anos a partir da data da 
assinatura das escrituras, que 
ocorreu ontem (23). Já em re-
lação às áreas desocupadas, a 
ideia é que sejam implantados 
dispositivos de contenção de 
inundações, que irão contri-
buir para que o problema das 
enchentes seja solucionado 
definitivamente. É isso que 
espera o prefeito Anderson 
Prado de Lima.

“Penso que o político tem 

a obrigação de cumprir com a 
palavra dada, é com muita ale-
gria que assinei nesta semana 
a desapropriação das casas da 
área de inundação. É também 
o passo mais importante para 
que as pessoas que sofrem 
com a questão das enchentes 
há décadas possam dormir 
com a tranquilidade de que a 
água não vai mais invadir as 
suas casas e levar consigo toda 
a história. Lembro bem que 
em 2016, quando pedi votos 
naquela região, fiz essa pro-
messa de começar a resolver 
esse sério problema de forma 
definitiva, e é isso que esta-
mos fazendo agora”, ressalta.

Terrenos doados como parte da indenização formarão novo loteamento

Moradores se mostram satisfeitos com acordo
Os primeiros movimentos 

para a desapropriação das 
casas da Vila Contente foram 
dados em 2013, quando a 
então prefeita Bel Lorenzetti 
(PSDB) assinou um convênio 
com a CDHU com o objetivo 
de construir casas populares 
para a remoção das famílias 
do local, que havia sido atin-
gido por uma enchente em 
janeiro de 2011. A maior parte 
dos proprietários demonstra-
va resistência em relação ao 
assunto, principalmente por 
conta de indefinições acerca 
do pagamento de indenizações 
pelos imóveis desapropriados.

Com a proposta refor-
mulada na gestão Prado de 
Lima, os moradores do local 

se dizem satisfeitos com o des-
fecho. É o caso da doméstica 
Celia Regina Lopes Barcellos, 
de 46 anos. Moradora da Vila 
Contente há 15 anos, ela lem-
bra que sofreu muito com as 
enchentes e comemora a mu-
dança que está prestes a acon-
tecer. “Ficamos muito felizes. 
Não poderia ter tido uma pro-
posta melhor. Sofremos mui-
to com as enchentes e agora 
poderemos, enfim, viver com 
segurança”, avalia Celia, que 
atualmente reside com o ma-
rido no local.

O vendedor Marcio Auré-
lio Malavasi, de 50 anos, que 
também reside no local há 
15 anos com a esposa e dois 
filhos, também demonstra sa-

tisfação pelo acordo, que vai 
permitir que a família reco-
messe a vida longe do perigo 
das enchentes. “Eu peguei as 
três últimas enchentes que 
atingiram a Vila Contente, em 
2006, 2011 e 2016. Nessa úl-
tima eu perdi tudo, porque a 
água subiu em 10 minutos até 
a altura do telhado. Foi uma 
proposta muito boa. Nenhum 
prefeito havia conseguido re-
solver antes. Dentro do que 
era possível fazer foi uma boa 
solução para tirar as pessoas 
da área de risco”, diz.

O mesmo sentimento é 
compartilhado por Aparecida 
Lourdes da Silveira Bolonha, 
cabeleireira de 50 anos que 
morava na Vila Contente na 

época da última enchente com 
o marido e um filho, mas dei-
xou o local após perder tudo 
o que tinha mais uma vez. “A 
casa é da minha família desde 
que eu tinha oito anos e pas-
samos por diversas enchentes. 

Todo início de ano ficava todo 
mundo nessa situação de fi-
car desesperado e apreensivo 
achando que a casa ia alagar 
a qualquer momento depois 
de uma chuva. A casa tinha 
sido toda reformada entes da 

última enchente e foi tudo 
perdido. Muitas propostas já 
haviam sido feitas, mas ape-
nas com esta houve consenso 
entre os moradores. Acredito 
que não tinha melhor solu-
ção”, pontua.

FOTO: ELTON LAUD/O ECO

LOTEAMENTO - Terrenos serão divididos a partir de área localizada ao lado do Jardim Primavera

NOVO LAR - Famílias deixarão imóveis em área de risco para se mudar 
para casas da CDHU, no prolongamento do Jardim Ibaté
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CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PRIMEIRA FASE DA SÉRIE B

CLAS. GRUPO A P J V E D GP GC S
1º União Primavera 20 8 6 2 0 24 4 20
2º Reduto 17 8 5 2 1 35 10 25
3º Atlético Guarani 11 8 3 2 3 11 12 -1
4º Nacional 10 8 2 4 2 16 13 3
5º Atlétiko Kaju 9 8 3 0 5 17 21 -4
6º MA FC 7 8 2 1 5 8 12 -4
7º Real Lençóis 0 8 0 0 8 6 21 -15

CLAS. GRUPO B P J V E D GP GC S
1º Chape 19 7 6 1 0 19 4 15
2º Alfredo Guedes 17 7 5 2 0 18 11 7
3º Unidos da Vila 13 7 4 1 2 17 13 4
4º Esperantina 10 7 3 1 3 13 14 -1
5º Grêmio da Vila 9 7 2 3 2 5 5 0
6º Paulista 7 7 2 1 4 10 20 -10
7º Esportivo União 5 7 1 2 4 8 14 -6
8º Liverpool 3 7 1 0 6 3 36 -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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AMADOR

SÉRIE A BASQUETE

XADREZ

Esporte
NOVELA
Neymar tem sido presença frequente nas capas dos principais jornais esportivos da Europa, mas o 
futuro do atacante brasileiro segue indefi nido. Na linha de frente, Barcelona e Real Madrid travam 
uma batalha para tentar a contratação do atleta junto ao Paris Saint-Germain. Uma das publicações 
destacou nessa sexta-feira (23) que o Barça preparava uma proposta defi nitiva para tentar 
convencer o clube francês. Enquanto isso, dirigentes do Real estão em Paris tratando da negociação.
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Série B defi ne 
os semifi nalistas 
neste domingo (25)
Jogos acontecem no Vagulão e no campo do Jardim Ubirama

Elton Laud

Quatro jogos marcados 
para este domingo (25) 
elegem os semifinalistas 

da Série B do Campeonato de 
Futebol Amador de Lençóis 
Paulista. Os confrontos foram 
definidos na semana passada, 
com a disputa das partidas da 
última rodada da primeira fase, 
que garantiram a classificação 
de União Primavera (20 pts.), 
Reduto (17 pts.), Atlético Gua-
rani (11 pts.) e Nacional (10 
pts.), no Grupo A; Chape (19 
pts.), Alfredo Guedes (17 pts.), 
Unidos da Vila (13 pts.) e Es-
perantina (10 pts.), no Grupo B.

Na briga pela permanência 

na competição promovida pela 
Secretaria de Esportes e Recre-
ação de Lençóis Paulista, o Re-
duto (2º A) enfrenta o Unidos 
da Vila (3º B) às 8h, no Estádio 
Municipal João Roberto Vagula 
(Vagulão). No mesmo local, às 
10h, jogam União Primavera (1º 
A) e Esperantina (4º B). No cam-
po do Centro Esportivo Zéfiro 
Orsi (Jardim Ubirama), às 8h, o 
Alfredo Guedes (2º B) encara o 
Atlético Guarani (3º A). Às 10h, 
entram em campo Chape (1º B) 
e Nacional (4º A).

Quem passar do confronto 
entre Reduto e Unidos da Vila 
terá pela frente o vencedor da 
partida entre Chape e Nacional. 
Na outra semifinal o ganhador 

do duelo entre União Primavera 
e Esperantina mede forças com 
quem levar a melhor no jogo 
entre Alfredo Guedes e Atlético 
Guarani. Os jogos estão marca-
dos para o dia 8 de setembro. 
A final entre os dois vitoriosos, 
que conquistam o acesso à Série 
A em 2020, está prevista para a 
semana seguinte, no dia 15.

RESULTADOS
No último domingo (18), 

em jogos válidos pela última ro-
dada da primeira fase, Nacional 
e Unidos da Vila empataram 
em 1 a 1, com gols de Leonardo 
Gomes e Jolsifer Soares, res-
pectivamente. O Atlétiko Kaju 
derrotou o Grêmio da Vila por 

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A

AMADOR SÉRIE A
CLAS. EQUIPES P J V E D GP GC S

1º Expressinho 16 6 5 1 0 17 3 14
2º Unidos do Júlio Ferrari 13 6 4 1 1 17 9 8
3º Grêmio Cecap 11 6 3 2 1 13 8 5
4º Santa Luzia 10 6 3 1 2 18 13 5
5º Atlético Lençóis 7 7 2 1 4 15 20 -5
6º Asa Branca 6 6 1 3 2 7 9 -2
7º Açaí 4 7 1 1 5 5 19 -14
8º São Cristovão 2 6 0 2 4 10 21 -11

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

Equipes entram em campo pela 
última rodada da primeira fase
Expressinho defende liderança em confronto contra o São Cristovão

Elton Laud

Com os quatro semifinalis-
tas classificados com duas 
rodadas de antecedência, 

a primeira fase da Série A do 
Campeonato de Futebol Ama-
dor de Lençóis Paulista chega 
ao fim com foco exclusivo na 
definição dos confrontos da 
próxima fase, que ainda estão 
em aberto e dependem da com-
binação de resultados dos três 
jogos marcados para a manhã 
deste domingo (25).

Abrindo a rodada, às 8h, 
no Estádio Municipal Zeferino 
Ribeiro Sobrinho (Alfredo Gue-
des), jogam Asa Branca e Grê-
mio Cecap. Às 10h, no mesmo 
local, se enfrentam São Cristo-
vão e Expressinho. Também às 
10h, no Estádio Distrital Eugê-
nio Paccola (Cecap), entram em 
campo Unidos do Júlio Ferrari 
e Santa Luzia.

Quem lidera a tabela é o Ex-
pressinho, que tem 16 pontos. 
Em segundo lugar, com 13 pon-
tos, aparece o Unidos do Júlio 
Ferrari, seguido por Grêmio 

LÍDER - Primeiro colocado com 16 pontos, Expressinho (camisa 
listrada) encara São Cristovão para se manter na ponta da tabela

Cecap e Santa Luzia, com 11 e 
10 pontos, respectivamente.

Em uma das semifinais jo-
gam primeiro e quarto coloca-
dos. No outro jogo se enfrentam 
segundo e terceiro lugares. As-
sim como na Série B, os jogos 
estão marcados para o dia 8 de 
setembro. A final entre os dois 
vencedores está prevista para o 
dia 15.

PENÚLTIMA RODADA
Na rodada passada foram 

disputados três jogos. Na Ce-
cap, o Unidos do Júlio Ferrari 

empatou em 2 a 2 com o Grê-
mio Cecap, com gols de Pablo 
Souza e Thiago Souza e de Lu-
cas Barbosa e Rodrigo Berto, 
respectivamente. Em Alfredo 
Guedes, o Atlético Lençóis 
venceu o São Cristovão por 5 
a 3, com gols de Andrius Vi-
cente (2), Diego Souza, Davi 
Martins e Deivid Oliveira - 
Wesley Souza (2) e Guilherme 
Braz descontaram. No mesmo 
local, o Expressinho derrotou 
o Açaí por 3 a 0, com gols de 
Marcos dos Santos, Jeferson 
Roda e Josimar Gonçalves. 

