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

DOMINGO, 01/09
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

SÁBADO, 31/08
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Novo programa de recuperação fi scal da Prefeitura de 
Lençóis oferece quatro opções de abatimento; dívida 
contemplada pelo projeto totaliza R$ 130 milhões

HOMICÍDIO

Jovem de 18 anos
é morta em Agudos B3

FORAGIDO

PM prende homem 
acusado de estupro B3

FURTO

Casa é invadida no 
Núcleo Luiz Zillo B3

CAGED AMADOR

Nível de emprego 
segue em alta em 
Lençóis Paulista

Expressinho e
J. Ferrari decidem 
vaga na semifi nal

O nível de emprego formal registrou 
mais uma alta no mês de julho em Len-
çóis Paulista. É o que revelam os dados 
mais recentes do Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados), di-
vulgados na última sexta-feira (23) pela 
Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia. 
No mês passado, a cidade fechou com 
superávit de 85 postos de trabalho. No 
acumulado apurado desde janeiro, o to-
tal é de 728 empregos criados.

Três jogos disputados na manhã 
do último domingo (25) encerra-
ram a primeira fase da Série A do 
Campeonato de Futebol Amador 
de Lençóis Paulista. Com os quatro 
semifi nalistas conhecidos há duas 
semanas, a última rodada teve foco 
na defi nição da classifi cação fi nal e, 
como consequência, dos confrontos 
da próxima fase. Um dos jogos co-
loca frente a frente Expressinho e 
Unidos do Júlio Ferrari (foto).

Contribuintes têm 
nova chance para 
regularizar dívidas 
com descontos

A5

A4 A6

A comunidade católica de Lençóis Paulista se prepara para mais uma Festa da Padroeira do Santuário Nossa 
Senhora da Piedade, uma das mais tradicionais da cidade. A programação começa hoje (31) e se estende até o 
dia 22 de setembro com diversas celebrações religiosas e atrações na parte festiva. A parte religiosa começa 
com as celebrações das 15 mil Ave Marias, que vai de hoje (31) até o dia 15 de setembro, das 7h às 19h. 

Festa daFesta da
PADROEIRAPADROEIRA

JUVENTUDE

Desafi o Faça 
Acontecer agita 
escolas da região

Seguem abertas até o dia 5 de se-
tembro as inscrições para a quinta edi-
ção do Desafi o Faça Acontecer, realiza-
do pelo Instituto Lidera Jovem, que tem 
como mantenedores a Bracell e Lwart 
Lubrifi cantes. O concurso, voltado a jo-
vens do Ensino Fundamental II e Ensi-
no Médio, visa a criação de projetos que 
transformem a realidade da comunida-
de e/ou escola de forma positiva. A5

B1

JUSTIÇA ELEITORAL

Cadastramento 
biométrico entra 
na reta fi nal

A menos de quatro meses do fi nal 
do prazo para o cadastramento biomé-
trico, milhares de eleitores da região 
ainda não regularizaram a situação. 
Neste ano, a biometria é obrigatória em 
479 municípios do estado de São Pau-
lo, inclusive nas seis cidades da área de 
cobertura do Jornal O ECO. O prazo se 
encerra em dezembro e quem não com-
parecer terá o Titulo cancelado. B2

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 31 DE AGOSTO DE 2019 •A2



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 31 DE AGOSTO DE 2019 • A3

Roberto Godoy

Continuando a bela viagem
Até o meu ponto fi nal
Mais algumas lembranças
Histórias e coisas e tal

O Pintado pediu ao Bispo
Entregar no hospital
Aquela latinha para exame
Que continha o “material”

Ele não queria levar
Confusão você arruma
Se alguém perguntar o que 
tem
Diga: Não tem merda 
nenhuma

Eu disse a um amigo
Brincando aqui eu narro:
Você fuma na chuva
E não molha o cigarro

Ele quis saber porque
Diga logo. Então me diz
É por causa do tamanho
Desse avantajado nariz

Um diretor da empresa 
liga:
(Só sabe quem estava ali)
Denildo, me vê tal docu-
mento
Ele vai, volta e diz: Já vi!

Deixei alguns casos como 
títulos
Pra ser um pouco diferente
Transportem para os dias 
de hoje
Visualizem no fundo da 
mente

Quem ler essa relação
Com certeza se lembrará
Das passagens que aqui 
cito
Algumas não dá pra contar

1 – Corrida de bicicleta
2 – Lenço no bolso furado
3 – Telefone que pinta a 
orelha
4 – Montar em porco 
errado

5 – Proibido tocar corneta
6 – No cofre fi cou trancado
7 – Equilibrando vassoura
8 – Paralelepípedo embru-
lhado
9 – Vamos ver se pega 
fogo
10 – Bombril dentro do 
calção
11 – Sapo no vaso sanitário
12 – Remédio para mens-
truação

13 – Coice de tartaruga
14 – Lavar carbono, que frio
15 – Testando os telefones
16 – Alface nas águas do rio

17 – Alicate de puxar saldo
18 – Pedra de amolar gilete
19 – Eita barbante cheiroso
20 – Nas nádegas, omelete

21 – Caldo de feijão para 
cabelo
22 – Telefone na mesa 
colado
23 – O senhor malote já foi
24 – Copinho de café furado

25 – Conversa de compa-
dres Ximborê e Zé Dito
26 – Exame para habilita-
ção
Dezessete fora os escritos

Poderia citar mais, e mais...
Lembranças e emoções
Apesar das brincadeiras
Primeiro as obrigações

Poucos são os passageiros 
que ainda seguem nessa 
viagem.
Eu desci em 1995, alguns 
desceram antes porque 
quiseram, outros tam-
bém desceram antes por 
descumprir as ordens na 
viagem e outros ainda 
porque Deus chamou para 
outra embarcação.
Não importa quanto tempo 
você viajou, em que época 
você viajou, você deixou 
lembranças, você deixou 
saudades e o que é mais 
importante: Você fez parte 
dessa família.
Sempre agradeci e ainda 
agradeço a todos, das 
copeiras aos diretores por 
essa maravilhosa viagem.
Deus seja conosco.
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Anos noventa - Ponto Final

Opinião
PARA PENSAR
 “Existe algo mais brega do que um rico 

roubando? Algo mais chique do que um pobre 
honesto?.”

 Fernanda Young.

FRASE
“Entendo que o projeto, além do benefício aos contribuintes que poderão 
quitar seus débitos de maneira facilitada, visa prover o município de recursos 
para oferecer os serviços necessários ao bem-estar da nossa população.”

prefeito Anderson Prado de Lima, sobre programa de recuperação fiscal.
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l Bom para todo mundo

Há quem seja contra, sob a ale-
gação de que a prática penaliza 
os bons pagadores e estimula a 

inadimplência, mas não se pode ne-
gar os benefícios que a aprovação 
do projeto de recuperação fi scal da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Pau-
lista pode trazer para os dois lados: 
contribuinte e Poder Público. Em pri-

meiro lugar porque facilita que as 
pessoas que passam ou passaram 
por difi culdades fi nanceiras pos-
sam regularizar suas pendências. 

Em segundo, porque pode aliviar 
as contas públicas com a inje-
ção de novos recursos em caixa.
Não é novidade que todos os 
municípios brasileiros têm sofri-

do com a queda na arrecadação, 
seja pela diminuição no volume 
de repasses dos governos fede-
rais e estaduais, seja pela própria 

inadimplência relacionada ao recolhi-
mento de impostos. Não existe má-
gica. Sem dinheiro em caixa, não há 
poder de investimento, o que deixa 
os municípios cada vez mais ‘reféns’ 
das verbas provenientes de emen-
das parlamentares e convênios com 
outras esferas do poder, que, em boa 
parte das vezes, dependem de muita 
negociação - e boa vontade - política.
A dívida ativa do contribuinte com a 
Prefeitura de Lençóis é de R$ 145,4 
milhões. Apenas a contemplada pelo 
projeto de recuperação fi scal -  até 31 
de dezembro de 2016 - é de R$ 130 
milhões. Isso representa 68% da pre-
visão orçamentária atualizada para o 
exercício 2019, que é de R$ 192 mi-
lhões. Em outras palavras, é muito 
dinheiro que poderia estar sendo in-
vestido em saúde, infraestrutura, se-
gurança, educação, etc.

A
rt

ig
o

 

Eliminando as reticências da vida

Nelson Faillace
é escritor      

A nossa vida, de um modo geral é 
um apanágio de reticências! Nor-
malmente estamos em momen-

tos de indecisão. O que fazer, que rumo 
tomar, será certo ou estarei errado?
A defi nição pura e simples, a de-
cisão imediata, o caminho cor-
reto, para onde ir, quase que um 
eterno ser ou não ser, uma sequ-
ência de dúvidas e de incertezas.
Em vários casos, tomar uma deci-
são real e patente, pode trazer in-
quietações mil, quando deveria 
ser muito simples. Na maioria das 
encruzilhadas, saber corretamen-
te que trilha seguir, por onde cami-
nhar. Porque dúvidas e indecisões?
Parece que faz parte de nós, se-
res humanos, muitas vezes nos 
defrontarmos com obstáculos, 
sem perceber que a maioria de-
les é perfeitamente transponível!
As dúvidas, na maioria das ve-
zes, são somente nossas, parti-
culares, muitas delas sem uma 
razão concreta que impeça a tri-
lha perfeita que deva ser seguida.
A propósito. Caiu nas minhas mãos 
o seguinte texto que diz precisa-
mente da importância das reticên-

cias na nossa vida. E ele diz assim:
“Adoro reticências. Aqueles três pon-
tos que insistem em dizer que nada 
está fechado, que nada acabou, que 
algo ainda está por vir. A vida se faz 
assim,! Nada pronto, nada defi nido. 
Tudo sempre em construção. Tudo 
ainda por se dizer...Nascendo...Bro-
tando...Sublimando...Vivo assim...
Numa eterna reticência...Para que co-
locar ponto fi nal? O que seria de nós 
sem a expectativa da continuação?”
Parece que as reticências dão 
um novo alento em nossa vida, 
em todo e qualquer momento.
Seja qual curso devemos escolher, 
que diploma almejar, qual carreira 
devemos impulsionar, até no amor 
as encruzilhadas sempre apare-
cem como autênticas reticências.
Então nos sentiremos realizados 
quando, nessa encruzilhada, nos de-
paramos com aquela fl echa benfa-
zeja, que indica clara e sabiamente 
qual dos caminhos devemos seguir.
Mas nem por isto devemos pura e 
simplesmente eliminar as dúvidas das 
encruzilhadas, as reticências da vida, 
pois será através delas que encontra-
remos sempre o caminho ideal a se-
guir e então, quem sabe, acharemos 
os caminhos da tão sonhada e dese-
jada felicidade!
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Quanto mais as eleições se apro-
ximam, mais a oposição vai mos-
trando suas garras tentando invia-
bilizar a aprovação das propostas 
encaminhadas à Câmara pelo Exe-
cutivo. No entanto, a quase sempre 
isolada dupla formada pelos vere-
adores Leonardo Henrique de Oli-
veira, o Dudu do Basquete (CIDA), e 
Paulo Henrique Victaliano, o Paulinho 
(PSDB), vem acumulando uma série 
de derrotas. As mais recentes na 
sessão da última segunda-feira (26).

CONTRADITÓRIO
Aliás, chamou a atenção na referi-

da sessão a mudança de pensamen-
to de Dudu e Paulinho. Eles haviam, 
mesmo com as derrotas nas emen-
das apresentadas ao projeto do Pla-
no Diretor Participativo, votado a 
favor do mesmo em primeiro turno, 
mas foram contrários à aprovação 
nesta semana. A única que se man-
teve coerente ao seu posicionamen-
to foi a vereador Mirna Justo (PSC), 
que se manteve contra a mudança, 
assim como na primeira votação. 

NÃO DEU
Dessa maneira, como a verea-

dora Irani Gorgônio (PSDB), que já 
havia votado a favor do projeto, es-
tava ausente por motivos de saúde, 
a proposta acabou sendo aprovada 
por oito votos a três. Isso, por conta 
da participação do presidente Narde-
li da Silva (MDB) e do vereador Ma-
noel dos Santos Silva, o Manezinho 
(PSDB), defensores convícios das 
alterações que podem viabilizar a 
construção de muitas moradias para 
população que necessita de casas.

MANOBRA...
Para quem não se lembra, na 

primeira semana Nardeli e Manezi-
nho se abstiveram da votação após 
Dudu e Paulinho apresentarem, nos 
minutos que antecediam a votação, 
um documento que, em tese, impe-
diria a participação de ambos. O mo-
tivo foi um requerimento de 2017, 
encaminhado ao Executivo com a 
solicitação da inclusão de uma área 
nas alterações do Plano Diretor, o 
que, supostamente, contrariava o 
Regimento Interno da Casa de Leis.

...FURADA
Depois de fi carem de fora da pri-

meira votação Nardeli e Manezinho 
foram tranquilizados pelo parecer 
da assessoria jurídica do Legislati-
vo, que rebateu o discurso de Dudu 
e Paulinho revelando que não havia 
nenhum impedimento legal para a 
participação na votação. Isso pelo 
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fato de que nenhum dos dois ve-
readores tem interesse direto na 
questão. O resultado já é conhecido, 
ambos votaram a favor e contribu-
íram para a aprovação da proposta.

ISOLADOS
O fato é que a dupla Dudu/Pau-

linho, às vezes convertida em trio 
com o reforço de Mirna, teve ex-
posta grande fragilidade na sessão 
desta semana, com derrotas em 
outros projetos importantes, que 
tramitaram na Casa de Leis. Devem, 
ao menos, ter percebido que não 
adianta propor emendas sem dialo-
gar com os demais vereadores. Indo 
mais adiante, não adianta querer 
impor, muito menos promover ata-
ques aos próprios colegas de parla-
mento, como já houve outras vezes.

FOGO AMIGO
Paulinho chegou a distribuir di-

nheiro falso na mesa dos vereado-
res em uma ação teatralizada para 
questionar os gastos com o aluguel 
da sede administrativa - até ago-
ra não se entende porque não foi 
para a Comissão de Ética do Legis-
lativo. Dudu colocou a opinião pú-
blica contra a Casa ao questionar o 
recebimento de mimos por verea-
dores e servidores públicos, mes-
mo sem especifi car quais seriam 
estes agrados e que os teria rece-
bido - se é que alguém recebeu.

SERÁ?
Mirna, por sua vez, em tom me-

lancólico, que os vereadores sempre 
votam a favor do prefeito, mas es-
quece que é a maioria quem decide 
e que o papel do prefeito é enviar 
projetos para apreciação dos vere-
adores que podem votar a favor e 
contra. Democracia parlamentar é 
isso. Quer vencer? Convença os seus 
pares. Mas com tantos ataques aos 
próprios colegas de trabalho, parece 
uma missão difícil para os três ve-
readores que formam a oposição.