Atleta lençoense vai jogar nos Estados Unidos

Torneio nacional reúne cerca de 200 competidores no Tonicão

Maisa Marçal teve o primeiro contato com o basquete nas 
escolinhas da Unimed e já passou por vários clubes

Um dos destaques foi a lençoense Liara 
Blanco Silva, campeã no sub-16 feminino

Da Redação

A jovem Maisa Brenda Nelli 
Marçal, de apenas 18, con-
ta as horas para embarcar 

em novo desafio. Neste sábado 
(24) ela viaja para os Estados Uni-
dos para defender a equipe do In-
dependence Community College, 
time da cidade de Independen-
ce, estado do Kansas. Em terras 
norte-americanas, Maisa jogará na 
categoria College, que serve como 
adaptação para a Liga Universitá-
ria e posteriormente a NBA.

“Minha expectativa é que eu 
consiga me adaptar o mais rápido 
possível. Sei os grandes desafios 
que terei que enfrentar, mas es-
tou muito focada no basquete 
e também nos estudos. Sei que 
com muito esforço vai dar tudo 

certo”, afirma Maisa.
O primeiro contato de Maisa 

com o basquete, com apenas sete 
anos, aconteceu na quadra da Es-
cola Municipal Professor Nelson 
Brollo, na escolinha de basquete 
da Unimed, que atua junto a cen-
tenas de jovens de diversos bairros 
de Lençóis Paulista, promovendo a 
inclusão e a integração de crianças 
e adolescentes do sexo feminino 
na faixa etária de 7 a 15 anos.

“Eu só tenho que agradecer 
as escolinhas da Unimed por me 
apresentarem ao basquete, uma 
coisa que sou apaixonada até 
hoje. A Silvia, o João Paulo e o 
Silvio realizam um trabalho mui-
to bom, sempre passando valores 
importantes para as meninas”, 
ressalta Maisa.

Em 2016, com 15 anos, Mai-

sa foi convida para jogar no time 
de Rio do Sul, em Santa Catarina, 
onde teve sua primeira experi-
ência de morar sozinha em uma 
nova cidade, com novos amigos e 
uma nova escola. “Confesso que 
no começo foi bastante difícil, 
mas consegui me adaptar”, conta 
a jovem.

Depois de se destacar na equi-
pe de Rio do Sul, no começo de 
2018 veio o convite para jogar pela 
forte equipe de Chapecó, também 
em Santa Catarina. “Quando eu 
cheguei em Chapecó tive a certeza 
que eu queria ser uma jogadora 
profissional de basquete”, afirma. 
Após um ano e meio na equipe 
catarinense, Maisa despertou inte-
resse de diversos times norte-ame-
ricanos e acabou optando pelo In-
dependence Community College.

Elton Laud

Enxadristas de diversos es-
tados brasileiros vieram 
a Lençóis Paulista para 

a disputa do 1º International 
Rating Tournament (IRT), tor-
neio de xadrez rápido válido 
pelo Campeonato Brasileiro 
da modalidade. Realizado no 
último sábado (17), no Ginásio 
Municipal de Esportes Anto-
nio Lorenzetti Filho (Tonicão), 
o evento foi organizado pela 
Liga do Enxadrista com apoio 
da Secretaria de Esportes e Re-
creação do município.

Com partidas de duração 
máxima de 11 minutos, o tor-

neio contou pontuação para 
os rankings profissionais da 
CBX (Confederação Brasileira 
de Xadrez) e da Fide (Federa-
ção Internacional de Xadrez), 
motivo pelo qual reuniu quase 
200 competidores profissionais 
e amadores de cerca de 20 ci-
dades. O 1º IRT foi disputado 
nas categorias sub-8, sub-10, 
sub-12, sub-14, sub-16 e Abso-
luto, todas com chaves mascu-
linas e femininas.

Um dos destaques foi a len-
çoense Liara Blanco Silva, de 
14 anos, que superou as adver-
sárias para sagrar-se campeã na 
categoria sub-16 feminino. No 
Absoluto, categoria com nível 

MOMENTOS 
DECISIVOS 
Equipes da Série 
B entram em 
campo pelas 
quartas de final

2 a 0, com gols de Jairo Lima 
e André Souza. O Atlético Gua-
rani venceu o Esportivo União 
por 4 a 1, com gols de Vagner 
Resende (2), Túlio Rossini e 
José Fernando Cavazotti - Vi-
nicius Garcia descontou. Já o 
União Primavera superou o 
Esperantina pelo placar de 2 a 
0, com gols de Natan Ribeiro e 
Douglas Pinto.

mais elevado da competição, 
quem subiu ao lugar mais alto 
do pódio foi o bauruense Kilda-
re Piassi, que com a conquista 
garantiu vaga para o Aberto do 
Brasil de Xadrez Rápido, que 
será realizado no final do ano 
na cidade do Rio de Janeiro.

CIRCUITO SOLIDÁRIO
O final de semana vitorioso 

da lençoense Liara Blanco Silva 
se estendeu até o domingo (18), 
quando foi disputada a 79ª Eta-
pa do Circuito Solidário de Xa-
drez, que ocorreu na cidade de 
Águas de São Pedro. Na compe-
tição, que contou com mais de 
160 participantes, a jovem atle-
ta local conquistou o primeiro 
lugar nas categorias sub-14 e 
sub-16, enfrentando oponentes 
de ambos os sexos e terminan-
do de forma invicta.
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FESTIVAL

MUSICAL

AFINANDO O AFETO PROAC

Cultura
BAURU
O Coletivo Espectro Sonar leva a Bauru a primeira edição do evento Espectros, que tem como 
atração principal a estreia da banda Gabardine. O evento tem início às 22h na Casa Orates (Av. 
Duque de Caxias, 10-26, na Vila Santa Tereza). A entrada é R$ 8. A programação conta com bazar, 
banca de fanzines, projeção de videoclipes, discotecagem e venda de comes e bebes. Mais 
informações pela página no Facebook: www.facebook.com/events/2505282682844576.

Orquestra Municipal de Sopros 
apresenta convidados internacionais
Concerto promovido em parceria com 
o Rotary Club acontece na quinta-feira 
(29); entrada é solidária

Flávia Placideli

Na quinta-feira (29), a par-
tir das 20h, a Orquestra 
Municipal de Sopros 

Maestro Agostinho Duarte 
Martins sobe ao palco do Tea-
tro Municipal Adélia Lorenzetti 
para mais um concerto da Série 
Solistas Internacionais. O even-
to, em parceria com o Rotary 
Club de Lençóis Paulista, visa 
arrecadar recursos para a erra-
dicação da poliomielite.

Com o tema “Música fran-
cesa na Cidade do Livro”, a 
apresentação conta com a par-
ticipação do maestro francês 
Frank Dupont e do saxofonis-

ta franco-brasileiro Altamiro 
Rocha Neto, que, segundo o 
secretário de Cultura Marcelo 
Maganha, regente da Orquestra 
Municipal e diretor artístico do 
concerto, devem abrilhantar o 
espetáculo.

“Esperamos casa cheia para 
este evento de grande cresci-
mento para nós artistas e ins-
trumentistas da cidade. Além 
disso, contamos com a colabo-
ração da população pela causa 
social “End Polio Now” (fim 
da poliomielite no mundo), em 
parceria com o Rotary Club”, 
destaca Maganha.

Os ingressos para o espe-
táculo podem ser trocados 

CONCERTO  
Orquestra Municipal 
e convidados se 
apresentam no 
Teatro Municipal

por uma vacina contra a po-
liomielite, com valor simbó-
lico de R$ 2 (opcional), na 
Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian, na Rua Sete 
de Setembro, 934, no Centro. 
Para outras informações o te-

lefone é o (14) 3263-6525. 

SEMINÁRIOS
Durante a passagem pela ci-

dade o músico Altamiro Rocha 
Neto e o maestro Frank Dupont 
também ministram dois seminá-

rios na Casa de Cultura Prof.ª 
Maria Bove Coneglian. Neste 
sábado (24), das 9h às 18h, Neto 
aborda o tema “Saxofone e Ma-
deiras”. No domingo (25), no 
mesmo horário, Dupont fala da 
“Prática de Regência”.

Os interessados devem pre-
encher um formulário disponí-
vel na página do Facebook da 
Secretaria de Cultura e efetuar 
o depósito bancário no valor 
de R$ 150. Outras informações 
pelo telefone (14) 3263-6525.

Encanta Kids está com as inscrições abertas
Candidatos devem ter entre sete e 13 anos de idade e residir em Lençóis Paulista

Flávia Placideli

Chegou a vez das crianças. 
Estão abertas as inscrições 
para o Festival Encanta 

com a Padroeira Kids, que nes-
te ano acontece nos dias 6, 11 e 
13 de outubro, dentro da pro-
gramação da Festa de Nossa Se-
nhora da Aparecida, no Jardim 
Cruzeiro. As inscrições se en-

cerram no dia 20 de setembro.
Serão aceitos apenas candida-

tos residentes em Lençóis Paulista 
e com idade entre sete e 13 anos. 
As inscrições podem ser feitas de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h, na Secretaria de Cultura (Rua 
Sete de Setembro, 934, no Centro) 
ou na secretaria da Paróquia Nos-
sa Senhora Aparecida (Rua Minas 
Gerais, s/n, no Jardim Cruzeiro). 

Os interessados devem 
enviar um vídeo cantando a 
música escolhida, com ou sem 
acompanhamento musical, para 
o e-mail culturalencoense@
gmail.com ou através do What-
sApp da Secretaria de Cultura: 
(14) 3263-6525. Não serão acei-
tas músicas com caráter sexual, 
político, ofensivo, com apologia 
ao uso de bebidas ou drogas.

A banca de jurados incum-
bidos de selecionar os melho-
res cantores será composta por 
profissionais e técnicos da área 
musical. Todos os candidatos 
recebem medalhas pela par-
ticipação. Os cinco primeiros 
ganham troféus e prêmios em 
dinheiro: R$ 800 (1º), R$ 500 
(2º), R$ 300 (3º), R$ 200 (4º) e 
R$ 100 (5º).

A VEZ DAS CRIANÇAS - Na foto, participantes da primeira 
edição do festival, realizada no Teatro Municipal

Teatro Municipal recebe “Shrek - O Musical Tya”
Espetáculo inspirado em produção da Broadway acontece neste domingo (25)

Flávia Placideli

Neste domingo (25), a par-
tir das 17h, o Teatro Mu-
nicipal Adélia Lorenzetti, 

em Lençóis Paulista, recebe o 
espetáculo “Shrek - O Musical 
Tya”, que conta a história do 
ogro mais querido do cinema. A 
apresentação, com entrada gra-

tuita, é promovida pela Alic (As-
sociação Lençoense de Incentivo 
à Cultura) com recursos da Lei 
Rouanet e patrocínio das empre-
sas Zilor, Lwart Lubrificantes, 
Bracell, Duratex e Frigol. 

O espetáculo é uma versão 
do musical da Broadway inspi-
rado no filme que foi sucesso 
em todo o mundo. Na monta-

gem, que conta com um cenário 
rotativo, grandes coreografias 
e um jogo de luz empolgante, 
Shrek se junta a outros perso-
nagens para salvar a princesa 
Fiona, mas guarda um segredo 
profundo e sombrio.

No elenco do musical, que 
tem direção de Iremar Melo, 
direção musical de Di Angelo 

Mathias e narração de Saulo 
Vasconcelos, estão os atores Fe-
lipe Pirillo, Vanessa Scorsoni, 
Dyego Antonini, Lucas Patch, 
Claudine Madi, Jorge Alves, 
Fernanda Godoy, Efraim Ribei-
ro e Gabriel Santos. 

A peça, com duração de 90 
minutos, tem entrada gratuita. 
A disponibilidade de ingressos 

SHREK - Musical conta a história do ogro mais querido do cinema

pode ser consultada na Casa da 
Cultura Prof.ª Maria Bove Co-
neglian (Rua Sete de Setembro, 
934, no Centro) ou pelo telefone 

(14) 3263-6525. O Teatro Muni-
cipal Adélia Lorenzetti fica na 
Rua Cel. Álvaro Martins, 790, 
na Vila Nova Irerê.

Trovadores Urbanos lançam livro sobre projeto Espaço Cultural recebe espetáculo neste sábado
Encerramento das atividades conta com duas 
apresentações gratuitas no dia 30

“Cabeleira Doida” será encenada a partir 
das 16h com entrada gratuita

Flávia Placideli

Na próxima sexta-feira 
(30), o Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti rece-

be o encerramento do projeto 
“Afinando o Afeto - Volume 
1”, desenvolvido pelo Insti-
tuto Trovadores Urbanos, em 
parceria com as Secretarias de 

Educação e Cultura de Lençóis 
Paulista, e com patrocínio da 
Lwart Lubrificantes por meio 
da Lei Rouanet.

O encerramento do projeto 
será marcado pelo lançamento 
do livro (físico e e-book) con-
tendo frases de afeto e trovas, 
fruto da criação coletiva realiza-
da nas quatro oficinas culturais 

Flávia Placideli

O Espaço Cultural Cidade 
do Livro, em Lençóis 
Paulista, recebe neste 

sábado (24), a partir das 16h, 
a Cia Paraladosanjos, com o es-
petáculo “Cabeleira Doida”. Es-
trelado por Marília Ennes, com 
direção e trilha sonora de Nata-

lia Mallo, a montagem é basea-
da no teatro físico, visual e nas 
técnicas das danças aéreas. 

O espetáculo traz questio-
namentos sobre autoimagem e 
estereótipos de beleza, pondera 
sobre o cabelo como elemento 
identitário e faz um convite à 
reflexão sobre estas questões, 
utilizando depoimentos de pes-

desenvolvidas com professores 
da rede pública de ensino de 
Lençóis Paulista. 

Também serão realizadas 
duas apresentações gratuitas. 
A primeira acontece a partir 
das 15h, na Biblioteca Muni-
cipal Orígenes Lessa (BMOL), 
invocando todas as sensações 
das oficinas realizadas. Depois, 
às 20h, no Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti, acontece o 
espetáculo “#Souafeto”, com o 
grupo Trovadores Urbanos.

soas reais que dão novas cama-
das de sentido às peripécias da 
personagem.

Contemplada pelo ProAC 
(Programa de Ação Cultural) da 
Secretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa do Estado de São 
Paulo, a apresentação tem dura-
ção de 45 minutos e classifica-
ção indicativa livre. A entrada é 
gratuita. O Espaço Cultural fica 
na Rua Pedro Natálio Lorenzet-
ti, 286, no Centro. Informações 
pelo telefone (14) 3263-6525.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Saúde

BEM-ESTAR

DE BEM COM A VIDA

PLANOS DE SAÚDE
Pela primeira vez, o Conselho de Saúde Suplementar, órgão colegiado deliberativo, será 
convocado para tratar da desburocratização infralegal - ou seja, se aterá a atos que não 
dependem do Congresso Nacional. O encontro tem como objetivo discutir medidas que revisem 
as normatizações e pode repercutir diretamente na redução de valores praticados por planos de 
saúde. O anúncio da reunião foi feito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Mais informações: 0800 770 6855  |  Compartilhe:             unimedcop · unimed.me/xopreguica

Organização

Realização

Lençóis Paulista

Apoio25 AGOSTO
2019 9h

Unimed Lençóis Paulista

Síndrome do Intestino Irritável: Como 
identifi car sintomas e procurar ajuda?
Especialista em Endoscopia Gastrointestinal fala um pouco 
sobre a doença, que é mais frequente nas mulheres

Da Redação

A Síndrome do Intestino 
Irritável é uma doença 
crônica funcional, ou seja, 

não apresenta nenhuma lesão 
visível e sim uma disfunção nas 
contrações dos músculos que se 
formam a parede do intestino, o 
que pode levar a cólicas, diarreia 
e/ou constipação. Sua incidência 
tem aumentado nos últimos anos 
devido aos hábitos de alimentação 
industrializada e ao ritmo de vida 
sedentária. Especialistas dizem 
que o mal é mais frequente entre 
as mulheres.

A médica cirurgiã especialista 
em Endoscopia Gastrointestinal, 
Bruna Luz, fala sobre alguns cau-
sadores da doença. “Transtornos 
psicológicos, além de afetarem 
nossa mente, também estão dire-
tamente ligados ao funcionamento 
do aparelho digestivo. Traumas, 
ansiedade e depressão são fatores 

INCÔMODO - Síndrome do Intestino Irritável pode 
levar a cólicas, diarreia e/ou constipação

que acentuam os sintomas, uma 
vez que o intestino é considerado 
nosso segundo cérebro”, relata.

As paredes dos intestinos são 
revestidas por músculos que se 
contraem e relaxam conforme o 
alimento ingerido passa. Na Sín-
drome do Intestino Irritável, as 
contrações desses músculos se 
alteram devido a alguns aspectos 
que, na maioria das vezes, são 
causados por estresse e outros sin-

tomas psicológicos.
Segundo a especialista, a do-

ença pode manifestar-se de ma-
neiras diversas, inclusive pas-
sando por fases assintomáticas. 
Por isso, é preciso estar atento 
aos sinais, visto que eles podem 
ser confundidos com outras do-
enças gastrointestinais.

Para que o tratamento adequa-
do seja feito, o diagnóstico correto 
é essencial. Ele é realizado através 

da avaliação de médico especia-
lista que, após a consulta, pode 
solicitar alguns exames, como a 
colonoscopia, que pode excluir 
outras doenças. “A colonoscopia é 
o exame indicado para atestar que 
não é algo mais grave. Vale refor-
çar que o exame também é uma 
forma de se prevenir o câncer co-
lorretal”, completa.

A exclusão de bebidas gaseifi-
cadas, alimentos gordurosos e ar-
tificiais são uma boa pedida para 
melhorar a qualidade de vida de 
quem convive com a síndrome. 
A mudança de estilo de vida não 
inclui apenas a alimentação, pois a 
prática de esportes e sono tranqui-
lo também são de grande ajuda, já 
que diminuem a ansiedade.

“A consciência que temos 
do nosso corpo está diretamente 
ligada à nossa saúde, medidas 
saudáveis não devem ser tomadas 
apenas quando temos uma doença 
diagnosticada. Boa alimentação, 
acompanhamento médico e prá-
tica de exercícios, são indicados 
para qualquer fase da vida”, finali-
za Bruna Luz.

Amanhã é dia de 7ª Caminhada da Unimed
Evento visa promover a mudança de hábitos 
e de incentivar o estilo de vida mais saudável

Da Redação

A Unimed realiza neste do-
mingo (25), em diversas 
cidades da região Centro-

-Oeste do estado de São Paulo, a 
7ª Caminhada Unimed de Bem 
com a Vida, que deve reunir mi-
lhares de pessoas para promover a 
mudança de hábitos e de incenti-
var o estilo de vida mais saudável. 
Em Lençóis Paulista, o trajeto será 
o mesmo do ano passado, com 

saída às 9h da frente à Unimed e 
rumo ao Parque do Paradão.

As inscrições podem ser feitas 
na Farmácia Unimed, que fica 
anexa ao CMU (Centro Médico 
Unimed), na Rua Manoel Amân-
cio, no Centro. Para efetuar a ins-
crição basta doar dois isotônicos, 
que serão doados para a Rede do 
Câncer de Lençóis Paulista. Os 
primeiros 1,3 mil inscritos rece-
bem camiseta alusiva ao evento.

Antes da caminhada tem 

VIDA SAUDÁVEL 
Caminhada da Unimed deve 
reunir centenas de pessoas 
neste domingo (25)

aquecimento com o professor 
Marcos Venditti (Yoga Shenmen) e 
aula de Zumba com a professora 
Janaína Paccola (Espaço Corpus 
Fitness), além de intervenções ar-
tísticas com o grupo Capoeira Bra-
sil e Orquestra de Maracatu Peito 
Aberto. Durante o percurso, os 
participantes recebem água, frutas 
e biscoitos integrais doados por 
empresas apoiadoras do evento. 

Quem desejar também pode 
levar seus cães e gatos à caminha-
da. Durante o evento serão distri-
buídas bandanas para os pets e 
diversos kits de ração oferecidos 
por patrocinadores. Para os ani-

mais não passarem sede também 
serão colocados bebedouros de 
água na concentração (em frente à 
Unimed) e na dispersão da Cami-
nhada (Parque do Paradão).
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Baiuca: de Lençóis Baiuca: de Lençóis 
PARA O BRASILPARA O BRASIL

Prestes a completar 29 anos, loja vem se destacando nacionalmente 
pela diversidade de produtos, organização e atendimento ao cliente

Elton Laud

Empreender no Brasil não 
é uma tarefa fácil! Todo 
mundo, empresário ou 

não, já deve ter ouvido esta 
frase em algum momento da 
vida. É a mais pura realidade. 
Infelizmente, nosso país não é 
o terreno mais fértil para quem 
pretende plantar uma semente 
esperando, obviamente, colher 
bons frutos no futuro. Entraves 
burocráticos, altas cargas tribu-
tárias, instabilidade da econo-
mia e dezenas de outros fato-
res, muitas vezes, atuam como 
inibidores para quem planeja 
colocar em prática algum pro-
jeto, ainda que o mesmo tenha 
grandes chances de sucesso.

Por este motivo, não é exage-
ro dizer que empreender é para 
os fortes. Pessoas determinadas 
que não têm medo da luta diá-
ria que a decisão de ser dono do 
próprio negócio exige. Pessoas 
obstinadas que não se curvam às 
adversidades, levantam a cabeça 
e seguem em frente em busca de 
seus objetivos. Pessoas resilientes 
que enxergam tudo como aprendi-
zado e que, por isso, são capazes 
de transformar os obstáculos em 
degraus para a escalada rumo ao 
sucesso. Pessoas como a lençoense 
Sara Palma Andreoli, exemplo de 
dedicação e motivação.

Sócia-proprietária da Baiuca 
ao lado do esposo Ederaldo An-
dreoli, Sara iniciou sua trajetória 
empresarial em 1990 e, desde 
então, nunca mais deixou de em-
preender. Após muito trabalho, o 
negócio da família, que começou 
de forma quase que despretensio-
sa, hoje, prestes a completar 29 
anos (no dia 31), é referência não 
apenas em Lençóis Paulista, mas 
também a nível nacional, princi-
palmente pela diversidade de pro-
dutos, organização e atendimento 
ao cliente. O reconhecimento é 
motivo de orgulho, mas traz ainda 
mais responsabilidade.