SALDÃO
Para fi nalizar, Dudu foi ainda 

mais longe. Mesmo com a difícil si-
tuação do país, votou contra o Sal-
dão, que vai possibilitar que quem 
está com dívida na justiça, princi-
palmente com bens bloqueados, 
possam ter descontos graduais de 
multas e juros para acertar sua vida 
fi nanceira. Fez isso sabendo que 
será válido só para dívidas ajuiza-
das entre 1991 e 2016. Mais uma 
vez foi derrotado, dessa vez sem o 
apoio de Paulinho, que se absteve 
por conta de uma dívida que tem 
parcelada com o município.
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Economia
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Pelo quarto mês consecutivo, o nível de emprego formal cresceu no Brasil. Dados do 
Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostram a abertura de 
43.820 vagas em julho. Também houve crescimento nos sete primeiros meses deste 
ano. De janeiro a julho foram abertos 461.411 postos de trabalho. Em 2018, no mesmo 
período, haviam sido criadas 448.263 ocupações com registro em Carteira de Trabalho.

CAGED

Indústria de transformação e construção 
civil mantêm emprego em alta em Lençóis
Cidade fechou com saldo positivo de contratações pelo 
sexto mês no ano; acumulado chega a 728 vagas

Elton Laud

O nível de emprego formal 
registrou mais uma alta 
no mês de julho e contri-

buiu para elevar o saldo positivo 
do ano, em Lençóis Paulista. É o 
que revelam os dados mais recen-
tes do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados), 
divulgados na última sexta-feira 
(23) pela Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia. No mês 
passado, a cidade fechou com 
superávit de 85 postos de traba-
lho, com 570 contratações e 485 
demissões. No acumulado apura-
do desde janeiro, o total é de 728 
empregos criados.

O resultado de julho é ligei-
ramente superior ao mês ante-
rior, que registrou saldo positivo 
de 56 empregos com Carteira 
de Trabalho assinada, com 591 
contratações e 535 demissões. 
Considerando o número total de 
pessoas alocadas no mercado for-
mal, entre os dois meses houve 
crescimento de 0,48% no nível 
de emprego, passando de 17,74 
mil para 17,82 mil trabalhadores 
registrados. Na comparação com 
julho de 2018, quando a cidade 
fechou com saldo negativo de 
39 vagas (463 contratações e 502 
demissões) e tinha 17,23 mil pes-
soas trabalhando formalmente, o 
aumento é de 3,44%.

De acordo com o Caged, a alta 
do mês que abre o segundo semes-
tre foi puxada, principalmente, 
pela indústria de transformação, 
que encerrou o período abrindo 
120 novas vagas (219 contratações 
e 99 demissões). A construção 
civil também teve bom desempe-
nho, com saldo positivo de 34 pos-
tos de trabalho (77 contratações e 
43 demissões). O setor de serviços 
e a extrativa mineral, que criaram 
oito (144 contratações e 136 de-
missões) e dois (três contratações 
e uma demissão) empregos, res-
pectivamente, também fecharam 
o mês no azul.

O pior desempenho de julho 
foi registrado pelas empresas que 
atuam na agropecuária, que fe-
charam 50 postos de trabalho (20 
contratações e 70 demissões) no 
período. Na outra ponta do grá-
fico também aparece o comércio, 
que vem oscilando no ano e con-
tinua em baixa no quesito gera-

ção de emprego, com saldo nega-
tivo de 29 vagas (107 contratações 
e 136 demissões) no último mês. 
Segundo os dados, o setor de ser-
viços industriais de utilidade pú-
blica e a administração pública 
não registraram movimentação 
no mês passado.

André Paccola Sasso, secretá-
rio de Desenvolvimento Econômi-
co da Prefeitura Municipal, desta-
ca que o município tem investido 
na qualificação de mão de obra, o 
que tem contribuído para os bons 
resultados. “Desde o início do ano 
temos observando essa tendência 
de crescimento, não apenas pelo 
advento da ampliação da Bracell, 
mas por outras empresas que es-
tão se instalando para suprir as 
demandas do mercado. Estamos 
investindo em formação para 
oferecer profissionais capacitados 
para quem pretende investir em 
Lençóis Paulista. Isso tem surtido 
efeito”, pontua.

ACUMULADO
Com a alta apurada em julho, 

o mercado formal de Lençóis 
Paulista acumula saldo positivo 

EM ALTA - Indústria de transformação segue contratando e liderando 
o índice de geração de emprego em Lençóis Paulista

Macatuba é a única cidade 
da região com défi cit no ano

Areiópolis é o município 
da área de cobertura do Jor-
nal O ECO com melhor de-
sempenho em 2019, com ne-
nhum mês registrando saldo 
negativo. No ano, a cidade 
tem alta de 243 empregos, 
com 416 contratações e 173 
demissões. Em julho, foram 
criados 30 postos de traba-
lho (57 contratações e 27 de-
missões), com destaque para 
a agropecuária, que teve sal-
do positivo de 28 vagas (32 
contratações e 4 demissões).

Pederneiras também 
tem bons resultados no ano, 
apenas com fevereiro termi-
nando no vermelho. De ja-
neiro a julho a cidade criou 
596 novos empregos (3.038 
contratações e 2.442 demis-
sões). No mês passado a alta 
foi de 104 vagas (430 con-
tratações e 326 demissões), 
impulsionada pela indústria 

de transformação, que re-
gistrou saldo positivo de 96 
empregos (179 contratações 
e 80 demissões).

A pequena Borebi tam-
bém mantém o nível de em-
prego em curva crescente, 
com a abertura de 137 no-
vos empregos (196 contrata-
ções e 59 demissões) neste 
ano, com seis meses de alta 
- apenas abril fechou com 
déficit. Em julho o saldo 
positivo foi de 20 vagas (29 
contratações e nove demis-
sões), puxado pela agrope-
cuária, que abriu 21 novas 
ocupações (25 contratações 
e quatro demissões).

EM ALERTA
Não tão bem assim está 

Agudos, que desde o início 
do ano vem alternando entre 
meses de bom e mau desem-
penho. Em julho, a cidade 

fechou com saldo negativo 
de 46 empregos (230 con-
tratações e 276 demissões), 
prejudicada pela indústria 
de transformação, que per-
deu 36 vagas (39 contrata-
ções e 75 demissões). No 
ano o saldo é positivo, mas 
de apenas oito postos de tra-
balho (1.819 contratações e 
1.811 demissões).

Preocupante mesmo é a 
situação de Macatuba, que 
é a única cidade que tem 
déficit no acumulado de 
2019. Até agora foram fe-
chadas 51 vagas do mercado 
formal (574 contratações e 
625 demissões). Em julho 
houve baixa de 13 postos 
de trabalho (44 contratações 
e 57 demissões), com pior 
desempenho registrado na 
construção civil, que fechou 
13 vagas (uma contratação e 
14 demissões).

de 728 empregos em 2019, com 
4.994 contratações e 4.266 de-
missões registradas desde janeiro. 
Apenas o comércio registra que-
da até agora, com déficit de 139 
vagas (907 contratações e 1.046 
demissões). No outro extremo, o 
destaque novamente fica com a 
indústria de transformação, com 
alta de 438 postos de trabalho 
(1.322 contratações e 884 demis-
sões) no ano. Em seguida aparece 
o setor de serviços, com saldo 
positivo de 277 empregos (1.418 
contratações e 1.141 demissões).

Até aqui a cidade registra alta 
em seis dos primeiros sete meses 
de 2019. Apenas maio, que fe-
chou com saldo negativo de 62 
vagas (666 contratações e 728 de-
missões) teve desempenho ruim. 
Os melhores resultados são de fe-
vereiro e março, que tiveram su-
perávit de 238 (727 contratações 
e 489 demissões) e 219 (808 con-
tratações e 589 demissões) vagas, 
respectivamente. Abril e janeiro, 
com alta de 141 (990 contratações 
e 849 demissões) e 81 ocupações 
(602 contratações e 521 demis-
sões), fecham a lista.

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de Agosto de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 65,50.

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 
Extrato da Ata de Registro de Preços n.º 002/2019 – Processo: Portaria n.º 
014/2019 – Contratante: Câmara Municipal de Lençóis Paulista – Registra-
da: Auto Posto Avenida de Lençóis Paulista Ltda. – Valor: R$ 4,27 por litro 
de Gasolina Aditivada e R$ 2,65 por litro de Etanol – Data Assinatura: 27 de 
agosto de 2019 – Objeto: Registro de preços para a aquisição de produtos do 
gênero combustíveis, para abastecimento dos veículos da Câmara Municipal, 
no município de Lençóis Paulista, a ser retirado em parcelas, diretamente 
das bombas de abastecimento da(s) Registrada(s), conforme a necessidade 
da CONTRATANTE. Modalidade: Pregão Presencial n.º 005/2019 – Fun-
damento: Lei Federal n.º 10.520/2002 e Decretos Executivos n.º 326/2006 
e 392/2005.
 

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Prefeitura Municipal de Areiópolis. Aviso de Licitação. Modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 004/2019. Objeto: Aquisição de veículo zero quilômetro tipo 
viatura patrulheira para uso da Guarda Municipal, em conformidade com a 
Proposta nº 062521/2018 aprovada junto ao Ministério da Segurança Pú-
blica. Edital disponível no site:  www.bll.org.br. Recebimento das propos-
tas: a partir das 08hs00 do dia 31.08.2019 no site  www.bll.org.br., abertura 
das propostas: dia 16/09/2019 às 09hs10m e início da disputa de preços: dia 
16/09/2019 às 09:30hs, (horário de Brasília no site: www.bll.org.br). Areió-
polis, 30/08/2019. 

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal
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Cidade BENEFICENTE
A Paróquia Cristo Ressuscitado, na Cecap, está realizando uma ação para levantar 
recursos para ajudar na manutenção das atividades da igreja. Até a próxima semana, 
serão comercializados kits com quatro quibes pelo valor de R$ 10. Os interessados podem 
procurar o escritório paroquial ou os voluntários para adquirir as adesões. A retirada deve 
ser feita no salão de festas da igreja no próximo sábado (7), das 8h, às 11h.
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Com descontos de até 90% em multas e juros, 
Novo Super Saldão começa na segunda
Dívida contemplada pelo projeto 
totaliza R$ 130 milhões; prazo para 
renegociação é 13 de dezembro

Flávia Placideli

Os contribuintes com dé-
bitos tributários com a 
Prefeitura Municipal de 

Lençóis Paulista têm uma nova 
oportunidade para quitar suas 
dívidas. Aprovado pelo Legis-
lativo, o programa de recupera-
ção fiscal batizado de Novo Su-
per Saldão, beneficia quem está 
em situação de inadimplência 
por conta de dívidas contraídas 
até 31 de dezembro de 2016. 
Serão oferecidas quatro opções 
de descontos nas multas e nos 
juros de mora incorporados. 
Qualquer débito pode ser pago 
à vista ou parcelado. A medi-
da passa a vigorar a partir da 
segunda-feira (2).

Enviado pelo Executivo à 
Câmara Municipal, o projeto 
que institui a forma de paga-
mento e parcelamento especial 

com remissão parcial de multa 
e juros dos créditos fazendários 
do município, foi aprovado 
por oito votos a um na sessão 
da última segunda-feira (26). 
Na ocasião, a proposta foi re-
jeitada apenas pelo vereador 
Leonardo Henrique de Oliveira 
(CIDA). Paulo Henrique Victa-
liano (PSDB) se absteve; Irani 
Gorgônio (PSDB) está sob afas-
tamento médico e o presidente 
Nardeli da Silva (MDB) votaria 
só em caso de empate.

“Agradeço pela colaboração 
dos vereadores que entende-
ram a importância deste pro-
jeto para o município. Diante 
da constante diminuição das 
receitas, efeito direto da crise 
econômica que atinge de forma 
indistinta a todos os segmentos 
da sociedade brasileira, enten-
do que o projeto, além do be-
nefício aos contribuintes que 

poderão quitar seus débitos de 
maneira facilitada, visa prover 
o município de recursos para 
oferecer os serviços necessários 
ao bem-estar da nossa popula-
ção”, relata o prefeito Anderson 

FINANÇAS - Rodrigo Fávaro destaca que objetivo é dar a oportunidade para 
as pessoas renegociarem suas dívidas com o município

Novo Super Saldão será um 
incremento excepcional para o 
atual orçamento”, complemen-
ta o prefeito.

R$ 7,5 MILHÕES EM 2017
O número de pessoas que 

aderiram ao Super Saldão de 
Multas e Juros realizado em 
2017 impressionou, assim como 
a arrecadação, que foi de R$ 
7,5 milhões. Ao todo foram re-
negociadas 2.908 dívidas, com 
1.479 pagamentos à vista (R$ 
2.466.482,20) e 1.429 parcela-
dos (R$ 5.079.080,22). A Admi-
nistração não estima exatamen-
te uma quantia para este ano, 
mas espera que o Novo Super 
Saldão tenha boa adesão.

 “O objetivo dessa segun-
da ação é dar a oportunidade 
para as pessoas que querem 
renegociar suas dívidas. É 
uma forma de dar uma nova 
chance para essas pessoas 
que desejam ficar em dia 
com a fazenda municipal”, 
declara Rodrigo Fávaro, se-
cretário de Negócios Jurídi-
cos da Prefeitura Municipal, 
que também coordena o Se-
tor de Recuperação Fiscal.

Veja como vai funcionar o Super Saldão
Saldão também contempla dívidas com o SAAE

O Novo Super Saldão se 
aplica aos contribuintes com 
débitos até 31 de dezembro de 
2016 e oferece quatro opções 
de remissão parcial. Para o 
pagamento à vista, o desconto 
é de 90% nas multas e juros. 
O pagamento parcelado pode 
ser feito nas seguintes condi-
ções: de duas a 12 parcelas 
(desconto de 70%); de 13 a 24 
parcelas (desconto de 60%); 

de 25 a 36 parcelas (desconto 
de 50%), não podendo o va-
lor da parcela ser inferior a 
5% do salário mínimo. Essas 
formas de pagamento devem 
ser formalizadas até 13 de de-
zembro deste ano.

Quem desejar quitar 
suas dívidas com o municí-
pio pode fazer a simulação 
dos débitos e renegociar o 
pagamento com descontos. 

Para isso, basta comparecer 
ao Setor de Recuperação Fis-
cal (Serfis) da Prefeitura Mu-
nicipal, que fica ao lado do 
Fórum (Rua Nove de Julho, 
1326, no Jardim Humaitá), 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 11h30 e das 13h30 às 
17h. Mais informações po-
dem ser obtidas através dos 
telefones (14) 3264-5081 e 
(14) 3264-2758.

O Novo Super Saldão 
também foi estendido às dí-
vidas dos contribuintes com 
o SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos), mas o 
período compreendido é 
maior, até 31 de dezembro 
de 2017. Os pagamentos po-
dem ser feitos à vista, com 
desconto de 90% nas multas 

e juros; ou parcelados em 12 
e 24 vezes, com descontos de 
70% e 60%, respectivamen-
te. No caso de parcelamento, 
o valor mínimo da parcela é 
de R$ 25.

Vale destacar que, no 
caso do SAAE, a lei aprova-
da não se aplica aos crédi-
tos tributários e não tribu-

tários que já foram objetos 
de parcelamento realizados 
em programas de recupe-
ração fiscal anteriores. As 
pessoas interessadas devem 
procurar diretamente o bal-
cão do SAAE (Rua Quinze 
de Novembro, 1111, na Vila 
Santa Cecília), de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h30.