“São 29 anos de muito desa-
fio, mas com a mesma dosagem 
de coragem e desejo de fazer dar 
certo, antes do acontecer é preciso 
acreditar. O acontecer é consequ-
ência daquilo que se faz e, quan-
do vem o reconhecimento, você 
percebe que tudo valeu a pena. 
Algo que me proporciona imenso 
prazer é ver a gratidão e o carinho 
dos clientes que acompanham a 
loja desde o início e de outros que 
chegaram depois. Isso nos motiva 
a continuar buscando sempre o 
melhor”, pontua Sara.

Quem visita o amplo e mo-
derno espaço de 1,6 mil metros 
quadrados da Baiuca, no Centro 
comercial de Lençóis Paulista, 
nem imagina que a história de su-
cesso começou com um modesto 
negócio montado na garagem da 
casa da empresária, na Vila Éden. 
Empreendedora nata, a lençoense, 
na época com apenas 19 anos, não 
pensou duas vezes ao aceitar uma 

proposta do marido, até então na-
morado, que sugeriu investir em 
algo junto.

Papelaria, materiais de escri-
tório, itens para artesanato, artigos 
para festas, brinquedos, roupas e 
diversos outros produtos podiam 
ser encontrados nas prateleiras do 
local, que ficou conhecido pela 
variedade e logo cativou a clien-
tela do bairro, que não precisava 
mais se deslocar sempre ao Centro 

para encontrar algo que precisava. 
A mesma essência permanece no 
DNA da Baiuca até hoje. Com ex-
ceção da linha de vestuário, que 
ganhou uma loja própria (Baiuca 
Complete-se), o espaço segue dis-
ponibilizando as mesmas linhas, 
hoje com um mix muito mais am-
plo e diversificado. 

“Naquela época, trabalhar 
com a variedade de produtos era 
uma necessidade para atender às 

demandas dos clientes do bairro. 
Hoje, procuramos diversificar 
para abranger um público maior. 
O período de volta às aulas, ob-
viamente, continua sendo a nossa 
melhor época, mas trabalhamos 
de acordo com a sazonalidade, 
em todas as datas do ano. Se não 
tem data, criamos alternativas e 
promoções para manter o fluxo de 
clientes, a loja é grande, com mui-
tos funcionários e pesadas despe-

sas fixas ”, comenta a empresária.
Em sua história de quase três 

décadas, a Baiuca já passou por 
outros endereços antes de se es-
tabelecer no número 600 da Rua 
Geraldo Pereira de Barros. Da 
garagem na Vila Éden, onde fun-
cionou por cerca de cinco anos, a 
loja foi transferida para um espa-
ço maior, no mesmo bairro. Em 
2005, devido à necessidade de ex-
pandir o negócio, Sara e Ederaldo 
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CORAGEM

“São 29 anos de muito desafi o, mas com a mesma dosagem de 
coragem e desejo de fazer dar certo. É claro que existe sempre 
um pouco de insegurança, porque o medo faz parte de tudo em 
nossa vida, mas é preciso acreditar para acontecer.”
Sara Palma Andreoli, sócia-proprietária da Baiuca

trouxeram a loja para a Rua Quin-
ze de Novembro. A mudança mais 
recente ocorreu em 2013, quando 
foi inaugurada a nova Baiuca, 
planejada para atender a todas as 
necessidades do consumidor de 
Lençóis Paulista e região.

Gerenciando uma equipe 
composta por quase 40 colabo-
radores diretos e atuando diaria-
mente nas duas ‘extremidades’ 
do negócio - relacionamento com 
o cliente e negociação com os 
fornecedores - a lençoense rela-
ta que a decisão de investir para 
crescer não foi uma tarefa fácil 
e veio acompanhada de muita 
apreensão e medo de errar. No 
entanto, ela ressalta que o segre-
do para o sucesso, além de muito 
trabalho, coragem e determina-
ção, é o tamanho da vontade de 
realizar um sonho e, claro, mui-
to planejamento para colocar as 
ideias em prática.

“Sempre deixei o pensamen-
to fluir, viajar, naquilo que ainda 
não me é possível. Almejar e de-
sejar algo além é a força que nos 
alimenta. Alimento-me dessa fór-
mula todos os dias, mas sempre 
com os pés no chão. Tenho auto-
confiança, acredito no meu tra-
balho, no que sei fazer e, daquilo 
que eu não sei, corro atrás e não 
fico na zona de conforto, só assim 
que as coisas acontecem, sonhan-
do e traçando objetivos seguros e 
com planejamento.

Um pouco da experiência ad-
quirida ao logo de todo esse tempo 
à frente da Baiuca, a empresária 
teve a oportunidade de comparti-
lhar no início deste mês, quando 
foi convidada para integrar o cor-
po de palestrantes em um fórum 
realizado dentro da 33ª Escolar 
Office Brasil, maior feira do seg-
mento de papelaria do país, rea-
lizada entre os dias 4 e 7 em São 
Paulo, capital. Na ocasião, Sara 
falou sobre relacionamento e au-
tomotivação com foco no atendi-
mento humanizado, que ela consi-
dera um dos maiores diferenciais 
de seu negócio.

“Foi ótimo poder dividir com 
outras pessoas um pouco da mi-
nha experiência de vida. São 29 
anos de luta, mas também de 
muitas conquistas e aprendiza-
do pessoal. Vim de uma família 
humilde que não tinha nada. Fui 
órfã de pai aos dois anos, de mãe 
aos 22, mas tive a felicidade de 
encontrar uma pessoa que me 
apoiou em tudo o que idealiza-
va, com quem eu construí não 
apenas um negócio de sucesso, 
mas uma família linda, com dois 
filhos. As coisas foram aconte-
cendo no seu tempo. Hoje, além 
do reconhecimento profissional, 
também estou realizada como 
mulher”, finaliza.

COMPLETA  
Iniciada em uma 

pequena garagem 
na Vila Éden, 

Baiuca hoje conta 
com um amplo e 
moderno espaço, 
que oferece aos 

clientes de Lençóis 
Paulista e região 
um diversificado 

mix de produtos de 
vários segmentos
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Cotidiano
MUDANÇA
O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) de Lençóis Paulista informa que a data para 
realização das provas do concurso público edital nº 001/2019, prevista para este domingo 
(25), foi alterada e ocorrerá no dia 8 de setembro, conforme o Edital de Rerratifi cação nº 
3, de 6 de agosto. A data é válida para todos os cargos. A lista de inscritos e as demais 
informações do concurso podem ser acessadas pelo link: http://twixar.me/4k51.
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Vamos mudar o mundo juntos?

Acreditamos que quando o setor privado, o poder local e a comunidade se 

unem por um objetivo comum, coisas incríveis podem acontecer!

Investimos em ações culturais, esportivas e educacionais que promovem as 

potencialidades dos jovens que vivem nas comunidades em que atuamos.

Encontro debate Planejamento Participativo do Turismo
Evento aberto à comunidade acontece na terça-feira (27), no Centro do Empreendedor

Da Redação

A Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista, 
através da Secretaria de 

Turismo, realiza na próxima 
terça-feira (27), a Oficina de 
Planejamento Participativo do 
Turismo. O evento acontece a 
partir das 18h no Centro do 
Empreendedor (Rua Coronel 
Joaquim Gabriel, n.º 11) e é 
aberto a todos os interessados.

A oficina faz parte da atu-
alização do Plano Diretor de 

Turismo, que é um dos requi-
sitos necessários para manter a 
classificação de Município de 
Interesse Turístico (MIT), con-
cedida em novembro de 2017 
através da Lei n.º 16.566.

Estão convidados todos os 
empresários do setor privado 
que atuam no segmento do 
turismo, tais como hotelaria, 
agências de viagens, gastrono-
mia, comércio, artesanato, en-
tre outros. A oficina também é 
aberta aos demais interessados 
pelo tema e comunidade local.

O encontro, que vai apre-
sentar a metodologia utilizada 
para a atualização do Plano 
Diretor de Turismo, também 
visa a coleta de informações 
dos participantes para ajudar 
na identificação dos pontos 
positivos e negativos; elabo-
ração de análise do ambiente 
interno (forças e fraquezas) e 
externo (ameaças e oportuni-
dades); assim como as suges-
tões dadas para melhorias no 
cenário atual.

Cíntia Duarte, vice-

-Prefeita e secretária de Tu-
rismo, convida a todos para 
participarem do encontro e 
contribuírem com a troca de 
informações e experiências, 
que são de grande valia para 
aprimorar o trabalho e dar 
continuidade ao processo de 
atualização do Plano Diretor 
de Turismo e fortalecimento 
do Turismo no município.

As inscrições podem ser 
feitas pelo telefone (14) 3263-
2300 - Ramal 6, ou pelo e-mail 
turismolençois@gmail.com.

TURISMO EM PAUTA - Interessados devem se inscrever pelo telefone 
(14) 3263-2300 ou pelo e-mail turismolençois@gmail.com

Rotary Club comemora seus 59 anos de história
Fundado em 1960, clube de serviços conta atualmente com 22 
membros, além do Rotaract, Interact, Rotary Kid e Casa da Amizade

Flávia Placideli

O Rotary Club de Lençóis 
Paulista está em festa 
pelos seus 59 anos, come-

morados na quinta-feira (22). 
O clube de serviços, fundado 
em 22 de agosto de 1960, conta 
atualmente com 22 membros, 
além dos rotarianos do Rota-
ract, Interact, Rotary Kids e 
Casa da Amizade.

Responsável por apadrinhar 
também a criação do Rotary 
Club Cidade do Livro, o clube 
é conhecido por realizar inúme-
ros projetos sociais e assisten-
ciais em prol da comunidade, 
mantendo um banco de cadei-
ras de rodas, doando equipa-

DIRETORIA - Na foto, registro da posse do presidente Marinho Ramos Paco e demais 
integrantes da atual diretoria do Rotary Club de Lençóis Paulista

mentos hospitalares, ajudando 
entidades assistenciais como 
a Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais), o 
Lar Nossa Senhora dos Desam-
parados, entre outras. O Rotary 
Club é mantenedor da Legião 
Mirim, entidade formadora de 

jovens aprendizes para empre-
sas e para o comércio.

Quem preside o clube atual-
mente é Marinho Ramos Paco, 
que assumiu em julho deste 
ano, e, em nome de todos os 
membros, agradece aos funda-
dores e familiares que hoje os 

representam. “Me sinto honra-
do e satisfeito em poder presi-
dir uma entidade tão importan-
te para a cidade e que atua em 
causas tão nobres pelo mundo 
todo. Aproveito para parabeni-
zar e agradecer a todos os en-
volvidos”, ressalta.