Prado de Lima (PSB).
No início do mês, o Jornal 

O ECO divulgou que o va-
lor da dívida do contribuinte 
com a Prefeitura Municipal 
ultrapassa a casa dos R$ 145 
milhões. Considerando apenas 
dívida contemplada pelo pro-

jeto, cerca de R$ 130 milhões, 
a inadimplência representa 
em torno de 68% da previsão 
orçamentária atualizada para 
o exercício 2019, que é de R$ 
192 milhões. Não por acaso, 
a medida é vista como estra-
tégica pela Administração. “O 

RECUPERAÇÃO FISCAL

FAÇA ACONTECER

Desafi o movimenta jovens das escolas da região
Iniciativa visa a criação de projetos que 
transformem a realidade da comunidade; 
inscrições vão até o dia 5

Da Redação

Seguem abertas até o dia 5 
de setembro as inscrições 
para a quinta edição do 

Desafio Faça Acontecer, realiza-
do pelo Instituto Lidera Jovem, 
que tem como mantenedores a 
Bracell e Lwart Lubrificantes. 
O concurso, voltado a jovens 
do Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio, visa a criação 
de projetos que transformem a 
realidade da comunidade e/ou 
escola de forma positiva. Para 
participar é necessário ter entre 
13 e 18 anos, estar estudando 
em escolas públicas ou particu-
lares de Lençóis Paulista, Alfre-
do Guedes, Macatuba e Borebi.

Para a coordenadora de Pro-
jetos do Instituto Lidera Jovem, 
Danieli Roza, o concurso é uma 
oportunidade de o jovem agir a 
partir de sua visão de mundo, 
propondo e realizando ações 
positivas que vão impactar na 

comunidade. “A proposta do 
concurso é desafiar o jovem a 
olhar ao seu redor, enxergar 
possibilidades de melhorias 
positivas e concretizar por meio 
de projetos e ações. É o jovem 
sendo protagonista em sua co-
munidade”, explica.

Para participar é necessário 
que o jovem monte uma equipe 
e escolha um dos temas propos-
tos no concurso. Cada grupo 
deve ter de cinco a 10 partici-
pantes e cada escola pode ins-
crever quantas ações desejar. O 
regulamento com os critérios e 
temas estão disponíveis no site: 
www.desafiofacaacontecer.
com.br. As inscrições seguem 
até o dia 5 de setembro.

Após a inscrição, as equi-
pes devem identificar uma 
problemática na escola e/ou 
comunidade, criar uma ação 
para mobilizar, conscientizar 
ou resolver e, ao final, tudo 
será registrado por meio de um 

PROTAGONISMO - Em quatro edições, Desafio Faça Acontecer 
mobilizou centenas de jovens de escolas da região

vídeo que as equipes apresen-
tarão à comissão organizadora 
e que também ficará disponibi-
lizado no site do Desafio para 
votação do público e avaliação 
da banca de jurados.

Os vencedores serão co-
nhecidos em novembro. Além 
do prêmio principal “Faça 
Acontecer” - em que a equipe 
vencedora ganhará uma via-
gem cultural/científica para 
São Paulo, com todas as des-

pesas pagas, terão destaque 
também as categorias: Mobi-
lização, Inovação, Visão de 
Mundo e Assunto Relevante, 
que também receberão prê-
mios. A escola e o professor 
tutor das equipes vencedoras 
também serão premiados. 

Mais informações sobre o 
concurso podem ser obtidas 
pelo site, nas redes sociais ou 
pelos telefones (14) 3264-8888 
e (14) 99799-1571.

TURISMO - Na última terça-feira (27), a Secretaria de Turismo da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista realizou a Oficina de Planejamento Participativo do 
Turismo, que integra a atualização do Plano Diretor de Turismo, um dos requisitos 
necessários para manter a classificação de MIT (Município de Interesse Turístico), 
alcançada em novembro de 2017. Na ocasião, além da vice-prefeita Cíntia Duarte, 
responsável pela pasta, estiveram presentes membros do Conselho Municipal de 
Turismo, empresários do segmento e comunidade. Os participantes debateram 
os pontos positivos e negativos relacionados ao tema e deram sugestões para 
melhorias no cenário atual.

MEIAS DO BEM - Integrantes do 
Rotary Club Cidade do Livro, em parceria 
com a Baiuca, fizeram a entrega de 60 
cobertores e 100 pares de meia para o 
Projeto Acolhe Mais Mãe Piedade. A 
ação é resultado do projeto Meias do 
Bem, idealizado em Lençóis Paulista 
pela empresária Sara Palma Andreoli. 
A campanha foi criada pela empresa 
Puket, que recebe meias usadas que 
são arrecadadas junto à comunidade e 
as transforma em meias e cobertores 
novos para doação. Na foto, a servidora 
municipal Maria Sandra, do Projeto 
Acolhe Mais, ao lado dos rotarianos 
Célio Alves e Sara Palma, que também 
é proprietária da Baiuca. A entrega foi 
feita na última segunda-feira (26).

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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KUNG FU

AMADOR

SÉRIE B JIU-JITSU

Esporte
MELHOR DA EUROPA 
Destaque do Liverpool na conquista da última Liga dos Campeões, o brasileiro Alisson foi eleito 
pela Uefa o melhor goleiro da Europa na temporada 2018/2019, desbancando o francês Llorris, 
do Tottenham, e o alemão Ter Stegen, do Barcelona. O prêmio de melhor jogador fi cou com 
o zagueiro holandês Van Dijk, também do Liverpool, que superou ninguém menos que Lionel 
Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, da Juventus. O anúncio foi feito na quinta-feira (29).
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Delegação lençoense 
viaja para disputa do 
Campeonato Brasileiro
Competição acontece na próxima semana, em Santa Catarina; 
equipe também conta com dois lutadores de Borebi

Elton Laud

Após excelente desempenho 
no Campeonato Paulista de 
Kung Fu, disputado no iní-

cio de julho, em Campinas, atletas 
da academia Invictus Wushu San-
da, de Lençóis Paulista, vão em 
busca de medalhas no principal 
evento nacional da modalidade, 

o Campeonato Brasileiro de Kung 
Fu Wushu, que neste ano chega 
a sua 30ª edição. A competição, 
promovida pela CBKW (Confe-
deração Brasileira de Kung Fu/
Wushu, acontece entre os dias 
4 e 8 de setembro, na cidade de 
Bombinhas, em Santa Catarina, e 
deve reunir os principais lutadores 
do país.

A equipe Invictus participa 
com oito atletas no sanda, João 
Vitor José Alexandre, Guilherme 
Moreno Gama, Natália Briquezi 
Silva, Karen Pitoli, José Carlos 
dos Santos da Anunciação e Ga-
briel Ferreira Campos, todos de 
Lençóis Paulista; além de Carlos 
Eduardo da Silva e Luiz Otávio Al-
ves da Silva, irmãos que integram 

INVICTUS - Equipe local compete com oito atletas; na foto, registro 
feito durante o Campeonato Paulista, disputado em julho

um projeto social comandado pelo 
técnico Adriano Pitoli na vizinha 
cidade de Borebi. Para a viagem, 
a equipe conta com apoio da Pre-
feitura Municipal de Lençóis Pau-
lista, que cedeu o transporte até 
Santa Catarina.

No masculino, João Vitor e 
Carlos Eduardo, ambos com 14 
anos, competem nas categorias In-
fantojuvenil até 56 quilos e Infan-

tojuvenil até 60 quilos, respectiva-
mente. Luiz Otávio e Guilherme, 
de 16 anos, disputam na ordem as 
categorias Juvenil até 65 quilos e 
Juvenil até 70 quilos. José Carlos, 
de 23 anos, participa no Adulto 
até 60 quilos. Já Gabriel, de 22 
anos, enfrenta os adversários da 
categoria Adulto até 70 quilos. No 
feminino, Natália e Karen, ambas 
com 18 anos, vão em busca de 

Expressinho vence São Cristovão e mantém liderança da Série A

Equipe enfrenta o Unidos do Júlio Ferrari na semifi nal; outro 
confronto coloca frente a frente Grêmio Cecap e Santa Luzia

Elton Laud

Três jogos disputados na 
manhã do último domin-
go (25) encerraram a pri-

meira fase da Série A do Cam-
peonato de Futebol Amador 
de Lençóis Paulista. Com os 
quatro semifinalistas conheci-
dos há duas semanas, a última 
rodada teve foco na definição 
da classificação final e, como 
consequência, dos confrontos 
da próxima fase da competi-
ção promovida pela Secretaria 
de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista.

Em partida disputada no Es-
tádio Municipal Zeferino Ribei-
ro Sobrinho (Alfredo Guedes), 

o Expressinho chegou a 19 pon-
tos e se manteve na liderança 
com vitória de 2 a 1 sobre o São 
Cristovão, com gols de Rafael 
Rodrigues e João Pedro Oliveira 
- Wesley Souza descontou.

A segunda colocação ficou 
com o Grêmio Cecap, que no 
mesmo estádio foi a 14 pontos 
depois de golear o Asa Branca 
por 5 a 0, com gols marcados 
por João Gorgônio (2), Ro-
drigo Berto, Robson Puerta e 
José Santos.

No outro confronto, no Es-
tádio Distrital Eugênio Paccola 
(Cecap), o Santa Luzia derrotou 
o Unidos do Júlio Ferrari por 3 
a 2, com gols de Renan Ribeiro 
(2) e André Silva - Thiago Souza 

e Willian Gomes descontaram. 
Ambos terminaram com 13 
pontos, mas o Santa Luzia ficou 
em terceiro lugar pela vitória 
no confronto direto.

Com os resultados, as se-
mifinais serão disputadas en-
tre Expressinho e Unidos do 
Júlio Ferrari; Grêmio Cecap 
e Santa Luzia. Os confron-
tos estão marcados para o 
próximo domingo, dia 8 de 
setembro, em Alfredo Gue-
des. Grêmio Cecap e Santa 
Luzia jogam às 8h. Expressi-
nho e Unidos do Júlio Ferra-
ri entram em campo às 10h. 
A final está prevista para a 
semana seguinte, em local e 
horário ainda não definidos.

SÓ UM PASSA - Expressinho e 
Unidos do Júlio Ferrari decidem vaga 
na final da Série A; jogo da primeira 

fase terminou com vitória de 3 a 0 
do Expressinho (camisa listrada)

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PRIMEIRA FASE DA SÉRIE A

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

1º Expressinho 19 7 6 1 0 19 4 15
2º Grêmio Cecap 14 7 4 2 1 18 8 10
3º Santa Luzia 13 7 4 1 2 21 15 6
4º Unidos do Júlio Ferrari 13 7 4 1 2 19 12 7
5º Atlético Lençóis 7 7 2 1 4 15 20 -5
6º Asa Branca 6 7 1 3 3 7 14 -7
7º Açaí 4 7 1 1 5 5 19 -14
8º São Cristovão 2 7 0 2 5 11 23 -12

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

Equipes com melhores campanhas avançam às semifi nais Atletas locais se destacam em competição em Ribeirão Preto

União Primavera, Chape, Reduto e Alfredo Guedes 
confi rmaram favoritismo e levaram a melhor sobre adversários

Alunos do projeto Campeão conquistaram 17 medalhas

Elton Laud

A Série B do Campeonato de 
Futebol Amador de Len-
çóis Paulista também de-

finiu os semifinalistas na rodada 
do último domingo (25), quando 
as oito equipes classificadas da 
primeira fase entraram em cam-
po para a disputa das partidas 
das quartas de final. As quatro 
equipes que avançaram com as 
melhores campanhas, tidas como 
favoritas nos confrontos, levaram 
a melhor sobre seus respectivos 
adversários e se garantiram na 
próxima fase.

No Estádio Municipal João 
Roberto Vagula (Vagulão), o Re-
duto derrotou o Unidos da Vila 
por 4 a 1, com gols de Vinicius 
Afonso (2), Gerson Moura e 
Magno Nunes - Mateus Mendon-
ça descontou. No outro jogo, o 
União Primavera venceu o Espe-
rantina por 2 a 1, com gols de Na-
tan Silva e Alan Pereira - Jeferson 
Rodrigues descontou.

No campo do Centro Esporti-
vo Zéfiro Orsi (Jardim Ubirama), 
a representação de Alfredo Gue-
des ganhou do Atlético Guarani 
por 3 a 1, com gols de André Luiz 
Sarzi (2) e João Vítor Oliveira - 

Túlio Rossini descontou. Na outra 
partida, o Chape levou a melhor 
sobre o Nacional, vencendo pelo 
placar de 4 a 1, com quatro gols 
de Osvaldo Ambrósio Junior - Ri-
cardo Gonçalves descontou.

As semifinais acontecem 
no próximo domingo, dia 8 de 
setembro, no Estádio Distrital 
Eugênio Paccola. No confronto 
das 8h, jogam Reduto e Chape. 
Na partida das 10h, se enfrentam 
União Primavera e Alfredo Gue-
des. Os dois vencedores, que ga-
rantem vaga na Série A em 2020, 
decidem o título no dia 15, em lo-
cal e horário ainda não definidos.

Elton Laud

O último dia 18 foi de festa 
para um grupo de jovens 
que frequenta o projeto 

social “Campeão", inciativa 
que promove prática do jiu-
-jitsu para dezenas de crian-
ças e adolescentes de Lençóis 
Paulista, com aulas ministra-
das gratuitamente em espaço 
cedido pela Adefilp (Associa-
ção dos Deficientes Físicos de 
Lençóis Paulista). Participando 
do Open Ribeirão Preto de Jiu-
-jitsu, integrantes do projeto 
se destacaram entre os adver-
sários, terminando na terceira 
colocação por equipes.

O grupo viajou com 13 alu-
nos, além dos professores David 
Ferreira e Shirley Rodrigues. 
Ao todo foram conquistadas 17 
medalhas, sendo sete de ouro, 
três de prata e sete de bronze, 
além do troféu pelo terceiro lu-
gar geral da competição.

As medalhas de ouro fo-
ram conquistadas por Apollo 
Daniel, de cinco anos, Tayla 
Almeida de Souza, de 8 anos, 
João Pedro de Oliveira, de nove 
anos, Gabriel Otávio Ferreira, 

de 13 anos, Barbara Gutierrez, 
de 24 anos, e pelo professor Da-
vid Ferreira, de 34 anos, que foi 
campeão em duas categorias, 
incluindo a Absoluto.

As pratas vieram com Car-
los Eduardo Valessi, de 12 anos, 
Guilherme Gama, de 16 anos, 
e novamente com Barbara Gu-
tierrez, no Absoluto.

Já as medalhas de bronze 
ficaram com Vitor Emanuel 
Goes, de 10 anos, Luiz Otá-
vio Ventura, de 11 anos, Pedro 
Arthur Pachelli, de 13 anos, 
Guilherme Santos, de 13 anos, 
Gabriel Godoi, de 15 anos, Vi-

tor Santos, de 16 anos, e nova-
mente com Guilherme Gama, 
no Absoluto.

Morando há pouco mais 
de três anos na cidade, vindo 
de Brasília, o professor David 
Ferreira comemora o resulta-
do. “Me senti muito feliz por 
ver meus alunos competindo 
e obtendo bons resultados. 
Vejo que tudo que estamos 
plantando está germinando. 
Mas também fico satisfeito 
por saber que através do pro-
jeto temos uma criança a me-
nos nas ruas, se dedicando ao 
esporte”, pontua.

BONS FRUTOS - Projeto social que promove aulas 
gratuitas de jiu-jitsu começa a formar campeões

medalhas nas categorias Adulto 
até 60 quilos e Adulto até 65 qui-
los, respectivamente.

Com programação intensa 
de treinamentos nas últimas 
semanas, o técnico Adriano 
Pitoli se mostra otimista para a 
competição e destaca o prepa-
ro dos atletas. 

"O Campeonato Brasileiro 
é o ápice da nossa modalida-
de. É o evento mais aguardado 
do ano, que reúne os melhores 
atletas do Brasil e, por isso, tem 
um nível muito alto. O José 
Carlos e a Natália vão enfrentar 
adversários muito experientes, 
campeões sul-americanos. A 
Karen, atual campeã brasileira, 
é a favorita na chave, mas está 
com uma lesão no joelho que 
estamos tentando recuperar. Os 
nossos juvenis vêm crescendo 
bastante e têm grandes chances 
de título. No geral, temos boas 
expectativas. Estão todos muito 
bem preparados”, avalia.

XADREZ - No último domingo (25), a jovem 
enxadrista Liara Blanco Silva, de 14 anos, 
mais uma vez subiu ao lugar mais alto do 
pódio, dessa vez no III Open de Xadrez de 
Sorocaba “Memorial Elias Cassar”. Além do 
título da categoria Sub-16 Feminino, a atleta 
lençoense terminou na terceira colocação 
na classificação geral. Na foto, Liara 
recebendo o troféu da mestre pela Federação 
Internacional de Xadrez, Regina Rodrigues 
Bonfim, uma das organizadoras do torneio.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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COMÉDIA

CLÁSSICO INFANTIL

MACATUBA

Cultura
SETEMBRO AMARELO
A Biblioteca Municipal Orígenes Lessa (BMOL), em Lençóis Paulista, realiza no mês de 
setembro a exposição “Setembro Amarelo”, que trata da prevenção ao suicídio com o 
tema “Valorize a sua vida! Suicídio não é a solução!”. A exposição, que traz diversos livros 
de autoajuda e sobre a temática, fi ca aberta para visita de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 21h, e aos sábados, das 8h às 17h. Outras informações pelo telefone (14) 3263-6522.
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FESTIVAL DE BANDASFREEDOM ROAD BARBAR DO PORTUGUÊS

Hoje (31), a partir das 15h, 
a Cervejaria Hipnose, em 
Lençóis Paulista, apresen-
ta o 1º Festival de Bandas, 
com as bandas Dopamina 
Blues Rock, Dragão Barbu-
do e Distillates Classic Rock. 
No local, também estará 
presente um Food Truck de 
Bauru. A entrada solidária é 
um quilo de alimento, que 
vale um copo de chope. Toda 
arrecadação será destina-
da à Casa Abrigo Amorada.

Neste sábado (31), a partir 
das 21h, no Freedom Road 
Bar, em Lençóis Paulista, 
tem acústico com a cantora 
Teka Gonçalves, que apre-
senta ao público um reper-
tório cheio de sucessos do 
pop e rock nacional e inter-
nacional. A entrada é gra-
tuita. Para mais informações 
sobre reservas de mesa o 
telefone é o (14) 3263-3639. 
O Freedom fi ca na Avenida 
Brasil, 936, no Centro.

Neste sábado (31), a partir 
das 20h30, tem música ao 
vivo no Bar do Português, 
em Lençóis Paulista. Quem 
se apresenta é o cantor Eliel 
Firmino, que toca os clássi-
cos do samba, do pop e da 
MPB. A entrada é gratuita. 
Para mais informações so-
bre promoções e reservas 
de mesa, o telefone é o (14) 
3264-1219. O Bar do Por-
tuguês fi ca na Rua México, 
197, no Jardim Bela Vista.

Agenda cultural
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Cléber Rosa se apresenta na quinta-feira (5) no Teatro Municipal
Ingressos promocionais estão à venda a R$ 45 na Casa da Cultura e no site www.quero2ingressos.com.br

Flávia Placideli

A próxima quinta-feira (5) 
promete muitas garga-
lhadas aos lençoenses. 

O humorista Cléber Rosa, co-
nhecido pelo Canal Reclama-
ção do Dia e pelo personagem 
caipira Chico da Tiana, chega 

a Lençóis Paulista com seu 
espetáculo de stand up. Com 
apoio da Prefeitura Municipal, 
a apresentação acontece a par-
tir das 20h no Teatro Munici-
pal Adélia Lorenzetti (Rua Cel. 
Álvaro Martins, 790, na Vila 
Nova Irerê).

No espetáculo “Nói Que 

é Pobre”, o humorista Cléber 
Rosa leva aos palcos o grande 
sucesso da internet. Com as 
queixas bem-humoradas do ca-
nal “Reclamação do Dia” e a 
simplicidade do caipira Chico 
da Tiana, o humorista já ultra-
passou mais de 600 milhões de 
visualizações no Facebook e 

no Youtube.
A apresentação tem clas-

sificação indicativa livre. As 
adesões promocionais estão à 
venda a R$ 45 (inteira) e R$ 
35 (meia) na Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian 
(Rua Sete de Setembro, 934, 
no Centro), ou pelo site www.

STAND UP - Humorista 
Cléber Rosa traz sucesso 
da internet para o palco 

do Teatro Municipal

quero2ingressos.com.br. Ou-
tras informações pelo telefone 
(14) 3263-6525.

“O Mágico de Oz” chega a Lençóis no próximo domingo (8)
Peça tem entrada gratuita; ingressos podem ser retirados na Casa da Cultura

Flávia Placideli

No próximo domingo (8), a 
partir das 17h, o Teatro Mu-
nicipal Adélia Lorenzetti, 

em Lençóis Paulista, recebe o es-
petáculo infantil “O Mágico de Oz”. 
Promovida pela Alic (Associação 
Lençoense de Incentivo à Cultura) 
com recursos provenientes da Lei 
Rouanet e patrocínio das empresas 
Zilor, Lwart Lubrificantes, Bracell, 
Duratex e Frigol, a apresentação 
tem entrada gratuita. 

O clássico parte da trama em 
que Dorothy e Totó viajam em 
direção à Cidade das Esmeraldas 
para encontrar o Mago Oz e, no 
caminho, encontram um Espan-
talho que precisa de um cérebro, 
um Homem de Lata que procura 
por um coração e um Leão Covar-
de que quer coragem. O mágico 
pede ao grupo que traga a vassou-
ra da Bruxa Malvada do Oeste a 
fim de ganharem sua ajuda.

Nesta versão, os personagens, 
muito carismáticos, cantam, dan-

çam e utilizam muitos recursos 
de áudio para encantar o público 
infantil. Estrelada pelos atores 
Marcela Arribet, Debora Sartori, 
Paulo Tardivo, Deludia Duarte, 
Rafael Vieira e Daniel Simion, a 
peça tem direção de Tiago Pessoa. 
A duração é de uma hora e a clas-
sificação indicativa é livre.

A entrada é gratuita e os ingres-
sos começam a ser distribuídos na 
segunda-feira (2), a partir das 12h, 
na Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian (Rua Sete de Se-

tembro, 934, no Centro). Outras in-
formações pelo telefone (14) 3263-
6525. O Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti fica na Rua Cel. Álvaro 
Martins, 790, na Vila Nova Irerê.

O MÁGICO DE OZ - No palco, personagens cantam, dançam e utilizam 
muitos recursos de áudio para encantar as crianças

Projeto Guri prorroga inscrições até dia 9

Vagas são para os cursos de violão e percussão

Flávia Placideli

Seguem abertas até o dia 9 de 
setembro, as inscrições para 
os cursos de formação mu-

sical oferecidos no polo do Projeto 
Guri de Macatuba. Todos são gra-
tuitos e destinados a crianças e jo-
vens com idade entre seis e 18 anos 

incompletos. A oferta é de 17 vagas 
nos cursos de percussão e violão.

Para realizar a matrícula, os 
interessados devem comparecer 
ao Centro Cultural Orlando Bo-
zan, em prédio anexo ao Teatro 
Municipal Renata Lycia dos San-
tos Ludovico (Avenida Coronel 
Virgílio Rocha, 5-25, no Jardim 

Capri), acompanhados dos pais 
ou responsáveis.

No ato da inscrição é preciso 
ter em mãos Certidão de Nasci-
mento ou RG do aluno e respon-
sável (original e cópia), compro-
vante de matrícula ou declaração 
de frequência escolar referente ao 
primeiro semestre de 2019 e com-
provante de endereço.

O início do curso ocorre de 
acordo com a data de matrícula 
de cada aluno. As aulas aconte-
cem de segunda e quarta-feira, das 
13h30 às 17h30. Outras informa-
ções pelo telefone (14) 3268-1821.



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 31 DE AGOSTO DE 2019 •A8

FO
TO

S:
 D

IV
UL

GA
ÇÃ

O

Saúde

PESQUISA

PREVENÇÃO
O Ministério da Saúde vai liberar nos próximos meses R$ 44,2 milhões para que municípios 
com até 100 mil habitantes possam adquirir câmaras frias e, com isso, ampliar com segurança a 
estrutura para armazenamento das vacinas e imunobiológicos. A medida foi pactuada na quinta-
feira (29), em Brasília, durante a reunião da Comissão Intergestores Tripartite (foto), que é a 
instância de discussão e deliberação entre os governos federal, estaduais e municipais.

Mortes por câncer de pulmão entre 
mulheres deve estabilizar em 2030
Estudo inédito do INCA e Ministério da Saúde aponta fi m na 
tendência histórica de elevação nas taxas de mortalidade

Da Redação

A taxa de mortalidade por 
câncer de pulmão entre as 
mulheres brasileiras vai en-

cerrar uma tendência histórica de 
elevação em 2030 e estabilizar-se. A 
consequência direta desse cenário é 
a diminuição da prevalência do ta-
bagismo na população feminina. A 
estimativa integra o estudo inédito 
“A curva epidêmica do tabaco no 
Brasil: para onde estamos indo?”, 
lançado pelo Ministério da Saúde 
e o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA) na quinta-feira (29), data em 
que comemorou-se o Dia Nacional 
de Combate ao Fumo. O estudo 
apresenta as tendências temporais 
da taxa de mortalidade por câncer 
de pulmão observadas de 1980 a 
2017 e estimadas até 2040.

Segundo os dados, a taxa de 
mortalidade por câncer de pul-
mão entre os homens continua a 
cair e deve manter essa tendência 
nos próximos anos, também refle-
xo da redução da prevalência de 
fumantes incentivada pelas ações 
de controle do tabagismo. Entre 
a população masculina, a taxa de 
mortalidade por câncer de pulmão 
subiu continuamente desde o iní-
cio da década de 80, estabilizou-se 
a partir de meados dos anos 90 e 
começou a cair em 2005.

Os pesquisadores calcularam 
a taxa de mortalidade por câncer 
de pulmão padronizada por idade 
(parâmetro usado mundialmente) 
de 1980 a 2017 e estimaram sua 
evolução até 2040, separadamente, 
para homens e mulheres.

“O estudo confirma o que já 
sabíamos: a redução do tabagismo 
salva vidas. Nosso programa de 
controle do tabagismo é um êxito, 
mas precisamos avançar, princi-
palmente nas medidas de preven-
ção à iniciação do tabagismo entre 

os jovens”, conclui a chefe da Di-
visão de Pesquisa Populacional do 
INCA e também autora do estudo, 
Liz Almeida.

A taxa de mortalidade por cân-
cer de pulmão entre os homens 
sempre foi superior à verificada 
entre as mulheres. No entanto, 
como desde 2005 a taxa está caindo 
entre os homens e subindo entre as 
mulheres, as curvas estão se aproxi-
mando. A razão entre a mortalida-
de homem/mulher diminuiu de 3,6 
em 1980 para 1,7 em 2017.

O tabagismo é a principal 
causa para o desenvolvimento do 
câncer de pulmão, responsável por 
mais de dois terços das mortes por 
essa doença no mundo. No Brasil, 
o câncer de pulmão, que abrange 
tumores na traqueia, brônquios e 
pulmões, é o tipo que mais mata 
homens e o segundo que mais mata 
mulheres, depois do câncer de 
mama. Dados do Sistema de Infor-
mações sobre Mortalidade (SIM), 
do Ministério da Saúde, mostram 
que mais de 27 mil pessoas foram a 
óbito em 2017 devido a essa causa.

Os impactos da diminuição do 
número de fumantes na redução da 
mortalidade por câncer de pulmão 
demoram décadas para serem per-

cebidos, porque um fumante leva 
de 20 a 30 anos para desenvolver 
a doença.

VIGITEL
Os resultados apontados no 

estudo estão em consonância com 
os dados do Sistema de Vigilância 
de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito 
Telefônico (Vigitel), do Ministério 
da Saúde. De acordo com o Vigitel, 
nos últimos 12 anos, a população 
entrevistada reduziu em 40% o 
consumo do tabaco, o que reforça a 
tendência nacional observada, ano 
após ano, de queda constante desse 
hábito nocivo à saúde.

A pesquisa revela que, em 2018, 
9,3% dos brasileiros afirmaram ter 
o hábito de fumar. Em 2006, ano 
da primeira edição do Vigitel, esse 
índice era de 15,6%. No ano pas-
sado, as mulheres se destacaram 
por serem as que menos fumaram, 
com índice de 6,9%, ou seja, quase 
a metade dos homens, com 12,1%.

AÇÕES CONTRA O TABACO
No Brasil, a redução do consu-

mo do tabaco é resultado de uma 
série de ações do Governo Federal. 
No que diz respeito ao oferecimento 

de ajuda para a cessação do fumo, 
o Ministério da Saúde iniciou seus 
esforços e compromissos na década 
de 1990, quando o INCA capacitou 
os profissionais dos estados e dos 
municípios para estarem aptos a re-
alizar o tratamento no SUS (Sistema 
Único de Saúde).

Outra ação importante foi a 
legislação antifumo que proibiu o 
consumo de cigarros, cigarrilhas, 
charutos, cachimbos e outros pro-
dutos fumígenos, derivados ou 
não do tabaco, em locais de uso 
coletivo, públicos ou privados - 
mesmo que o ambiente esteja só 
parcialmente fechado por uma pa-
rede, divisória, teto ou até toldo. Os 
narguilés também foram incluídos 
na proibição.

TRATAMENTO NO SUS
O Sistema Único de Saúde 

(SUS) oferece tratamento gratuito 
para quem deseja parar de fumar, 
com medicamentos como adesivos, 
pastilhas, gomas de mascar (terapia 
de reposição de nicotina) e bupro-
piona. Entre 2005 e 2016, segundo 
o INCA, quase 1,6 milhão de bra-
sileiros realizaram o tratamento de 
cessação do tabaco na rede pública 
de saúde. Além disso, a população 
conta, desde 2001, com um serviço 
telefônico nacional para tirar dúvi-
das, cujo número (Disque Saúde 
136) deve estar obrigatoriamente 
estampado no rótulo frontal de to-
dos os maços de cigarros.

Só em 2018, mais de 140 mil 
fumantes iniciaram esses tratamen-
tos em uma das 4 mil unidades de 
saúde da rede pública aptas a ofer-
tar esse serviço. Para saber onde 
procurar atendimento, a população 
deve ir aos centros de saúde ou à 
Secretaria de Saúde do município 
para informações sobre locais e 
horários de tratamento. Outras in-
formações ainda podem ser consul-
tadas na Coordenação de Controle 
do Tabagismo na Secretaria Esta-
dual de Saúde ou via telefone, no 
Disque Saúde 136.