FUNDADORES DO ROTARY CLUB DE LENÇÓIS PAULISTA

Adão Franco de Toledo
Antônio de Barros
Aldo Trecenti
Antônio Lorenzetti Filho
Célio Pinheiro
Dionízio Ceschini
Edy Eurípedes Coneglian
Idílio Carani Filho
Elzo Terra Garbino
Edmundo Nelli
Francisco Garrido
Hélio Paccola
Hermínio Jacon
Ingvar Aegesen
João de Oliveira Lima
José Agostinho Zugliani
José Augusto Mattos Filho
José Antônio Garrido

José Garrido Gil
José Hiran Garrido
José Paulino da Silva
José Serralvo Sobrinho
Leny Pereira Santana
Manoel Lopes
Mário Trecenti
Nadin Temer Feres
Nelson Godoy
Nilzo Capalari
Paulo Zillo
Rubens Pietraróia
Ruchde Chahad
Viggo Aegesen
Virgílio Aielo
Waldemar Warick
Zanderlite Duclerc Verçosa
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Prefeitura Municipal de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 24 de Agosto de 2019. Na página B3. Valor da publicação R$ 148,75.
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O BIOMETRIA 
O Cartório Eleitoral de Pederneiras informa que foi prorrogado o agendamento para biometria 
em Macatuba no período de 2 a 30 de setembro com plantão no sábado 21 de setembro. O Posto 
Itinerante de Biometria está localizado no CEMP/Senai e atende de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h. No plantão de sábado o atendimento é das 9h ás 13h. O agendamento é feito somente 
pelo site do Tribunal Regional Eleitoral no endereço eletrônico: www.tre-sp.jus.br.

ZOONOSES

MACATUBA

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Aviso de Licitação. Tomada de Preços n.º 06/2019. Processo n.º 1034/2019. Edital, 
Tipo: Menor Preço, Critério de julgamento: Global. Objeto: Contratação de empresa 
para a execução de obra de reforma e ampliação do ESF nosso teto, conforme me-
morial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-fi nanceiro de execução 
da obra e projeto executivo, constantes do anexo I, que é parte integrante do presente 
edital, tudo em conformidade com a Proposta nº 11187.109000/1180-09 aprovada 
pelo Ministério da Saúde. Os envelopes serão recebidos até às 09:00horas do dia 
11/09/2019, na sede da Prefeitura Municipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. 
Pereira de Rezende, 230, Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edi-
tal: os documentos integrantes do edital, encontra-se disponíveis aos interessados 
no endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima mencionado 
e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se. Areiópolis, 
21/08/2019. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal. Tomada de Preços n.º 
07/2019. Processo n.º 1035/2019. Edital, Tipo: Menor Preço, Critério de julgamento: 
Global. Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de calçamento ex-
terno e paisagismo da quadra poliesportiva coberta do Conjunto Habitacional Nosso 
Teto, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-fi nan-
ceiro de execução da obra e projeto executivo, constantes do anexo I, que é parte in-
tegrante do presente edital, em atendimento ao Contrato de Repasse nº 814490/2014/
ME/CAIXA, fi rmado entre o município de Areiópolis e a União Federal por inter-
médio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal. Os 
envelopes serão recebidos até às 14:00horas do dia 11/09/2019, na sede da Prefeitura 
Municipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, 
CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital: os documentos integrantes do edi-
tal, encontra-se disponíveis aos interessados no endereço eletrônico: www.areiopolis.
sp.gov.br, no endereço acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@
bol.com.br. Publique-se. Areiópolis, 21/08/2019. 

Antonio Marcos dos Santos - Prefeito Municipal

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 43/2019 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS, que classifi cou a(s) empresas(s): A P. N. INDUSTRIA 
E CONFECÇÕES EIRELLI ME, totalizando R$ 4.944,00; ANDERSON LUIZ DA SILVA, totalizando R$ 2.380,00; 
EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME, totalizando R$ 7.073,00; JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFEC-
ÇÕES - EPP, totalizando R$ 2.380,00; NSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP, totalizando 
R$ 10.805,20; com todas as demais condições conforme Edital, fi ca aberto o prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar 
da data de publicação deste ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena de decair do direito ao registro de preço, 
podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital. BOREBI, 23/08/2019. ANTONIO CARLOS VACA - ..

Extrato de Ata nº 87/2019: Pregão nº 43/2019; Contratante: Município de BOREBI; Contratada: A P. N. INDUSTRIA E 
CONFECÇÕES EIRELLI ME; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUN-
CIONÁRIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/13 vr R$ 30,90; totalizando R$ 4.944,00. Data: 23/08/2019.

Extrato de Ata nº 85/2019: Pregão nº 43/2019; Contratante: Município de BOREBI; Contratada: ANDERSON LUIZ DA 
SILVA; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS; Vigência: 
12 meses. Lote/Item: 2/4 vr R$ 34,00; totalizando R$ 2.380,00. Data: 23/08/2019.

Extrato de Ata nº 84/2019: Pregão nº 110/2019; Contratante: Município de BOREBI; Contratada: EVANDRO FARINE 
ZELIOLI - ME; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS; 
Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/9 vr R$ 30,70; 1/11 vr R$ 30,90; totalizando R$ 7.073,00. Data: 23/08/2019.
 
Extrato de Ata nº 86/2019: Pregão nº 43,/2019; Contratante: Município de BOREBI; Contratada: JOYCE CAROLINE 
DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES - EPP; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 
PARA FUNCIONÁRIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 2/2 vr R$ 34,00; totalizando R$ 2.380,00. Data: 23/08/2019.

Extrato de Ata nº 83/2019: Pregão nº 43/2019; Contratante: Município de BOREBI; Contratada: NSE INDUSTRIA E 
COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 
PARA FUNCIONÁRIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 13,96; 1/3 vr R$ 12,30; 1/8 vr R$ 16,45; 1/10 vr R$ 
19,99; 1/12 vr R$ 13,00; 1/14 vr R$ 12,60; 2/1 vr R$ 10,50; 2/3 vr R$ 12,30; totalizando R$ 10.805,20. Data: 23/08/2019.

Lençóis lança Programa Chip Animal neste domingo (25)
Medida visa incentivar o controle populacional de cães e gatos

Da Redação

A Prefeitura de Lençóis Pau-
lista, por meio da Secretaria 
de Saúde e da Coordenado-

ria de Proteção Animal, lança nes-
te domingo (25), a partir das 10h, 
na Praça Comendador José Zillo 
(Concha Acústica), o Programa 
Chip Animal. A medida visa in-
centivar o controle populacional 
de cães e gatos, principalmente na 
área urbana, a posse responsável 
e evitar os maus-tratos e o aban-
dono de animais, o que coloca em 
risco a saúde pública. Além do 
lançamento do programa, neste 
domingo, das 9h às 12h, também 
acontece a Feirinha de Adoção, 

para que cães e gatos encontrem 
um novo lar. Todos os animais que 
forem adotados no domingo já es-
tarão com o microchip, para que 
seja inserida as informações do 
seu novo proprietário.

Pelo programa, todos os cães 
e gatos recolhidos pelo Canil Mu-
nicipal Natália Placca Ticianelli 
e Gatil Municipal Isabela Placca 
Ticianelli, e animais que passarem 
pelo projeto de castração, recebe-
rão um microchip de identifica-
ção, que vai conter todos os dados 
do animal e do proprietário. As-
sim, se esse animal foi encontrado 
na rua depois de chipado, a Prefei-
tura terá condições de identificar o 
proprietário e aplicar as medidas 

legais que já estão previstas na Lei 
de Maus Tratos e Abandono.

“Esse parece ser um programa 
simples, mas é importantíssimo 
tanto para a saúde pública, porque 
animais abandonados nas ruas po-
dem contrair e transmitir doenças 
graves como raiva entre outras, 
como também para incentivar a 
posse responsável e evitar assim 
os maus-tratos contra os bichinhos 
que são indefesos. É importante 
salientar também que a criação do 
Programa Chip Animal faz parte 
do compromisso que esta gestão 
municipal tem com a política da 
causa animal, tanto que assim que 
assumimos já criamos a Coorde-
nadoria de Proteção Animal, para 

PPROGRAMA - Todos os cães e gatos recolhidos ao Canil e Gatil 
Municipais e animais que passarem pelo projeto de castração, 
receberão um microchip de identificação

desenvolver ação exclusivamente 
para essa área”, disse o prefeito 
Anderson Prado.

É importante ressaltar que, 
diante da grande população ani-
mal existente no município, que 
gira em torno de 10 mil cães e ga-
tos, a chipagem será feita por eta-
pas. Como informado acima, essa 
primeira etapa vai atender gratui-
tamente os animais errantes, reco-
lhidos pelo canil e gatil municipal 
e os animais que passam pelo 
serviço de castração municipal. 
A chipagem dos demais animais 
será feita gradativamente.

 “Para implantar o programa, 
a Coordenadoria já investiu na 
compra de dois leitores e adqui-
riu 1.200 chips, uma quantidade 
que é suficiente para iniciarmos 
o programa. O objetivo a longo 

prazo, claro, é ter todos os animais 
de Lençóis Paulista identificados, 
inclusive filhotes, para que pos-
samos realmente acompanhar a 
vida desses animais”, declarou a 
coordenadora de Proteção Ani-
mal, Milena Montanholi Mileski.

A coordenadora explicou que 
os animais também vão receber 
uma medalha com QR Code, um 
código que pode ser lido pelo ce-
lular. Essa medalha deve ser colo-
cada na coleira do animal. Assim 
qualquer pessoa que encontrar 
um cão e gato perdido que foi chi-
pado, pode ler o QR Code que vai 
mostrar os dados do proprietário.

CAUSA ANIMAL EM 
NÚMEROS

É importante lembrar que 
além do Canil e Gatil Municipal, 
que é um dos maiores e mais 
bem estruturados da região, a 

Prefeitura conta também com o 
Centro de Atendimento Veteri-
nário Ana Gabriela Toniolo, que 
realiza atendimentos médicos ve-
terinários e cirurgias de castração 
de cães e gatos.

Para se ter uma ideia, desde 
2017, quando foi criada a Coor-
denadoria de Proteção Animal, já 
foram castrados mais 2.200 ani-
mais, entre cães e gatos, as Feiri-
nhas de Adoção, que acontecem 
sempre todo último domingo de 
cada mês na Concha Acústica, já 
deram um novo lar a 401 animais 
e o serviço municipal já resgatou 
mais de 400 animais doentes 
e feridos das ruas de Lençóis 
Paulista. Esses animais foram 
encaminhados ao Canil e Gatil 
Municipal, onde recebem vaci-
nas, vermifugação, assistência 
veterinária e todos os cuidados 
para a reabilitação.

Prefeitura e Cooperserv anunciam 1ª Festa da Criança
Evento acontece no dia 19 de outubro, no Centro de Lazer do Trabalhador

Da Redação

Já está tudo acertado para a 
realização da 1ª Festa da 
Criança para os filhos dos 

servidores da Prefeitura de Ma-
catuba que será realizada pela 
Cooperserv com o apoio da Ad-
ministração Municipal no dia 19 
de outubro, no Centro de Lazer 
do Trabalhador. A reunião que 
ajustou os últimos detalhes foi 
realizada nesta semana na sede 
da Cooperativa com a presença 
do prefeito Marcos Olivatto, da 
secretária de Esporte e Cultura, 
Lara Cardoso Mariano Pereira, do 
presidente da Cooperserv, Altair 
Toniolo, e dos gerentes Elen Tere-
za da Silva Neto e Celso Martins 
da Silva Filho.

“Nós acertamos esta semana 
com a Cooperserv como vai ser 
a Festa das Crianças para todos 
os filhos dos servidores munici-
pais. A Cooperativa aceitou nos-
sa proposta de estender o convite 
para os filhos dos servidores da 
OSAAS e dos PSFs e tenho certe-
za que teremos uma grande festa 
para a família de nossos colabo-
radores”, anunciou o prefeito 
Marcos Olivatto.