TENDÊNCIA - Mortalidade por câncer de pulmão entre os 
homens sempre foi superior, mas desde 2005 a taxa está caindo 
entre os homens e subindo entre as mulheres
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Festa da Padroeira começa neste sábado (31) Quermesse recebe grande 
atração musical no dia 7

A tradicional quermesse 
começa hoje (31) e se estende 
pelos dias, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 
15, 20, 21 e 22 de setembro. 
A estrutura montada na Pra-
ça Comendador José Zillo 
(Concha Acústica), conta com 
praça de alimentação com 
barracas de comidas e bebi-
das, além de apresentações de 
música ao vivo com artistas e 
grupos locais.

No sábado (7), feriado da 
Independência do Brasil, a 
atração principal é o show do 
grupo “Os filhos dos caras”, 
que reúne os cantores Simoni-
nha, Jair Oliveira e Léo Maia, 
filhos de Wilson Simonal, Jair 
Rodrigues e Tim Maia, que so-

bem ao palco a partir das 21h. 
No domingo (8), a partir 

das 12h, no salão de festas do 
Santuário, tem almoço minei-
ro com direito a todos os pratos 
típicos. O valor das adesões é 
R$ 30. As reservas podem ser 
feitas no escritório paroquial. 
No dia do almoço as pessoas 
podem comer no local ou re-
tirar os pratos pelo serviço de 
delivery, das 10h30 às 13h30.

No dia (20), sexta-feira, a 
partir das 20h, acontece o Show 
de Prêmios da Padroeira no re-
cinto da festa. As adesões estão 
à venda no escritório paroquial 
por R$ 15. Serão sorteados di-
versos brindes além do prêmio 
principal no valor de R$ 5 mil.

OS FILHOS DOS CARAS - Filhos de Wilson Simonal, Jair Rodrigues 
e Tim Maia se apresentam no dia 7, no palco da Concha Acústica

Com extensa 
programação religiosa 
e festiva, evento segue 
até o dia 22

Flávia Placideli

A comunidade católica de 
Lençóis Paulista se prepa-
ra para mais uma Festa da 

Padroeira do Santuário Nossa Se-
nhora da Piedade, uma das mais 
tradicionais da cidade, que neste 
ano chega a sua 102ª edição. A 
programação começa hoje (31) e se 
estende até o dia 22 de setembro 
com diversas celebrações religio-
sas e atrações na parte festiva.

Com o tema “Mãe da Pie-
dade, por vosso filho amado, 
levantai-nos e derrubai as mura-
lhas da nossa vida!”, a parte reli-
giosa começa com as celebrações 
das 15 mil Ave Marias, que vai 
de hoje (31) até o dia 15 de se-
tembro, das 7h às 19h. Também 
neste sábado, às 9h, acontece a 
procissão motorizada pelas ruas 
da cidade. Às 19h30, tem a missa 
de Envio Missionário. 

Entre os dias 1 e 7 de setem-
bro acontece a Semana das Gra-

ças, com a missão de visitar casas 
e comércios locais. Dos dias 8 a 14 
tem Cerco de Jericó, com missas 
às 6h e às 19h30. (Confissões em 
três períodos, das 9h às 11h, das 
15h às 16h e das 19h30 às 21h).

No sábado (14) tem Missa dos 
Enfermos e Idosos, às 15h, e Mis-
sa e Coroação de Nossa Senhora 
da Piedade, às 19h30. No domin-
go (15), Dia da Padroeira, tem mis-
sa às 9h30, seguida de Procissão 
Aérea, e às 16h, com a Procissão 
das Flores.

No dia 19, quinta-feira, a 

partir das 19h30, acontece a cele-
bração em ação de graças para os 
atletas do JORI (Jogos Regionais 
do Idoso). Todas as celebrações 
serão ministradas pelo padre 
Adauto Martins.

PASSEIOS CICLÍSTICOS
No domingo (8), a progra-

mação prevê dois passeios ci-
clísticos. Às 8h30, acontece o 
5º Bike Pietá, com trajeto pelo 
curso dos rios Tietê e Lençóis, 
entre Igaraçu do Tietê e Len-
çóis Paulista. Às 10h30, é a 

vez do Pedalando com Nossa 
Senhora, que parte do Santu-
ário e percorre as ruas da ci-
dade, com sorteio de diversos 
brindes na chegada. 

Neste dia as missas acontecem 
às 9h30, (abertura do Cerco de Je-
ricó) e às 18h30. Os ciclistas que 
quiserem acompanhar a celebra-
ção da manhã podem deixar suas 
bicicletas com os guardadores no 
estacionamento do Santuário. Ou-
tras informações podem ser obti-
das no escritório paroquial ou pelo 
telefone (14) 3263-0130.

CELEBRAÇÃO - Estrutura da Festa da Padroeira está pronta para receber toda a comunidade lençoense

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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JUSTIÇA ELEITORAL

Cotidiano
NA PONTA DO DEDO
O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE/SP) concluiu o 
cadastramento biométrico em 107 municípios entre 2010 e 2018. Nessa sexta-feira 
(30), foi encerrado o prazo da revisão do eleitorado em mais 16 cidades paulistas, 
mas boa parte dos eleitores ainda não havia comparecido aos respectivos Cartórios 
Eleitorais. Apesar da baixa procura, não há informação sobre prorrogação do prazo.
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A transformação faz 
parte da nossa essência.

E também da energia com que trabalhamos  para mover o

mundo e a vida de milhares de pessoas.

Há 73 anos mantemos a nossa capacidade de inovar e planejar o futuro

em busca do crescimento sustentável.

Cadastramento biométrico obrigatório 
entra na reta fi nal na região
Não comparecimento implica no cancelamento do Título de 
Eleitor e traz diversos transtornos ao cidadão

Elton Laud

A menos de quatro meses 
do final do prazo para o 
cadastramento biométrico, 

milhares de eleitores da região 
ainda não regularizaram a situa-
ção junto à Justiça Eleitoral. Neste 
ano, a biometria é obrigatória em 
479 municípios do estado de São 
Paulo, inclusive nas seis cidades 
da área de cobertura do Jornal O 
ECO - Lençóis Paulista, Pedernei-
ras, Agudos, Macatuba, Areiópolis 
e Borebi. O prazo se encerra em 
dezembro e quem não comparecer 
aos respectivos Cartórios Eleitorais 
estará sujeito a diversas sanções ad-
ministrativas, além de multa.

A biometria é uma tecnologia 
que propicia mais segurança à 
identificação do eleitor no momen-
to da votação. Acoplado à urna ele-
trônica, o leitor biométrico confir-
ma a identidade de cada pessoa por 
meio das impressões digitais, arma-
zenadas em um banco de dados 
da Justiça Eleitoral. Vale destacar 
que quem já fez o cadastramento 
biométrico não precisa comparecer 
novamente aos cartórios. Para sa-
ber se este é o caso, basta conferir 
se no canto superior direito do Tí-
tulo de Eleitor constam as palavras 
“Identificação Biométrica”.

O Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado de São Paulo (TRE/SP) 
iniciou a convocação para a revisão 
do eleitorado em fevereiro deste 

OBRIGATÓRIO - Quem não cadastrar a biometria até o 
fim do prazo terá o Título de Eleitor cancelado

ano. Na região, com exceção de 
Areiópolis, onde o trabalho termi-
na em 29 de novembro, o processo 
se estende até o dia 19 de dezem-
bro. Passado este período, quem 
não tiver cumprido a determinação 
terá o Título de Eleitor cancelado, o 
que, além de impedir a participa-
ção nas eleições de 2020, implica 
em uma série de transtornos, como 
explica Marcela Esteves Rocha Co-
elho Monteiro, chefe do Cartório 
Eleitoral de Lençóis Paulista.

“O banco de dados do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) é cru-
zado com o banco de dados da Re-
ceita Federal. Por isso, após o pro-
cessamento acusar que a biometria 
não foi realizada, o CPF (Cadastro 
de Pessoa Física) também passa a 
apresentar restrição. Isso reflete 

em inúmeros problemas para o 
cidadão que tem conta em banco, 
que recebe aposentadoria, pensão 
e outros benéficos. Quem estiver 
nessa situação, também não pode 
se inscrever em concursos, tomar 
posse em cargos públicos, fazer 
matrícula em escolas ou universi-
dades, tirar passaporte, entre ou-
tras coisas”, enfatiza.

ATENDIMENTO
Antes do comparecimento 

aos cartórios, os eleitores preci-
sam fazer os agendamentos no 
site do TRE/SP (www.tre-sp.jus.
br), acessando o menu “Eleitor 
e Eleições” e, em seguida, cli-
cando na aba “Agendamento”. 
Depois disso, basta se dirigir ao 
local no dia e horário selecio-

nados portando documento de 
identificação com foto atualiza-
da, que permita a identificação, 
além de CPF, Título de Eleitor 
(se tiver) e comprovante de re-
sidência recente no nome do 
eleitor ou de pessoa com grau 
de parentesco comprovado.

Em Lençóis Paulista o atendi-
mento também é feito sem a ne-
cessidade de agendamento. Basta 
comparecer ao Cartório Eleitoral 
com os documentos necessários. 
Marcela Monteiro destaca que 
o importante é não deixar para 
a última hora. “Por enquanto o 
movimento está bem tranquilo, 
mas, como pudemos observar nos 
últimos anos, a tendência é que o 
fluxo se intensifique perto do final 
do prazo. Portanto, o ideal é com-
parecer o quanto antes para evitar 
filas. É tudo muito rápido. Se não 
houver pendências o atendimento 
leva poucos minutos”, pontua.

PLANTÕES
Os cartórios das Zonas Eleito-

rais da região (confira os endere-
ços e contatos abaixo) funcionam 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h, no entanto, por determina-
ção do TRE/SP, uma vez por mês 
os pontos de atendimento de todo 
o estado também estão abrindo 
aos sábados. De acordo com o ca-
lendário divulgado à reportagem, 
os próximos plantões acontecem 
nos dias 21 de setembro, 19 de 
outubro, 9 de novembro e 14 de 
dezembro - em Areiópolis apenas 
até novembro - com atendimento 
das 8h às 13h.

Mais de 39 mil eleitores ainda estão 
com a situação pendente na região

Segundo dados oficiais, 
14.032.261 pessoas ainda 
não fizeram o cadastramen-
to biométrico no estado de 
São Paulo, o que corres-
ponde a 42,57% do total 
de 32.961.543 eleitores. 
De acordo com o TRE/SP, 
até a última segunda-feira 
(26), haviam sido efetuadas 
18.929.282 biometrias, o 
que representa 57,43% das 
pessoas com domicílio elei-
toral no estado.

O trabalho foi iniciado 
em 2010 e vem sendo ex-
pandido de forma gradativa 
a cada revisão do eleitora-
do. A expectativa é concluir 
o cadastramento até 2022. 
Nas eleições do ano passa-
do, 121 cidades utilizaram 
a biometria como método 
de identificação, sendo 100 
de forma exclusiva. Em 
2020, os 479 municípios 
com biometria obrigatória 
contarão com a tecnologia.

Na região de circula-
ção de O ECO, Borebi é o 
município com maior per-
centual de eleitores com 
biometria cadastrada, com 
84,35% dos procedimentos 
realizados (1.811 eleitores). 
Lençóis Paulista, que tem 
o maior colégio eleitoral da 
região, com 48.837 eleito-
res, é a cidade que mais ca-
dastrou dados biométricos, 
com o comparecimento de 
38.502 eleitores (78,84%) 
ao Cartório Eleitoral.

Agudos, com 23.613 
dos 29.933 eleitores em si-

tuação regular (78,89%), e 
Areiópolis com a efetivação 
6.621 dos 8.786 cadastra-
mentos (75,36%), apare-
cem com bons percentuais. 
Já Pederneiras, com apenas 
18.630 das 33.024 biome-
trias efetuadas (56,41%), 
e Macatuba, com 7.322 
dos 13.037 procedimentos 
feitos (56,16%), estão bem 
abaixo em relação às de-
mais cidades.

CARTÓRIO ITINERANTE
Desde o início deste 

mês, o Cartório da 86ª 
Zona Eleitoral, com sede 
em Pederneiras, está man-
tendo um posto itinerante 
para o cadastramento bio-
métrico na vizinha cidade 
de Macatuba. A previsão 
inicial era que o atendi-
mento ocorresse apenas até 
nesta semana, mas, devido 
à demanda, o serviço foi 
prorrogado até o dia 30 de 
setembro, com plantão no 
dia 21 do mesmo mês.

O posto itinerante está 
funcionando no CEMP 
(Centro Municipal Profis-
sionalizante), na Rua Júlio 
Pintuci, 172, no Jardim 
Capri, de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 17h - no 
plantão de sábado o aten-
dimento é das 9h ás 13h. 
Quem não tiver acesso à 
internet pode fazer o agen-
damento no Acessa SP, 
CRAS (Centro de Referên-
cia de Assistência Social) e 
Câmara Municipal.

CONFIRA OS DADOS ATUALIZADOS SOBRE A BIOMETRIA NA REGIÃO ENDEREÇOS E TELEFONES DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA REGIÃO

Cidade Total de Eleitores Com Biometria Sem Biometria
Lençóis Paulista 48.837 38.502 (78,84%) 10.335 (21,16%) 

Pederneiras 33.024 18.630 (56,41%) 14.394 (43,59%)
Agudos 29.933 23.613 (78,89%) 6.320 (21,11%)

Macatuba 13.037 7.322 (56,16%) 5.715 (43,84%)
Areiópolis 8.786 6.621 (75,36%) 2.165 (24,64%)

Borebi 2.147 1.811 (84,35%) 336 (15,65%)
TOTAL 135.764 96.499 (71,08%) 39.265 (28,92%)

LENÇÓIS PAULISTA / BOREBI
161ª Zona Eleitoral
Rua Jalisco, 117, Jardim Village, Lençóis 
Paulista
Telefones: (14) 3263-4020 e (14) 3264-7879

PEDERNEIRAS / MACATUBA
86ª Zona Eleitoral
Avenida Bernardino Flora Furlan, 1640, Parque 
Industrial Fuad Razuk, Pederneiras
Telefones: (14) 3283-3133 e (14) 3284-1224

AGUDOS
7ª Zona Eleitoral
Avenida Celidônio Neto, 165, Centro, Agudos
Telefones: (14) 3261-3370, (14) 3262-3691 e (14) 
3262-1332

AREIÓPOLIS
129ª Zona Eleitoral
Rua Dr. Abílio Gomes, 322, Vila Ipiranga, São 
Manuel
Telefones: (14) 3841-5588 e (14) 3842-1211
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MOMENTO ESPÍRITA
2X11,9

Polícia ACIDENTE
Na manhã dessa sexta-feira (30), por volta das 7h, a Polícia Militar registrou um acidente de trânsito 
com vítima na Rua Tibiriçá, na Vila Paccola. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a colisão traseira 
aconteceu entre uma motocicleta (Honda/CG 160 Fan) e um carro (Citroën/C3). O motociclista precisou 
ser socorrido e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para atendimento médico. Os 
veículos não sofreram danos consideráveis e, como os documentos estavam em ordem, foram liberados.