Presidente do Sicoob Cooper-
serv, Altair Toniolo, explicou que 
esta festa acontece em Lençóis 
Paulista há alguns anos e agora 
chega a Macatuba. “Nós estamos 

felizes em poder oferecer esta 
festa em Macatuba, os servidores 
estão aderindo a Cooperativa e 
isto fortalece a nossa parceria. E 
eu gosto sempre de lembrar que 
a Cooperserv é de todos os coope-
rados”, comentou.

A 1ª Festa das Crianças será 
realizada no dia 19 de outubro, 
sábado, das 9h às 12h, no Centro 
de Lazer do Trabalhador. Podem 
participar os pais e os filhos de 
até 12 anos dos servidores da Pre-
feitura, da OSAAS e dos PSFs. A 

organização da festa é da Cooper-
serv e terá o apoio da Prefeitura 
de Macatuba.

É importante que o cadastro 
dos servidores esteja atualizado e, 
para isso, o Departamento de Re-
cursos Humanos vai passar uma 
lista para conferência dos dados 
em todos os departamentos.

NOVIDADES
O Sicoob Cooperserv é uma 

cooperativa dos servidores mu-
nicipais de Lençóis Paulista, 

Macatuba e Pederneiras e que a 
partir deste mês de agosto vai po-
der cooperar, além dos servido-
res, seus pais, cônjuges e filhos. 
Os servidores da rede pública 
estadual, pessoas jurídicas cujo 
proprietário seja ou foi associado 
da cooperativa e ex-servidores 
públicos também vão poder ser 
cooperados do Sicoob Cooper-
serv e poder aproveitar todas as 
vantagens oferecidas.
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Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

Publicado no jornal O Eco, no dia 24 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 65,15.

Publicado no jornal O Eco, no dia 24 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 58,30.

Publicado no jornal O Eco, no dia 24 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 120,10.

Publicado no jornal O Eco, no dia 24 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 81,20.

EDITAL DE CASAMENTO DE LENÇÓIS PAULISTA

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

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
NELSON GOMES FERREIRA e PAULA APARECIDA CHAGAS DELFINO, 
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, convivente 
em união estável, nascido em Padre Nobrega - SP, aos 05/12/1966, residente e 
domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de JOÃO GOMES FERREIRA e de 
JOSEFA CONSTANTINA FERREIRA; e a pretendente: nacionalidade brasilei-
ra, solteira, agente de serviços gerais, convivente em união estável, nascida em 
Bauru - SP, aos 15/06/1972, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, 
fi lha de MOACIR DELFINO e de LOURDES CHAGAS.
 
JHONANTAN WILLIAN SANTOS MANOEL e GÉSSICA DA SILVA 
CAMPOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, 
nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 12/04/1991, residente e domiciliado 
em Lençóis Paulista - SP, fi lho de JOSÉ ADRIANO MANOEL e de ADÉLIA 
GONÇALVES DOS SANTOS MANOEL; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em Lençóis Paulista - SP, 
aos 13/03/1997, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de 
NILSON DA SILVA CAMPOS e de CLEIDE PAULINO.

  
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.

Lavro o presente, que afi xo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local.

Lençóis Paulista,22 de agosto de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

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: 1002135-88.2017.8.26.0319
Classe: Assunto: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Requerente: Banco Bradesco S/A
Requerido: 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.

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.

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
41/2019 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AR 
CONDICIONADO DE 60.000 BTUs, que classifi cou a(s) empresas(s): TEM-
PERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP, totalizando R$ 31.200,00; 
com todas as demais condições conforme Edital, fi ca aberto o prazo de 5 
(cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da data de publicação deste ato para que o 
vencedor assine o contrato, sob pena de decair do direito ao registro de preço, 
podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital. BOREBI, 
19/08/2019. ANTONIO CARLOS VACA.

Extrato de Ata nº 73/2019: Pregão nº 106/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP; 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDI-
CIONADO DE 60.000 BTUs; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 
5.200,00; totalizando R$ 31.200,00. Data: 19/08/2019.

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
40/2019 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ESPECIAIS, 
que classifi cou a(s) empresas(s): Empório Hospitalar Comércio de Produ-
tos Cirúrgicos Hospitalares LTDA, totalizando R$ 97.184,00; HUMANA 
ALIMENTAR COM. SERV. PROD. NUTRICIONAIS LTD, totalizando R$ 
63.100,00; SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, totalizando R$ 
41.400,00; TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, 
totalizando R$ 57.300,00; com todas as demais condições conforme Edital, 
fi ca aberto o prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da data de publi-
cação 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, 20/08/2019. ANTONIO CARLOS VACA.

Extrato de Ata nº 75/2019: Pregão nº 40/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos 
Hospitalares LTDA; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS 
ESPECIAIS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/2 vr R$ 24,50; 1/6 vr R$ 
93,54; 1/8 vr R$ 16,44; 1/14 vr R$ 39,99; 1/17 vr R$ 16,16; totalizando R$ 
97.184,00. Data: 20/08/2019.
 
Extrato de Ata nº 74/2019: Pregão nº 40/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: HUMANA ALIMENTAR COM. SERV. PROD. NU-
TRICIONAIS LTD; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS 
ESPECIAIS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 14,00; 1/3 vr R$ 
16,00; 1/4 vr R$ 18,00; 1/5 vr R$ 12,20; totalizando R$ 63.100,00. Data: 
20/08/2019.
 
Extrato de Ata nº 76/2019: Pregão nº 40/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ESPECIAIS; Vigência: 
12 meses. Lote/Item: 1/11 vr R$ 25,90; 1/13 vr R$ 31,00; totalizando R$ 
41.400,00. Data: 20/08/2019.
 
Extrato de Ata nº 77/2019: Pregão nº 40/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA-
IS LTDA; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ESPECIAIS; 
Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/7 vr R$ 12,90; 1/9 vr R$ 22,50; 1/10 vr R$ 
28,50; 1/12 vr R$ 63,00; totalizando R$ 57.300,00. Data: 20/08/2019.

EXTRATOS DE ADITIVOS CONTRATUAIS

- Aditivo Contratual nº 01/2019 – Processo nº 31/2018 - Pregão nº 17/2018 – 
Contrato Administrativo nº 27/2018 – Contratante:- Prefeitura Municipal de 
Borebi; Contratada:- Marcos Antonio Porto de Oliveira – ME. - Valor:- R$ 
158.430,16. Vigência:- 12 meses. Data Assinatura:- 03/07/2019 - Objeto:- 
Contratação de empresa para execução dos serviços de transporte de alu-
nos da zona rural do município. - Aditivo Contratual nº 01/2019 – Processo 
nº 31/2018 - Pregão nº 17/2018 – Contrato Administrativo nº 28/2018 – 
Contratante:- Prefeitura Municipal de Borebi; Contratada:- J. A. F. de Souza 
Transportes – ME. - Valor:- R$ 117.303,20. Vigência:- 12 meses. Data As-
sinatura:- 03/07/2019 - Objeto:- Contratação de empresa para execução dos 
serviços de transporte de alunos da zona rural do município. 

- Aditivo Contratual nº 01/2019 – Processo nº 03/2019 – Pregão nº 02/2019 
– Ata de Registro de Preços nº 11/2019 – Contratante:- Prefeitura Municipal 
de Borebi; Contratada:- Jesus Garcia EPP – Valor R$ 4.710,00 – Data Assi-
natura:- 05/08/2019 – Objeto:- Aditar em 25% a quantidade prevista no item 
09 – batata bintje selecionada. 

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

Aviso de licitação. Pregão Presencial n.º 15/2.019, Processo n.º 1022/2.019, 
Tipo: Menor Preço por lote, Critério de julgamento: Unitário. Objeto: 
Registro de Preço para eventual aquisição de gêneros Alimentícios 
destinados à Merenda Escolar (com cota reservada de 25% para ME, EPP 
e equiparadas). Data e hora da realização: Dia 04 de setembro de 2.019 às 
09:30h. Credenciamento: Dia 04 de setembro de 2.019: a) Das 08:30h às 
09:00h apenas para ME, EPP ou equiparadas; b) Das 09:05h às 09:15 para 
as demais empresas – cota principal e (ampla participação, caso não existam 
pelo menos 03 (três) empresas aptas na forma descrita no item a acima (nos 
lotes da cota reservada de 25% para ME/EPP)). Local: Prefeitura Municipal 
de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, bairro Centro, 
CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital completo: www.areiopolis.
sp.gov.br, no endereço acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.
licitacoes@bol.com.br. Publique-se. Areiópolis, 20/08/2.019. Antonio 
Marcos dos Santos, Prefeito Municipal. Aviso de Licitação. Pregão Presencial 
nº 16/2.019, Processo nº 1028/2.019, Tipo: Menor Preço Unitário do Lote, 
Critério de julgamento: Unitário. Objeto: Registro de Preço para eventual 
aquisição de gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar (exclusivo 
para ME, EPP e equiparadas). Data e hora da realização: Dia: 04 de Setembro 
de 2.019 às 14:30h. Credenciamento: Dia: 04 de Setembro de 2.019: a) Das 
13:30h às 14:00h apenas para ME, EPP ou equiparadas; b) Das 14:05h às 
14:15 para as demais empresas (ampla participação, caso não existam pelo 
menos 03 (três) empresas aptas na forma descrita no item a acima). Local: 
Prefeitura Municipal de Areiópolis, Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, bairro 
Centro, CEP 18670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital completo: www.
areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima mencionado e através do e-mail: 
areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se. Areiópolis, 20/08/2.019. 

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito MunicipalSindicato dos Condutores de Veículos e Trabalhadores 

em Transportes Rodoviários, Urbanos e de 
Passageiros de Lençóis Paulista – Sindcovelpa 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL DE TRABALHADORES RODOVIÁRIOS...DAS 
EMPESAS  DE TRANSPORTES .....Pelo presente edital, nos termos do Esta-
tuto Social da entidade, e na condição de categoria Profi ssional  de Transportes 
diferençada, nos termos do Artigo 511, § 3º da CLT, lei 13.103/2015, indepen-
dentemente da atividade principal da empresa, CONVOCO,  todos os trabal-
hadores Motoristas, operadores de maquinas integrantes  das industrias Lwart 
Lubrifi cantes, Bracell Celulose e  os trabalhadores das empresas transportado-
ras, classifi cadas no 2º grupo – Empresas de Transportes de Rodoviários - Con-
federação Nacional de Transportes de Terrestres,   que exercessem atividade 
de  motoristas de caminhão  tritrem/bitrem, carreta, truk/toco, ajudantes de 
caminhão e demais funções, estabelecidos nos Municípios de Lençóis Paulista, 
Areiópolis, Borebi, Macatuba Pederneiras, associados ou não, para uma As-
sembleia Geral de Trabalhadores Rodoviários, a realizar-se as  09:00 horas do 
dia 6 de setembro de 2019,na sede do sindicato, sita   Rua Pedro Natálio Lo-
renzetti nº 180, centro na cidade Lençóis Paulista/SP, em primeira convocação, 
ou, caso  não haja quórum, meia hora após, em segunda e última convocação, 
a fi m de se discutir e deliberar sobre a seguinte ordem doa dia:  A-) leitura, 
discussão e votação da ata da assembleia anterior; B-)discussão da pauta de 
reivindicações a ser encaminhada ao setor patronal para renovação dos acordos 
coletivos para o período de 20192020.  C-) Outorga de poderes a diretoria desta 
entidade para empreender negociações necessárias, celebrar Acordo Coletivo 
de Trabalho, instaurar coletivo. E-) defl agração de greve nos termos da lei, em 
caso de fracasso nas negociações e desatendimento às novas reivindicações. 
Lençóis Paulista, 22 de agosto de 2018. 

Jose Pintor - Presidente

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Aviso de Licitação – Pregão Presencial n.º 004/2019 – 
Processo: Portaria n.º 013/2019

 
Objeto: Registro de preços para publicação dos atos ofi ciais da Câmara Mu-
nicipal de Lençóis Paulista, pelo período de 6 (seis) meses – Tipo: menor 
preço. Recebimento das propostas e sessão de lances: dia 05 de setembro 
de 2019, as 09:00 horas – O edital completo e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Setor de Licitações, a rua Pedro Natálio Lorenzetti, n.º 970 – 
Centro, Lençóis Paulista; no Átrio da Câmara ou através do site www.cama-
ralencois.sp.gov.br – maiores informações: Fone: (14) 3269-6000. Lençóis 
Paulista, 22 de agosto de 2019

Nardeli da Silva
Presidente

DATA: 17/8/2019 a 23/8/2019

Obituário
Wilson Pires faleceu na quinta-feira (22) aos 59 anos em Lençóis Paulista

Armando Diegoli faleceu na quarta-feira (21) aos 91 anos em Lençóis 
Paulista

Therezinha Stopa da Silva faleceu na quarta-feira (21) aos 86 anos em 
Lençóis Paulista

José Carlos Maganha faleceu na terça-feira (20) aos 87 anos em Lençóis 
Paulista

Nildo Fernandes faleceu na terça-feira (20) aos 83 anos em Macatuba

Nilson Precioso faleceu na terça-feira (20) aos 85 anos em Lençóis Paulista

Antonio Cian Filho faleceu na segunda-feira (19) aos 82 anos em Lençóis 
Paulista

Evandro José Paschoalinoto faleceu na segunda-feira (19) aos 48 anos 
em Lençóis Paulista

Valdir Lopes Ferreira faleceu na segunda-feira (19) aos 52 anos em Len-
çóis Paulista

Helena Caversan Dare faleceu no domingo (18) aos 89 anos em Macatuba

LINGUAGEM

Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda.
Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de 

problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça 
turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu 

enigma, a sua necessidade e a sua dor e não é justo aumentar 
as afl ições do vizinho com a carga de nossas inquietações.
Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros 

dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão 
verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que 
nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa 
coragem de eliminar, por nós mesmos, os raios de nossos 

sentimentos e desejos descontrolados. Cada vez que arrojamos 
para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos 

forças que destroem ou edifi cam, que solapam ou restauram, 
que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se 
constitui de três elementos essenciais: expressão, maneira e 
voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se 

não educamos a voz, de acordo com as situações, 
somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunida-

des de melhoria, entendimento e elevação.
Paulo de Tarso fornece a receita adequada 

aos aprendizes do Evangelho.
Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso.

Livro “Fonte Viva” – Chico Xavier – Emmanuel

“Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, 

não tendo nenhum mal que dizer de nós.” – Paulo. (Tito, 2:8.)

Unimed Lençóis Paulista - 
Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ: 67.417.519/0001-40

Notifi cação
Benefi ciário portador do CNPJ n° 03.387.097/0001, Cartão Unimed n° 
0233.3036.00000 favor entrar em contato conosco através do telefone: (14) 
3269.3100 / Ramais: 3125/3145/3135, ou presencialmente na sede da opera-
dora, dentro do prazo de 10 dias, com a fi nalidade de solucionar a situação de 
inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do atendimento e/ 
ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

Edson Correia de Lima
Assessor Diretoria

Fabiana C.M. Crotti
Analista Financeiro

Lençóis Paulista

www.jornaloeco.com.br
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REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ
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SERVIÇOS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

ANIMAIS

Conheça as vagas do 
Grupo Proeste acessando 
nossa Central de Vagas: 

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

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

PAJERO FULL 2007 
3.2 diesel, automática, 
4x4, completa, 7 lu-
gares, couro, DVD, R$ 
60.000,00 - tel whats 
99614-3191.

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

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

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

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

VENDO 01 Cami-
nhão 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 estaciona-
mento - 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 CITRO-
EN C3, ano 2006, 
prata, fl ex,33.000km 
originais, direção elé-
trica, ar quente / frio, 
completo, único dono, 
fone: (14) 3263-3979

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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),valor 
R$40,000(Mil).Tratar 
(14) 99849-3001 com 
Carlos

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

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

VENDE-SE CIVIC 
ano 2012, cor prata, 
segundo dono, bem 
conservado. Tratar (14) 
99887-7508

VENDE-SE FIAT Pun-
to Essence 1.6, ano 
2015, 16 v, completo, 
documento em dia, 
cor prata, aceitamos 
fi nanciamento. Tratar 
(14) 3263-2764 ou (14) 
99832-2871

MOTO PCX 2016 
- 21.200 km - Cinza 
Perolizada - Tratar - 
Fone (14) 98806-7043

VENDE-SE MOTO 
XRE 300, ano 2014, 
vermelha, baixa quilo-
metragem. 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) 99167-7651.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RL CAÇAMBA – Faz 
serviços de limpeza 
com caçamba para 
entulho (para fi rmas 
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: re-
ciclaveismc@hotmail.
com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

FERNANDO CABE-
LEIREIRO Sorriso. 
Horário de atendi-
mento de segunda 
das 9h ás 12h30 e de 
terça a sexta-feira 
das 9h ás 12h30 e 
14h30 ás 19h e aos 
sábados das 9h00 
ás 12h00 e 13h30 
ás 19h. Domingos e 
feriados não abrire-
mos. Na AV: Procópio 
Ferreira, 510, Cecap 
ou telefone (14) 
99675-2769.

FISIOTERAPIA 
ATENDIMEN-
TO domiciliar e 
consultório, R: Cap. 
João Antônio, 12-70, 
Bauru/SP. Tratar (14) 
99665-6449. Email: 
je_quadrado1500@
hotmail.com. Com 
Jéssica Quadrado- 
Crefi to 56758-LTF

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

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

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

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

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

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

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

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

ALONSO CABELEI-
REIRO Av: Hermínio 
Jacó nº 622 no bairro 
Nova Lençóis, atendi-
mento de segunda a 
sábado e aos domin-
gos e feriados até as 
12: 00h.Estamos com 
ótimos preços. Tratar 
(14) 99728-5999.

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

WR- SERVIÇOS lim-
peza, doméstica e pe-
sada. Jardim, piscina 
e pinturas em geral. 
AV: Dante Andreoli 
nº 365-Monte Azul. 
Tratar com Waldyr 
(14) 99815-4447 ou 
(14) 98106-0858

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

SERRALHERIA 
PORTAL – portões 
basculantes reves-
tido em chapas de 
alumínio – estrutu-
ras e esquadrilhas 
metálica em geral. 
Pontualidade, efi ci-
ência e qualidade em 
primeiro lugar. Tratar 
(14) 3264-4313 e-mail 
serralheriaportaljc@
hotmail.com

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

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

EDÍCULA ALDEIA 
- para confraterni-
zações - “ambiente 
familiar”. Lugar amplo 
com cobertura, quarto, 
banheiro interno, sala, 
copa com churrasquei-
ra, quadra, piscina, 
banheiro externo mas-
culino, mesa de bilhar 
e, acessórios (Freezer, 
TV) ... Tenho mesas e 
cadeiras para alugar. 
Tratar (14) 9.9768-0518 
vivo whats, no Jd. Ita-
puã. 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, te-
nho 15 anos de hospital 
(enfermeira) possuo 
carta de habilitação, 
tenho vários horários 
disponíveis. Tratar: 
(14) 3263-0509 ou (14) 
99770-0265.

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

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 fi nos em 
cachepôs de madeira 
e a famosa bagaceira, 
a cachaça. Localiza na 
Rua Raul Gonçalves de 
Oliveira, 113, descendo 
o banco do brasil, @
galeriamarialp. Tratar: 
(14) 3264-2645 ou (14) 
99689-3939.

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

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

ESTUDANTIL 
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 Engenharia-
email: gloria.esceng@
yahoo.com.br (14) 
3281-4900

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

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

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

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

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

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

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

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

EXCURSÕES

SERVIÇOS

FESTAS

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ITAMARATI : Vendo 01 Terreno Plano 501.74 m2   
( Baixou o preço de R$ 230.000 para R$ 215.000 ) 

Adriano Cian – Consultor de Imóvel Tel. 99126-5928

NEGÓCIO DE OCASIÃO!

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

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

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

AULAS PARTICULA-
RES. Matemática  ( 
Ensino Fundamental) 
Tratar Valério cel: 
99715 2968

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

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

PORTO SEGURO 
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 men-
sais por meio de lance 
ou sorteio. Tratar:. (14) 
99167-9988 ou (13) 
97600-6723 Whats.

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

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

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

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

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

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

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

MÁQUINAS 
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 BETONEI-
RAS- 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 fl uxo constante de 
veículos e pedestres. 
Ligue 99728-1313

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

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

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

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

EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE para escri-
tórios, 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/ 99748-
6872

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATENÇÃO NOI-
VAS - Para tornar 
seu casamento mais 
especial, conheçam 
o trio “Sonora - vocal 
feminino” que há mais 
de 5 anos se dedica 
para que cada momen-
to 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- lembran-
cinhas para todas as 
ocasiões, topo de bolo 
e personagens, aceita 
encomendas. Tratar 
(14) 99619-1155.

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

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 per-
muta. CONSULT 
Imóveis (14)3263-
1118/99781 2567

STA TEREZINHA 
I, casa com 3 dorm, 
wc social, sala, am-
plo cozinha, lavan-
deria coberta e wc, 
garagem. R$175mil 
aceita financia-
mento. CONSULT 
Imóveis (14)3263-
1118/99781 2567

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

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

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

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

APTO PORTAL de 
Lençóis 02 dorm, 
sendo 01 suíte, com  
armários embuti-
dos, gabinetes e 
fechamentos para os 
quartos, Box. .Aceita 
fi nanciamento! con-
sult imóveis 14-3263 
1118/99781 2567

APTO FLAM-
BOYANTS – Bauru: 
03 dorm., sala 
estar/jantar, cozinha 
planejada, área de 
serviço, 1 vaga de 
garagem coberta. Ar-
mários embutidos e ar 
condicionado. Aceita 
fi nanciamento ou 
carro como parte de 
pagto. R$190.000,00. 
Consult Imóveis (14) 
3263 1118/ (14) 99781 
2567 

JD PLANALTO 02 
dormitórios, cozinha 
americana, sala, wc e 
área de serviço fecha-
da. R$190.000,00 Con-
sult 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) 97600-
6723, (14) 99167-9988 
ou (14) 99691-6029

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

VENDE-SE OU Troca 
Casa – 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banhei-
ro, garagem e lavan-
deria 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, Ba-
nheiros. Infraestrutura 
completa ideal para 
aluguel Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 5928

ED JACARANDÁ – 
vende-se apartamento 
com 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banhei-
ro 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) 99782-
1060/ 99787-2043

VENDO CASA na 
R: XV de novembro, 
1242, c/ 190.00m², 
R$ 330 mil. Tratar 
(14) 99897-6444

EDIFÍCIO VILLAS-
PLENDORE - Vendo 
apartamento. Fone 
(14) 9.9870-0202

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

VENDE-SE CASA 
(terreno) no bairro 
Bela Vista me-
dindo 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 co-
mércio. 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 APARTA-
MENTO no Residen-
cial 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, chur-
rasqueira, 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. Tra-
tar:(14) 997120847.