AGUDOS

FURTO

FORAGIDO

DATA: 24/8/2019 a 30/8/2019

Obituário
Benedita Correio das Neves faleceu na quinta-feira (29) aos 99 anos em Macatuba

Clarice da Cunha Ferreira faleceu na quinta-feira (29) aos 72 anos em Lençóis 
Paulista

Maria Rosa de Oliveira faleceu na quarta-feira (28) aos 75 anos em Lençóis Paulista

Adelio Justo Vicente faleceu na terça-feira (27) aos 81 anos em Lençóis Paulista

Adriano José Moreira faleceu na terça-feira (27) aos 39 anos em Lençóis Paulista

Alvino de Souza Miranda faleceu na terça-feira (27) aos 86 anos em Lençóis 
Paulista

Sedineia Denizete Misael faleceu na terça-feira (27) aos 48 anos em Macatuba

Carolina Antônia de Maria Boaventura faleceu na segunda-feira (26) aos 79 anos 
em Lençóis Paulista

Francisco Cavarsan Neto faleceu na segunda-feira (26) aos 64 anos em Lençóis 
Paulista

Therezinha Vieira Veloso Corsino faleceu na segunda-feira (26) aos 65 anos em 
Lençóis Paulista

Zulmira Lourdes de Rezende faleceu na segunda-feira (26) aos 67 anos em Lençóis 
Paulista

Almerinda Helena da Silva faleceu no sábado (24) aos 70 anos em Lençóis Paulista

Maria Nalzira de Oliveira Pascini faleceu no sábado (24) aos 78 anos em Lençóis 
Paulista

Wanderley Leda faleceu no sábado (24) aos 55 anos em Lençóis Paulista

ORIGEM E NATUREZA DOS ESP¸RITOS

Pois que há dois elementos gerais no Universo: 
o elemento inteligente e elemento material, 

poder-se-á dizer que os Espíritos são formados 
do elemento inteligente, como os corpos inertes 

o são do elemento material?
“Evidentemente. Os Espíritos são a individualização do 

princípio inteligente, como os corpos são a individualiza-
ção do princípio material. 

A época e o modo por que essa formação 
se operou é que são desconhecidos.”

A criação dos Espíritos é permanente, 
ou só se deu na origem dos tempos?

“É permanente. Quer dizer: 
Deus jamais deixou de criar.”

Os Espíritos se formam espontaneamente, 
ou procedem uns dos outros?

“Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela 
sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, 

a origem deles é mistério.”

“O Livro dos Espíritos - Parte 2ª - Do Mundo dos Espíritos - 

Cap. I “Dos Espíritos” coordenação: Allan Kardec

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de Agosto de 2019. Na página B3. Valor da publicação R$ 430,95.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista

Referência  A  B  C  D  E  F  G Referência Valor Faixa Nível Valor

01 1.744,07     1.787,43     1.861,91     1.940,09     2.022,16     2.108,36     2.198,87     CC-01 2.198,87     EJ  1 4.464,23     

02 1.888,66     1.936,36     2.018,25     2.104,26     2.194,57     2.289,37     2.388,93     CC-02 2.388,93     EJ  2 4.880,82     

03 2.047,71     2.100,16     2.190,25     2.284,87     2.384,19     2.488,48     2.598,00     CC-03 2.598,00     EJ  3 5.339,09     

04 2.222,62     2.280,37     2.379,47     2.483,53     2.592,79     2.707,51     2.827,95     CC-04 2.827,95     EJ  4 5.843,16     

05 2.415,07     2.478,55     2.587,57     2.702,05     2.822,23     2.948,44     3.080,96     CC-05 3.080,96     EJ  5 6.397,65     

06 2.626,74     2.696,61     2.816,51     2.942,42     3.074,65     3.213,43     3.359,21     CC-06 3.359,21     EJ  6 7.007,61     

07 2.859,59     2.936,42     3.068,35     3.206,85     3.352,27     3.504,96     3.665,32     CC-07 3.665,32     EJ  7 7.678,53     

08 3.115,74     3.200,26     3.345,35     3.497,69     3.657,68     3.825,66     4.002,02     CC-08 4.002,02     EJ  8 8.416,57     

09 3.397,46     3.490,44     3.650,06     3.817,63     3.993,61     4.178,37     4.372,39     CC-09 4.372,39     EJ  9 9.228,38     

10 3.707,38     3.809,68     3.985,22     4.169,61     4.363,17     4.566,41     4.779,80     CC-10 4.509,25     EJ 10 10.121,41   

11 4.048,31     4.160,81     4.353,94     4.556,71     4.769,64     4.993,20     5.227,94     CC-11 5.227,94     EJ 11 11.103,71   

12 4.423,33     4.547,06     4.759,51     4.982,56     5.216,78     5.462,72     5.720,94     CC-12 5.720,94     EJ 12 12.184,24   

13 4.835,81     4.971,94     5.205,63     5.450,99     5.708,64     5.979,14     6.263,18     CC-13 6.263,18     EJ 13 13.372,84   

14 5.289,59     5.439,31     5.696,38     5.966,26     6.249,67     6.547,24     6.859,69     CC-14 6.859,69     EJ 14 14.680,31   

15 5.788,70     5.953,43     6.236,17     6.533,07     6.844,82     7.172,14     7.515,84     CC-15 7.515,84     EJ 15 16.118,52   

16 6.337,75     6.518,94     6.829,97     7.156,55     7.499,46     7.859,52     8.237,58     CC-16 8.237,58     

17 6.941,70     7.140,98     7.483,12     7.842,36     8.219,59     8.615,64     9.031,51     CC-17 9.031,51     

18 7.606,04     7.825,26     8.201,61     8.596,78     9.011,71     9.447,39     9.904,85     CC-18 9.904,85     

19 8.336,81     8.577,95     8.991,97     9.426,64     9.883,04     10.362,29   10.865,50   CC-19 10.865,50   

20 9.140,67     9.405,94     9.861,34     10.339,47   10.841,54   11.368,71   11.922,23   CC-20 11.922,23   

21 10.024,93   10.316,69   10.817,64   11.343,61   11.895,87   12.475,75   13.084,63   CC-21 13.084,63   

22 10.997,57   11.318,53   11.869,57   12.448,12   13.055,63   13.693,50   14.363,26   CC-22 14.363,26   

23 12.067,51   12.420,58   13.026,71   13.663,11   14.331,36   15.033,01   15.769,77   CC-23 15.769,77   

24 13.244,43   13.632,81   14.299,55   14.999,59   15.734,69   16.506,50   17.316,90   CC-24 17.316,90   

25 14.539,03   14.966,27   15.699,66   16.469,76   17.278,32   18.127,32   19.018,77   CC-25 19.018,77   

Referência Referência

Advogado 12 Assessor da Mesa Diretora 19

Contador 10 Assessor Parlamentar 1

Escriturario III 07 Assessor Legislativo 10

Motorista 07

Office Boy 01

Recepcionista 03 Coordenador da Tesouraria

Servente 02 Coordenador do Setor Legislativo

Técnico de Documentação, Informação e Arquivo 07 Encarregado da Manutenção, Controle e Conservação de Veículos

Técnico Legislativo de Recursos Humanos 07 Encarregado do Serviço de Informação ao Cidadão e Cerimonial

Tesoureiro 10 Encarregado do Arquivo

Vigilante 04 Encarregado de Zeladoria

11 Encarregado do Setor de Compras

Encarregado do Setor de Manutenção, Almoxarifado e Patrimonio

(EVCEE) Faixa Nivel Ouvidor

Escriturário de Secretaria 9

            FUNÇÃO VALOR

Presidente da Câmara 6.006,59

Vereador 4.668,66

Função Gratificada 1.538,45

              Presidente Téc. Legislativo de Recursos Humanos

ESCALA DE VENCIMENTOS PARA CARGOS EFETIVOS(EVCE), (EVCEE), EM COMISSÃO(EVCC) E FUNÇÕES DE CONFIANÇA GRATIFICADA 

Referência: mês de março 2019

CARGOS EFETIVOS CARGOS EM COMISSÃO CARGOS EFETIVOS

TATIANA AP. ZUNTINI ZANELATO

(EVCE)  (EVCC) EM EXTINÇÃO (EVCEE)

CARGOS EFETIVOS (EVCE) CARGOS EM COMISSÃO (EVCC)

          CARGOS/FUNÇÕES DE CONFIANÇA GRATIFICADA

Responsável Controle Interno

Controlador Interno

Jornalista                                        (sem fixação de vencimento)

CARGOS EFETIVOS EM EXTINÇÃO

NARDELI DA SILVA JOSÉ VERGÍLIO GRANDI

Jovem de 18 anos é morta pelo namorado
Autor do crime, de 17 anos, foi apreendido em fl agrante

Flávia Placideli

Na tarde da última quarta-
-feira (28), uma jovem de 
18 anos foi brutalmente 

assassinada pelo namorado, um 
menor de idade de 17 anos. O 
crime ocorreu na cidade vizi-
nha de Agudos. O adolescente 
foi apreendido em flagrante e 
apresentado à Vara da Infância 
e Juventude do município.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal 

O ECO, Jéssica do Nascimento 
Alves, de 18 anos, foi asfixiada 
até a morte pelo namorado após 
decidir terminar um relaciona-
mento de três anos. O homicí-
dio ocorreu na casa do autor, no 
Parque Pampulha. 

De acordo com o delegado 
Jader Biazon, responsável pelas 
investigações, o adolescente 
- que não teve o nome divul-
gado em respeito ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA) - contou que estava com 

a namorada no quarto, quando 
eles discutiram e ela decidiu 
terminar o namoro.

Ele relatou que não acei-
tou o fim do relacionamento 
e, durante a briga, aplicou um 
golpe conhecido como “mata-
-leão” na vítima, que perdeu 
os sentidos e caiu da cama. O 
adolescente ainda confessou 
que passou a esganar Jéssica, 
que já estava sem sentidos. 
Cerca de uma hora depois, 
ao perceber que a jovem não 

acordava, ele decidiu acionar o 
SAMU (Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência).

A estudante foi encami-
nhada até à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) da cidade, 
onde teve a morte confirma-
da. O adolescente, que não ti-
nha passagens pela polícia, foi 
apreendido em flagrante pela 
Polícia Militar e apresentado 
à Vara da Infância e Juventu-
de de Agudos. De acordo com 
Biazon, ele responderá pelo ato 
infracional de homicídio quali-
ficado (feminicídio, por motivo 
fútil e torpe e mediante asfixia).

Polícia prende acusado 
de estupro em Lençóis
Indivíduo, que estava foragido da Justiça, foi 
encontrado no Centro da cidade

Flávia Placideli

No início da noite da quin-
ta-feira (29), a equipe 
de Força Tática da Polí-

cia Militar de Lençóis Paulista 
prendeu um indivíduo que es-
tava foragido da Justiça. O ho-
mem, de 44 anos, encontrado 
no Centro da cidade, responde 
por estupro de vulnerável e foi 
preso após ser levado à Delega-
cia de Polícia.

Por volta das 18h, durante 
um patrulhamento de rotina 
pelo Centro, a equipe da Po-
lícia Militar, composta pelo 
sargento Lucas, cabo Assis e 
soldado Covolan, localizou um 
indivíduo em atitude suspeita. 

Ao ser abordado e revistado 
nada de ilícito foi encontrado 
com o mesmo, porém, ao re-
alizar uma pesquisa criminal 
via Copom (Centro de Opera-
ções), foi constatado que havia 
um mandado de prisão contra 
A.D.M., expedido pelo Fórum 
de São Manuel.

A.D.M. foi condenado a 
18 anos de prisão em regime 
fechado pelo crime de estupro 
de vulnerável, ocorrido em 
2017 no município de Areió-
polis. Diante disso, o foragido 
foi encaminhado à Delegacia 
da Polícia Civil local, onde a 
autoridade de plantão cumpriu 
a ordem judicial, deixando o 
mesmo recolhido aos cárceres.

Casa é invadida no Núcleo Luiz Zillo
Um dos autores, irmão do dono da residência, foi fl agrado com um tablet

Flávia Placideli

No início da noite da terça-
-feira (27), a Polícia Militar 
de Lençóis Paulista regis-

trou uma ocorrência de furto em 
uma residência no Núcleo Habita-
cional Luiz Zillo. O fato inusitado 
é que um dos autores encontrado 
e detido após a ação é irmão do 
dono da residência invadida. Fo-

ram apreendidos um tablet, moe-
das e outros objetos.

Segundo consta no Boletim de 
Ocorrência registrado pela 5ª Cia 
de Policia Militar, por volta das 
19h30, uma equipe foi solicitada 
via Copom (Centro de Operações) 
para atender a uma ocorrência de 
furto em andamento na Rua To-
bias de Aguiar, no referido bairro. 
Chegando ao local, populares in-

formaram que dois indivíduos ha-
viam fugido do local após o furto.

Com as características dos 
suspeitos, os policiais realizaram 
um patrulhamento intensivo pelas 
ruas do bairro e, algumas quadras 
à frente, encontraram B.H.M., de 
25 anos, e C.R.M., de 28 anos. 
Ambos foram submetidos à revis-
ta pessoal e C.R.M. foi flagrado 
com um tablet da marca Samsung.

Indagado a respeito, o indiví-
duo relatou aos policiais que era 
irmão do dono da casa e disse 
que havia pulado o muro apenas 
para ‘ver’ o local. A vítima, que 
estava viajando, foi acionada por 
telefone e confirmou ser o pro-
prietário do objeto furtado.

Ambos foram encaminha-
dos à Delegacia de Polícia, 
onde confessaram que também 
violaram um cofre da residên-
cia, subtraindo algumas mo-
edas e objetos. No local, a au-
toridade de plantão registrou o 
Boletim de Ocorrência de furto 
qualificado, liberando as partes 
em seguida.
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Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 173,40.

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 61,75.

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 139,60.

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 49,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 143,80.

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:
 
SERGIO HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA e BRUNA CARLA DE CAMPOS, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convive em união estável, balconista, nascido 
em Macatuba - SP, aos 09/10/1988, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de 
SERGIO PIRES DE ALMEIDA e de VANUSA CRISTINA MARIANO; e a pretendente: na-
cionalidade brasileira, solteira, convive em união estável, secretária, nascida em Lençóis Paulista 
- SP, aos 10/11/1989, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de JOSÉ LUIZ DE 
CAMPOS e de APARECIDA DE FÁTIMA ROMANO CAMPOS.
 
JOÃO VITOR FAGUNDES DE OLIVEIRA e NOEMI ROBERTA MACHADO, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, servente, nascido em São Manuel - SP, aos 
20/02/2002, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de JOÃO FAGUNDES DE 
OLIVEIRA e de DÉBORA SILVA SOARES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 13/06/2002, residente e domiciliada em Lençóis 
Paulista - SP, fi lha de ROBERTO VIANA MACHADO e de NOELI REGINA CASAGRAN-
DE MACHADO.
 
PAULO CRISTIANO YAMASHITA e VANESSA CRISTINA DE SOUZA, sendo o preten-
dente: nacionalidade brasileira, divorciado, gerente administrativo, nascido em Guarulhos - SP, 
aos 23/03/1982, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de ISSAO YAMASHITA 
e de FATIMA APARECIDA YAMASHITA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
balconista, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 02/07/1993, residente e domiciliada em Lençóis 
Paulista - SP, fi lha de GILBERTO DE SOUZA FILHO e de TEREZINHA CARMELITA DA 
SILVA SOUZA.
 
JOÃO VITOR DA SILVA ARAUJO e ISAMARA LIMA DE MATOS, sendo o pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteiro, convive em união estável, eletricista automotiva, nascido 
em Lençóis Paulista - SP, aos 13/03/1997, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, 
fi lho de WILLIAN WINDERSON DE ARAUJO e de LUCIANA APARECIDA DA SIL-
VA ARAUJO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convive em união estável, 
operadora de caixa, nascida em lençóis Paulista - SP, aos 14/10/1996, residente e domiciliada 
em Lençóis Paulista - SP, fi lha de IVANILDO RODRIGUES DE MATOS e de ORENITA 
CORREIA LIMA MATOS.
 
ALBERTINO SCHUNCK ROSCHEL e ELEN GRAZIELA CONEZZA, sendo a pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteira, gerente, nascida em São Paulo - SP, aos 13/10/1982, residente 
e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de EDMUNDO SCHUNCK ROSCHEL e de SO-
LEID MARGARETE DA SILVA ROSCHEL; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente social, nascida em Itapuí - SP, aos 07/10/1981, residente e domiciliada em Lençóis 
Paulista - SP, fi lha de JOSÉ CONEZZA e de EDNEIA APARECIDA DA SILVA CONEZZA.
  

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,29 de agosto de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

A AÇÃO DA CIDADANIA COMUNICA QUE NOS DIAS 
02, 03, 04 E 05 DE SETEMBRO HAVERÁ BAZAR DE 

R$ 1,00! CONTAMOS COM A PRESENÇA DE TODOS!

AÇÃO DA CIDADANIA 
CONTRA FOME E MISÉRIA

COMUNICADO

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

Edevar Ferrari

www.jornaloeco.com.br

SINDICATO DOS CONDUTORES DE 
VEÍCULOS E TRABALHADORES EM 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, URBANOS 
E DE PASSAGEIROS DE LENÇÓIS PAULISTA 

SINDCOVELPA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020.

O Presidente do SINCOVELPA, em cumprimento ao disposto nos artigos 
611 e 612 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e o artigo 35, 
§  2º do Estatuto Social do Sindicato, no uso de suas atribuições legais, 
vem pelo presente edital CONVOCAR todos os   TRABALHADORES 
RODOVIÁRIOS, que laboram nas diversas EMPESAS  DE TRANS-
PORTES DE CARGAS, para a ASSEMBLEIA GERAL DE TRABAL-
HADORES, da  categoria Profi ssional  diferençada, nos termos do Artigo 
511, § 3º da CLT, lei 13.103/2015, profi ssional trabalhadores  motorista 
de bi trem/rodo-trem, motorista de carreta, motorista bi-truck, motorista 
truck/toco, motorista de empilhadeira, motorista veículos até 6.000kg, 
motociclista, ajudante de motorista, arrumador, lavador ,borracheiro e  
mecânico, dos Municípios de Lençóis Paulista, Areiópolis, Borebi, Maca-
tuba e Pederneiras, a comparecerem à Assembleia Geral   Extraordinária 
de Trabalhadores Rodoviários, a realizar-se as  16:00 horas do dia 10 de 
setembro de 2019,na sede do sindicato, sita   Rua Pedro Natálio Lorenzet-
ti nº 180, centro na cidade Lençóis Paulista/SP, em primeira convocação, 
ou, caso  não haja quórum, meia hora após, em segunda e última convo-
cação, com qualquer  número de presentes  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-) Aprovação da Convenção Coletiva de Trabalho 
2019/2020, a ser celebrada com o SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTES DE CARGAS DE BAURU – SINDBRU.C) Esclareci-
mentos Gerais. Sobre autorização para a diretoria do SINDCOVELPA, 
fi rmar Convenção Coletiva de Trabalho com o SINDBRU.Lençóis Pau-
lista, 26 de agosto de 2019. 

Jose Pintor - Presidente

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; CAR-
OLINE BERNARDINO DA SILVA, totalizando R$ 4.569,80; EVANDRO 
FARINE ZELIOLI - ME, totalizando R$ 7.073,00; JOYCE CAROLINE 
DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES - EPP, totalizando R$ 2.380,00; NSE 
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP, totalizando 
R$ 10.805,20; UNIFARDAS CONFECÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPA-
MENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, totalizando R$ 5.316,00; 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, 26/08/2019. 
ANTONIO CARLOS VACA - ..

Extrato de Ata nº 87/2019: Pregão nº 110/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: A P. N. INDUSTRIA E CONFECÇÕES EIRE-
LLI ME; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNI-
FORMES PARA FUNCIONÁRIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/13 vr 
R$ 30,90; totalizando R$ 4.944,00. Data: 26/08/2019.

Extrato de Ata nº 85/2019: Pregão nº 110/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: ANDERSON LUIZ DA SILVA; Objeto: REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUN-
CIONÁRIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 2/4 vr R$ 34,00; totalizando 
R$ 2.380,00. Data: 26/08/2019.

Extrato de Ata nº 88/2019: Pregão nº 110/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: CAROLINE BERNARDINO DA SILVA; Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA 
FUNCIONÁRIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/4 vr R$ 23,90; 1/6 vr 
R$ 24,90; 1/15 vr R$ 26,70; totalizando R$ 4.569,80. Data: 26/08/2019.

Extrato de Ata nº 84/2019: Pregão nº 110/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME; Objeto: REG-
ISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUN-
CIONÁRIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/9 vr R$ 30,70; 1/11 vr R$ 
30,90; totalizando R$ 7.073,00. Data: 26/08/2019.

Extrato de Ata nº 86/2019: Pregão nº 110/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CON-
FECÇÕES - 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: 26/08/2019.

Extrato de Ata nº 83/2019: Pregão nº 110/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: NSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CON-
FECÇÕES LTDA EPP; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO 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: 26/08/2019.

Extrato de Ata nº 89/2019: Pregão nº 110/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: UNIFARDAS CONFECÇÃO DE UNIFORMES E 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI; Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS; 
Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/2 vr R$ 35,00; 1/5 vr R$ 30,00; 1/7 vr R$ 
36,00; totalizando R$ 5.316,00. Data: 26/08/2019.

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
44/2019 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE TIRAS REAGENTES, que 
classifi cou a(s) empresas(s): DIABETICOS EIRELLI EPP, totalizando R$ 
24.500,00; 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, 27/08/2019. ANTONIO CARLOS VACA.

Extrato de Ata nº 90/2019: Pregão nº 112/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: DIABETICOS EIRELLI EPP; Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS DE TIRAS REAGENTES; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 
vr R$ 0,49; totalizando R$ 24.500,00. Data: 27/08/2019.

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
39/2019 - Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER-
MANENTES PARA A ÁREA DA SAÚDE, que classifi cou a(s) empresas(s): 
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, totalizando R$ 6.350,00; 
CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME, totalizando R$ 5.154,00; MED 
CENTER COMERCIAL LTDA, totalizando R$ 18,19; MILENA GOES 
LEITE 37887223806, totalizando R$ 14.865,00; TK PRODUTOS E EQUI-
PAMENTOS MEDICOS LTDA ME, totalizando R$ 4.189,90; 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, 28/08/2019. 
ANTONIO CARLOS VACA - ..

Extrato de Ata nº 93/2019: Pregão nº 39/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAN-
ENTES PARA A ÁREA DA SAÚDE; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/2 vr 
R$ 6.350,00; totalizando R$ 6.350,00. Data: 28/08/2019.

Extrato de Ata nº 91/2019: Pregão nº 39/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME; Objeto: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 
PARA A ÁREA DA SAÚDE; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/6 vr R$ 
1.100,00; 1/9 vr R$ 827,00; 1/10 vr R$ 650,00; totalizando R$ 5.154,00. 
Data: 28/08/2019.

Extrato de Ata nº 92/2019: Pregão nº 39/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: MED CENTER COMERCIAL LTDA; Objeto: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 
PARA A ÁREA DA SAÚDE; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/12 vr R$ 
9,09; totalizando R$ 18,19. Data: 28/08/2019.

Extrato de Ata nº 94/2019: Pregão nº 39/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: MILENA GOES LEITE 37887223806; Objeto: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 
PARA A ÁREA DA SAÚDE; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/3 vr R$ 
14.865,00; totalizando R$ 14.865,00. Data: 28/08/2019.

Extrato de Ata nº 95/2019: Pregão nº 39/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS 
LTDA ME; Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERI-
AIS PERMANENTES PARA A ÁREA DA SAÚDE; Vigência: 12 meses. 
Lote/Item: 1/1 vr R$ 140,00; 1/4 vr R$ 857,90; 1/5 vr R$ 514,00; 1/7 vr R$ 
392,00; 1/8 vr R$ 263,00; 1/11 vr R$ 351,00; totalizando R$ 4.189,90. Data: 
28/08/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA 02/2019
O Município de Borebi torna público, para conhecimento, que a licitação 
na modalidade Chamada Pública 02/2019 visando aquisição de gêneros ali-
mentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, realizada em 21 
de agosto de 2.019, às 10 horas, foi considerada DESERTA.
Borebi, 26 de agosto de 2.019.

IVANETE AP. MORBI DO AMARAL
Pregoeira Ofi cial

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
42/2019 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MO-
BILIÁRIO e REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBIL-
IÁRIO, que classifi cou a(s) empresas(s): GELMED MOVEIS E EQUIPA-
MENTOS HOSPITALARES EIRELI, totalizando R$ 20.460,00; LENISE 
ARRABAÇA BARBOSA INFORMATICA EPP, totalizando R$ 725,00; 
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, totali-
zando R$ 13.918,00; NAIR CREPALDI DE GODOI - ME, totalizando R$ 
2.640,00; TECMOVEIS MOVEIS  E EQUIP LTDA EPP, totalizando R$ 
6.961,50; com todas as demais condições conforme Edital, fi ca aberto o pra-
zo 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, 22/08/2019. ANTONIO CARLOS VACA.

Extrato de Ata nº 81/2019: Pregão nº 42/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPI-
TALARES EIRELI; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MOBILIÁRIO e REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 682,00; totalizan-
do R$ 20.460,00. Data: 22/08/2019.
 
Extrato de Ata nº 82/2019: Pregão nº 42/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMATICA 
EPP; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBIL-
IÁRIO e REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO; 
Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/3 vr R$ 145,00; totalizando R$ 725,00. 
Data: 22/08/2019.
 
Extrato de Ata nº 80/2019: Pregão nº 42/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COM-
ERCIAIS EIRELI; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MOBILIÁRIO e REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/4 vr R$ 679,00; 1/5 vr R$ 
190,00; 1/6 vr R$ 522,80; totalizando R$ 13.918,00. Data: 22/08/2019.
 
Extrato de Ata nº 78/2019: Pregão nº 42/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: NAIR CREPALDI DE GODOI - ME; Objeto: REG-
ISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO e REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO; Vigência: 12 meses. 
Lote/Item: 1/7 vr R$ 264,00; totalizando R$ 2.640,00. Data: 22/08/2019.
 
Extrato de Ata nº 79/2019: Pregão nº 42/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: TECMOVEIS MOVEIS  E EQUIP LTDA EPP; Ob-
jeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO e 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO; Vigên-
cia: 12 meses. Lote/Item: 1/2 vr R$ 81,90; totalizando R$ 6.961,50. Data: 
22/08/2019.

Publicado no jornal O Eco, no dia 31 de Agosto de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 69,50.

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista

Publicação de Ato Ofi cial

DECRETO LEGISLATIVO Nº 12/2019 – de 28 de agosto de 2019 – “Con-
cede Título de Cidadão Lençoense ao Governador do Estado de São Paulo 
JOÃO DÓRIA.”
DECRETO LEGISLATIVO Nº 13/2019 – de 28 de agosto de 2019 – “Con-
cede Título de Cidadão Lençoense ao Vice-Governador do Estado de São 
Paulo RODRIGO GARCIA.”
DECRETO LEGISLATIVO Nº 14/2019 – de 28 de agosto de 2019 – “Con-
cede Título de Cidadão Lençoense ao Senhor ERNESTO MASCELLANI 
NETO.”

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 28 de agosto de 2019.

NARDELI DA SILVA
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em 28 de agosto de 2019.

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
BOREBI LTDA. 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS BOREBI LTDA. CNPJ 
24.979.795/0001-90 – NIRE 35.229.709.817. Extrato da Ata de Reunião 
de Sócios do dia 02.08.2019, às 10 horas, na sede social, na Rua Vergílio 
Enei, 2904, Dist. Industrial do Município de Macatuba/SP. Convocação. Dis-
pensada. Presença: Totalidade do Capital Social. Deliberações Aprovadas. 
1. Redução do Capital Social, mediante diminuição proporcional do valor 
nominal das quotas do capital social dos sócios, considerados excessivos em 
relação ao objeto da sociedade, nos termos do art. 1.084, §§ 1º, 2º e 3º do 
Código Civil. Desta forma o capital social da empresa passar a ser de no 
valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 10.000 quotas no valor 
de R$ 10 (dez reais), cada uma, distribuídos de acordo com contrato social. 
Nada mais. Macatuba, 02.08.19. Sócios: JOEL DOMENE, CLAUDIO CEN-
TINARI, JOSE CARDOSO NETO, PEDRO PAVANELLO, IRINEU PA-
VANELLO, JOÃO ANGELO PAVANELLO e JOSÉ PAVANELLO FILHO.
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SERVIÇOSEMPREGOS

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, Rodeio, 
completa. Tratar: 
(14) 99715-3558

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

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

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 - do-
cumentada - aceito 
troca. Troca só carro 
ou moto de menor 
valor e a diferença 
em dinheiro, valor 
R$ 26.000,00. Falar 
c/ (14) 9.9793-7010 
vivo whats.

VENDO 01 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 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. Tra-
tar: (14) 3264-5396 
ou (14) 99641-8253

ECOSPORT 2007 
cor vinho vendo ou 
troco por outro carro 
de menor valor. Tra-
tar: (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. 
Contato (14) 99674-
7626

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

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

VENDO CARRO Co-
rolla, 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 UM 
Prisma LTZ, ano 
2015, cor branco, 
baixa quilometra-
gem. Tratar (14) 
99732-7713

VENDE-SE UM 
Etios SD XLS, ano 
2015 modelo 2016, 
cor vermelha metáli-
co, 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 
Punto Essence 1.6, 
ano 2015, 16 v, 
completo, docu-
mento em dia, cor 
prata, aceitamos 
fi nanciamento. Valor 
32.000,00.  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 
quilometragem. Tratar 
(14) 99887-7508

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

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

VENDE-SE 01 moto 
CG Titan EX 160, cor 
vermelha modelo 
2018, com 4 mil km, 
Tratar: (14) 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 motoquei-
ro. Tratar (14) 99895-
2612 com Valdir

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

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

PRECISA-SE DE pro-
fessora (o) de qualquer 
graduação de preferên-
cia em pedagogia. 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 domi-
cilio (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 
impermeabilização 
em estofados. Faça 
um orçamento sem 
compromisso. Tratar:.
(14) 99701-3523, (14) 
99846-5110 ou (14) 
3436-1419.

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

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 Pri-
mavera ou no telefone 
(14) 3264-8827.

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

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

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

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

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

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

CHECK LAUDO 
Vistorias Veicular, 
vistoria 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 manutenção 
em jardim, limpeza 
de terrenos, poda de 
árvores e até aplicação 
de venenos. Tratar (14) 
99840-8705/ 3263-4159 
tudo p/ facilitar o seu 
jardim!