CENTRO 02 dormitó-
rios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro social, la-
vanderia e garagem 
p/ 02 carros. R$ 
350.000,00 – SAN-
TANGELO 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/ churrasquei-
ra e banheiro - R$ 
330.000,00 – SAN-
TANGELO 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 IMÓ-
VEIS (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 – SAN-
TANGELO 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 – SAN-
TANGELO 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 – SAN-
TANGELO 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 -  SAN-
TANGELO IMÓVEIS 
(14) 3263-7094 / 
99795-0722

APARTAMENTO 
EDIFÍCIO RENATA 
LYCIA 02 dormi-
tórios, 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 APARTA-
MENTO 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. Conta-
tos: (14) 99141-9526 
ou (14) 99829-1217

VENDE-SE LINDA 
casa núcleo H.  L. 
ZILLO, 03 dormi-
tórios (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(negoci-
ável). Aceita finan-
ciamento. Tratar: 
(14) 99821-7389 ou 
(14) 99184-2567

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

RESIDÊNCIA 
VENDA: 176 m², 
3 quartos, sendo 1 
suíte com closet e 
guarda roupas pla-
nejados, sala estar 
e jantar integra-
das, Cozinha com 
armários planejados 
e coifa de inox, 
Banheiro social com 
armário, garagem 
para 2 carros, Área 
de lazer com chur-
rasqueira, 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 – Con-
sultor de Imóvel Tel. 
99126 5928



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 24 DE AGOSTO DE 2019 • B7

Classifi cados

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

TERRENOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
VENDA

ITAMARATY, VENDE-
-SE Casa pré-moldada 
de madeira c/ excelente 
acabamentos e terreno 
amplo, 3 quartos sendo 
uma suíte, banheiro 
social, sala ampla, cozi-
nha, 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 par-
te 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 APARTA-
MENTO Renata Lycia 
no jardim Ubirama ao 
lado da igreja São José, 
excelente acabamento, 
porcelanato, forro de ges-
so, armários embutidos 
na cozinha, quarto, lavan-
deria, banheiro, elevador, 
salão de festa, despensa 
individual. Valor 250 mil, 
tratar (14) 98123-2361

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

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

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

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

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

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

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

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

ALUGA–SE CHÁ-
CARA. 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

CENTRO-SOBRADO-2 
QUARTOS sendo 1 
suíte ,sala, cozinha com 
armários embutidos, 1 
banheiro. Parte Externa: 
2 quartos sendo 1 suíte, 
lavanderia, depósito, 
garagens código 0010  
R$ 2.000,00. Ligue (14) 
99728 – 1313 / 3263 – 
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

SÃO JUDAS Tadeu - 
Sala Comercial- 160 m² 
com porcelanato e teto 
de laje com banheiro 
com adaptação. Código 
02010 R$ 1.350,00. Li-
gue (14) 99728 – 1313 / 
3263 – 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

MARIA CRISTINA- 
Casa- 2 quartos,1 sala 
de visita, 1 sala de 
jantar, 1 cozinha ameri-
cana, 1 banheiro social, 
lavanderia coberta, 
garagem para 4 veícu-
los, edícula-1 quarto, 1 
banheiro, churrasqueira, 
salão, pia, quintal todo 
murado. Código 02417 
R$ 1.900,00. Ligue (14) 
99728 – 1313 / 3263 – 
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CENTRO-CASA-2 
QUARTOS, 1 suíte, 1 
sala de visita, 1 sala 
de jantar, 1 cozinha 
americana, 1 banheiro, 
1 lavanderia. Edícula 
churrasqueira, 1 
quarto, salão, piscina, 
quintal, garagens para 
2 veículos. Código 
02696 - R$ 3.500,00. 
Ligue (14) 99728 – 
1313 / 3263 – 0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

ANTONIETA I-CASA-3 
quartos, 1 sala, 1 
cozinha, 2 banheiros , 2 
garagem e comercio. Có-
digo 02705 R$ 2.000,00. 
Ligue (14) 99728 – 1313 
/ 3263 – 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CENTRO-CASA- 3 
quartos, 2 sala,1 
banheiro, 2 garagem, la-
vanderia. Código 02012 
R$ 1.100,00. Ligue (14) 
99728 – 1313 / 3263 – 
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

ANTONIETA I-CASA-2 
quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia 
coberta grande, garagem 
coberta. Código 02039 
R$ 850,00. Ligue (14) 
99728 – 1313 / 3263 – 
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

ANTONIETA I- 3 sala 
com ar condicionado, 1 
banheiro,alarme. Código 
02020 R$ 1.200,00. Ligue 
(14) 99728 – 1313 / 3263 
– 0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA-CENTRO- 2 
quartos, 1 sala,1 
suíte,1 cozinha,1 
banheiro,garagem 
p/ 4 carros,portão 
eletrônico. Código 02011 
R$ 1.500,00. Ligue (14) 
99728 – 1313 / 3263 – 
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

EUROPA -CASA- 1 
quarto,1 suíte,1 sala, 1 
cozinha, 1 lavanderia, 
garagem, quintal médio. 
Código 02511 1.300,00. 
Ligue (14) 99728 – 1313 
/ 3263 – 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

ALUGA-SE UM imóvel 
no centro ao alcance 
para atender clinica ou 
escritório. Tratar na rua 
Djalma Oliveira Lima 443 
-Vila Antonieta 

VENDE-SE RON-
DOM- Sala Comercial- 
duas 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.

NUCLEO- SALA 
Comercial- ampla com 
divisória, 1 banheiro, 
estacionamento na 
frente. Código 02105 
R$ 700,00. Ligue (14) 
99728 – 1313 / 3263 – 
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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

SITIO VARGEM 
Limpa 2 Alqueires, 
Casa com varanda, 03 
Quartos, Suíte com Ar 
Condicionado, Cozinha, 
Banheiro Social, Poço 
Artesiano, Mangueira, 
Pastagem, Plantação 
de Milho a 12 km de 
Lençóis, aceito resi-
dência como parte do 
negócio. Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 5928

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CHÁCARA 
próximo da Usina Barra 
Grande 3500m² - poço 
artesiano, força e 02 
comados. Tratar: (14) 
99838-6156

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

VENDE-SE UMA 
chácara uma chácara em 
Alfredo Guedes, bairro 
Areia Branca 3.000 m² 
incluso agua e rancho. 
Valor 130 mil. Tratar (14) 
99883.2411

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

TERRENO RES. An-
tonio Lorenzetti Filho  
Com financiamento 
(MCMV), ou próprio. 
. Consult Imóveis 14-
3263-1118

TERRENO JD. 
Planalto Comercial R$ 
200.000,00 – 450,56m² 
Aceita Financiamento 
Consult Imóveis (14)3263 
1118/99781 2567

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

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

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

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

ITAMARATI : Vendo 
01 Terreno Plano 501.74 
m2,(Baixou o preço de 
R$ 230.000 para R$ 
215.000), Negocio de 
ocasião Adriano Cian – 
Consultor de Imóvel Tel. 
99126 5928

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

JARDIM ITAMARATY: 
Terreno Esquina 523 
m2 (vista Privilegiada) 
Adriano Cian – Consultor 
de Imóvel Tel. 99126 
– 5928

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

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

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

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

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

ITAMARATY. PARTE 
alta . Vendo dois 
terrenos 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 
topografi a plana, com 
517,5 m2 (15m x 34,5m), 
na parte alta do Jardim 
Itamarati. Tratar com 
Eduardo - 14 99786 3769

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO TERRENOS 
comerciais JD Planal-
to em frente ao Cons-
trular 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, mura-
do e nivelado. Tratar: 
(14) 99117-2055

VENDE-SE TER-
RENO, na rua Jose 
Bonifacio Nº592 Jd. 
Marimbono, topogra-
fia plana. Pronto para 
construção. Tratar cel: 
(14) 99787-4343

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

VENDE-SE UM terre-
no 400 m² no Jardim 
Morumbi, duas fren-
tes, 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 cida-
de. Ótimo preço R$ 
150,00 mensais. Tra-
ta: (14) 99752-3588 
ou (14) 99652-5834

CENTRO- SALA Co-
mercial- 1 sala grande 
com 2 banheiros adap-
tados. Código 02390 
R$ 1.000,00. Ligue (14) 
99728 – 1313 / 3263 – 
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

PARQUE ELIZABETH 
-Sala Comercial- Piso 
Inferior-1 recepção, 1 
sala de espera, 1 sala 
grande e 2 banheiros 
sendo 1 com adaptação.
Piso Superior- 1 sala 
grande, 1 cozinha pe-
quena, 1 lavanderia e 1 
banheiro. Código 02333 
R$ 1.400,00. Ligue (14) 
99728 – 1313 / 3263 – 
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CENTRO- SALA 
Comercial-amplo com 
70m²,1 recepção, 1 
escritório e 1 hall 
de entrada para o 
escritório. Código 02421 
R$ 1.100,00. Ligue (14) 
99728 – 1313 / 3263 – 
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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

VENDO PRÉDIO 
comercial especial para 
clínica ou escritório, 
situado na R: Anita Ga-
ribaldi, nº 1515 e 1519. 
Tratar (14) 3264-3165/ 
99701-6335
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DATA ESPECIAL - O fotógrafo Vagner Mace-
do inaugura uma nova etapa na próxima quar-
ta-feira (28) e celebra a data com a família e 
os amigos. Sucesso!

IDADE NOVA - Marta Placideli faz aniversá-
rio na segunda-feira (26) e comemora com o 
esposo Wanderley e as filhas, Nádia, Flávia e 
Júlia. Felicidades!

APAGANDO AS VELINHAS - Izabel Zacarias 
completa mais um ano de vida neste sábado 
(24) e recebe os cumprimentos dos amigos e 
familiares. Tudo de bom!

Confira quem marcou presença na noite lençoense 
nos registros da equipe da Cíntia Fotografias!

A foto desta edição da coluna Recordando, 
idealizada pelo escritor Nelson Faillace, é uma 
contribuição do lençoense Benedito Ventura, que 
compartilha com os leitores um registro do ano de 
1994. No detalhe, a turma de educação infantil da 
EMEI Monteiro Lobato, frequentada por seu filho 
Guilherme (primeiro em pé, à esquerda), que tinha 
como professora a Tia Eliane.
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Igor e Letícia, na Cia da Esfiha

Edna e Renato, na Cia da Esfiha

Ana Júlia e João Pedro, na Cia da Esfiha

Rafael, Vinicius e Mateus, na Cia da Esfiha

Guilherme, Gabriele e Gisele, na Cia da Esfiha

Cristiano e Luiz Gustavo, na Cia da Esfiha

Juliene, Jhonathan e Lorenzo, na Cia da Esfiha 

Eduardo e Leoni, na Cia da Esfiha

Anna Laura, Daniely e Jennifer, na Cia da Esfiha
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