FAÇO COSTURAS e 
reformas de roupas em 
geral. Faço principal-
mente jalecos. Tratar 
(14) 99671-7781 ou na 
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 ELÉTRICA 
Residencial: Serviços 
Instalações e reparos 
elétricos, faça um orça-
mento s/ compromisso, 
atendimento 24 horas. 
Tratar (14) 3264-3837/ 
9.9864-9769

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

FISIOTERAPIA ATEN-
DIMENTO domiciliar e 
consultório, R: Cap. João 
Antônio, 12-70, Bauru/
SP. Tratar (14) 99665-
6449. Email: je_quadra-
do1500@hotmail.com. 
Com Jéssica Quadrado- 
Crefi to 56758-LTF

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

JS SANTOS Automa-
tiza dores e Segurança 
Eletrônica – Instalação 
de automatiza dores 
de portão, cercas 
elétricas, interfones, 
alarmes, manutenção 
em todas as marcas. 
Tratar com Admilson 
– Técnico 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 domingos 
e feriados até as 12: 
00h.Estamos com 
ótimos preços. Tratar 
(14) 99728-5999.

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

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

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

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

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

EDÍCULA ALDEIA - 
para confraternizações 
- “ambiente familiar”. 
Lugar amplo com cober-
tura, quarto, banheiro 
interno, sala, copa com 
churrasqueira, quadra, 
piscina, banheiro exter-
no masculino, mesa de 
bilhar e, acessórios (Fre-
ezer, TV) ... Tenho mesas 
e cadeiras para alugar. 
Tratar (14) 9.9768-0518 
vivo whats, no Jd. 
Itapuã. Pode me chamar 
no whatsapp! Aceita 
pagamento no cartão, 
débito ou crédito!

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

INSTALADOR 
ANTENAS – TV home 
e ventiladores. Tratar: 
981186574 whats com 
Juvêncio.

SOU CUIDADORA, 
tenho experiência, 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.

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

GALERIA MARIA 
“Mistura do Brasil”. 
A loja que faltava em 
Lençóis 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

UM SENHOR JORNAL

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

ANUNCIE
E ASSINE

ASSINATURA ANUAL:
R$ 100,00 

ou 2x de R$ 50,00

Ligue: (14) 3269-3311
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DIVERSOSALIMENTAÇÃO

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!

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

CONSÓRCIO CON-
TEMPLADO CRÉDITO 
R$298 MIL P/ COMPRAR 
IMÓVEL, CONSTR. / 
CAPITAL GIRO - QUERO 
R$30 MIL +   TRANSF.  
DIV. (14) 99892-8346 ( 
PARTIC.)TRANSF.  DIV. 
(14) 99892-8346 

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

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

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

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

PORTO SEGURO CON-
SÓRCIO. Faça acontecer 
seu novo imóvel, sua 
reforma, sua construção 
ou a compra do seu 
terreno. Credito de 55 
mil á 500 mil, parcelas a 
partir de R$349,00 sem 
juros. Até 200 meses 
para pagar. Possibilidade 
de utilização do FGTS. 
Contemplações mensais 
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 ASSA-
DO aos domingos, 
venha conferir, é uma 
delícia! Tratar na 
Rua Luiz Henrique de 
Camargo, 21, Júlio 
Ferrari. Contato (14) 
3263-6502/ 99659-
6123 com Cícero 
Bearari

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

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

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

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

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

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

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

VENDO 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATENÇÃO NOIVAS 
- Para tornar seu 
casamento mais espe-
cial, conheçam o trio 
“Sonora - vocal femi-
nino” que há mais de 
5 anos se dedica para 
que cada momento 
de sua cerimônia seja 
inesquecível, com re-
pertório 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- lem-
brancinhas 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

VENDE-SE UMA casa 
em Botucatu no bairro 
Itamaraty, casa frente 3 
quartos, sala, cozinha e 
banheiro, casa fundo 2 
quartos, sala, cozinha e 
banheiro. Valor R$260 
mil, aceito troca de casa 
em Lençóis. Tratar (14) 
98805-3895

VENDE-SE UMA casa 
excelente acabamento 
no parque Rondon, 
3quartos com moveis 
planejados sendo uma 
suíte, 2 banheiros, co-
zinha planejada, copa e 
sala amplas, linda área 
gourmet com lavabo, 
suíte com sacada na 
parte de cima, garagem 
para 2 carros, cerca elé-
trica, alarme, interfone 
e portões automatiza-
dos. Valor R$590 mil. 
Tratar (14) 99795-2449 
Magno Ferreira Cresci 
194142F 

VENDE-SE CASA 
no Maria Luiza 3, 
sobrado com 215 m² de 
construção, 3 quartos 
sendo uma suíte, 3 
banheiros, escritórios, 
cozinhas com armários 
planejados, sala, copa, 
área gourmet, sacada 
com visão ampla da 
cidade, garagem 
coberta para 2 carros 
com portão automati-
zado. Valor 530.000,00, 
aceita fi nanciamento, 
aceito como parte 
do pagamento carro, 
terreno e casa. Tratar 
(14) 997952449 Cresci 
194142F

VENDE-SE UMA casa 
com garagem para 2 
carros, 3 quartos sendo 
uma suíte. Fica na rua 
Emilio Pelegrini, 1390,  
em frente ao Martelinho 
de Ouro, Maria Luiza 1. 
Valor  R$ 230 mil.  Tratar 
(14) 98175-5992

STA TEREZINHA I, 
casa nova com 3 dorm, 
sala, copa, cozinha, 
WC social, lavanderia, 
garagem coberta, e uma 
sala comercial, valor 
R$260.000.00 ou aceita 
permuta. CONSULT 
Imóveis (14)3263-
1118/99781 2567

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

 JD. ITAMARATY ex-
celente 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, co-
zinha, área de serviço.
R$220.000,00 aceita 
fi nanciamento.Consult 
Imóveis 14-3263-1118

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

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 
embutidos, gabinetes 
e fechamentos para 
os quartos, Box. 
.Aceita fi nanciamento! 
consult 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. 
Armários embutidos e 
ar condicionado. Aceita 
fi nanciamento ou carro 
como parte de pagto. 
R$190.000,00. Consult 
Imóveis (14) 3263 1118/ 
(14) 99781 2567 

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

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

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

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

SÃO JOÃO - Salão 
Festa 147,44 m2 terreno 
253 m2 Balcão, Cozinha 
com churrasqueira, 
Garagem 3 carros, 
Banheiros. Infraestrutu-
ra completa ideal para 
aluguel Adriano Cian – 
Consultor de Imóvel Tel. 
99126 5928

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

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

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

JD MORUMBI casa 
com 03 quartos sendo 
uma suíte com armário, 
2 salas + 1 sala de jantar, 
lavanderia, terreno am-
plo, garagem. Tratar (14) 
99782-1060/ 99787-2043

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

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

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

VENDE-SE CASA (terre-
no) no bairro Bela Vista 
medindo 235,00 mts 
econstrução 171,43 mts.
Tratar fone: 3263-2983

JD CRUZEIRO casa no 
valor de R$ 240 mil com 
03 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço. 
Tratar (14) 99883-8902/ 
99651-6810

VENDE-SE CASA 
localizada – Rua Padre 
Anchieta nº18 esquina 
com a rua Geraldo 
Pereira de Barros,próximo 
à avenida Ubirama. 
Última localização para 
quem quer montar um 
comércio. Tratar (14) 
99658-4415 com Cláudio.

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

VENDO APARTA-
MENTO no Residencial 
Jacarandá (aceito carro 
ou moto como parte de 
pagamento). (14) 98141-
3822

VENDE-SE CASA na 
Rua Santo Antônio, nº533 
– Jardim Bela Vista, 02 
dormitórios, 03 salas (de 
visitar, jantar e escritório) 
cozinha, banheiro, área 
de serviço, garagem 
para 02 carros e área de 
lazer com, churrasqueira, 
quarto e banheiro, com 
148,36 m² de construção. 
Tratar: (14) 99616-6780.

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

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

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

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

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

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

JD. EUROPA 03 
dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, copa, cozinha, 
banheiro social e entrada 
p/ carros. - R$ 295.000,00 
– SANTANGELO 
IMÓVEIS (14) 3263-7094 
/ 99795-0722

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIA VENDA: 
160 m²,3 quartos, sendo 
1 suíte Sala estar e jan-
tar, Cozinha, Banheiro, 
social, Garagem para 2 
carros Área de lazer com 
churrasqueira, lavabo e 
Lavanderia Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel Tel. 
99126 5928
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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 so-
cial, sala ampla, cozinha, 
área de serviço c/ tan-
que, área de cozinha e 
banheiro c/ porcelanato 
e revestimento, constru-
ção 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 
gesso, armários embuti-
dos na cozinha, quarto, 
lavanderia, banheiro, 
elevador, salão de festa, 
despensa individual. 
Valor 250 mil, tratar (14) 
98123-2361

J. FERRARI-CASA-2 
quartos, 2 banheiro, 1 
sala, 1 cozinha, 1 lavan-
deria - R$ 110.000,00 
código 02714. . Ligue 
(14) 99728 – 1313 / 3263 
– 0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

SÃO JOÃO- casa-2 
quartos, 1 sala, 1 
cozinha, 1 banheiro- R$ 
125.000,00 código 02422. 
. Ligue (14) 99728 – 1313 
/ 3263 – 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CENTRO-CASA- 2 
quarto, 2 sala, 1 cozinha, 1 
lavanderia, 1 banheiro- R$ 
127.200,00 código 02627. 
. Ligue (14) 99728 – 1313 
/ 3263 – 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

UBIRAMA –APARTA-
MENTO-1 sala, 1 cozinha, 
1 banheiro, 1 lavanderia, 
garagem  R$ 168.500 
código 02596. . Ligue (14) 
99728 – 1313 / 3263 – 
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

UBIRAMA –APARTA-
MENTO-2 quarto, 1 sala, 
1 cozinha, 1 banheiro, 
1 lavanderia, garagem  
R$190.800 código 02664. 
. Ligue (14) 99728 – 1313 
/ 3263 – 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

UBIRAMA –APARTA-
MENTO-2 quartos, 2salas, 
1 cozinha, 1 banheiro, 1 
lavanderia, garagem  R$ 
186.000,00 código 02425. 
. Ligue (14) 99728 – 1313 
/ 3263 – 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

EDICULA-1 QUARTO, 
1 banheiro, piscina  R$ 
600.000,00 código 02682. 
. Ligue (14) 99728 – 1313 
/ 3263 – 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

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 chur-
rasqueira, uma geladeira 
e freezer, uma área com 
mesa e cadeiras, 1 piscina, 
muita área verde. Valor 
R$350,00/dia. Contato: (14) 
997727315

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. LUIZA IV- Sala 
comercial -1sala ampla, 
2 banheiro, 1cozinha R$ 
180.200,00 código 02550. 
. Ligue (14) 99728 – 1313 
/ 3263 – 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

RONDON –SALA 
Comercial- duas portas 
e balcão de alvenaria 
com 2 banheiros  R$ 
233.600,00 código 02579. 
Ligue (14) 99728 – 1313 
/ 3263 – 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

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

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

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

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

ARANDU-TERRENO-
-LOTE DE 17 ,  791m² - 
Lote 03 ,  1.073m² 44.000 
/ 68.000 código 02310. . 
Ligue (14) 99728 – 1313 
/ 3263 – 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CASTELO BRANCO-
-TERRENO- Lote 09 
-  726,50m² R$ 53.000,00 
código 02649. Ligue (14) 
99728 – 1313 / 3263 – 
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

BOQUEIRÃO -CHÁCA-
RA- 2 quartos, 1 suite, 1 
sala, 1 coziha, 1 banheiro, 
1 lavanderia, garagem  R$ 
350.000,00 código 02037. 
. Ligue (14) 99728 – 1313 
/ 3263 – 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

VIRGILIO ROCHA-
-CHÁCARA- 20000.00 
m2 – 2 quartos, 1 suite, 
churrasqueira, piscina, 3 
tanques, + 2 quartos, 1 
sala, 1cozinha, 1banheiro 
R$ 583.000,00 código 
02611. . Ligue (14) 99728 
– 1313 / 3263 – 0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

ESTANCIA JL- Chá-
cara- 48200.00 m2 -  3 
quartos, 2 sala, 1 cozinha 
americana, 2 banheiro, 
lavanderia, garagem/

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

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 (alvenaria), pomar- 
Segunda residência- casa 
do caseiro sendo 2 
quartos, 1 sala,1cozinha,1 
banheiro. Código 02611 
R$ 583.000,00. . Ligue 
(14) 99728 – 1313 / 3263 
– 0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CHÁCARA 
próximo da Usina Barra 
Grande 3500m² - poço arte-
siano, 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 UM terreno no 
jardim Planalto por 40.000 
mais prestações, sendo 
negociável os 40.000. 
Tratar (14) 3264-4451 ou 
(14) 99119-2443 falar com 
Ângela ou Rubens

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

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

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

COMERCIAL COM exce-
lente localização na av. Já-
como A. Paccola 1.460m² 
A.T.F. CONSULT Imóveis 
(14)3263-1118/99781-2567

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

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

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

ITAMARATI : Vendo 
01 Terreno Plano 501.74 
m2,(Baixou o preço de R$ 
230.000 para R$ 215.000), 
Negocio de ocasião Adria-
no 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. Adria-
no 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 LOCALIZADO 
no Jardim Village, na 
Avenida dos Estudantes. 
Interessados tratar no 
Telefone (14)99725-2619.

LOTEAMENTO SAINT 
raphael – macatuba Lotes 
com 200 m² disponíveis 
para venda!Preços espe-
ciais! 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; Macatuba/SP; 
Pederneiras/SP; Barra 
Bonita/SP; São Manuel/SP; 
Votuporanga/SP e Três La-
goas/MS. Falar c/ Américo 
Oliveira (14) 9.9793-7010 
- CRECI 140642.

VENDO TERRENO JD 
Itapuã com 200m² na rua: 
José Hiram Garrido, nº 
594 próximos ao novo 
cemitério Pânico 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 Baptistela, lote 
15, quadra 26, 221,85m², 
R$90.000,00. Tratar: (14) 
99118-9928.

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

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

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

VENDO TERRENO VL 
ANTONIETA II, Rua Honó-
rio Barbosalote 4 quadras 
6, 12 x 36,5 - 459 m² - 
Tratar: (14) 99614-3191

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

VENDE-SE TERRENO, 
na rua Jose Bonifacio 
Nº592 Jd. Marimbono, 
topografi a plana. Pronto 
para construção. Tratar cel: 
(14) 99787-4343

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

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

STA. TEREZINHA- Terre-
no- Lote: 38 - 236.15 m2 R$ 
75.000,00 código 02565. 
Ligue (14) 99728 – 1313 
/ 3263 – 0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br

A. LORENZETTI –Terreno- 
270.00 m2 R$ 50.000,00 
código 02644. . Ligue (14) 
99728 – 1313 / 3263 – 
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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

UM SENHOR JORNAL

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

ANUNCIE E ASSINE

ASSINATURA ANUAL:
R$ 100,00 

ou 2x de R$ 50,00

Ligue: (14) 3269-3311
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FOFURA -  O pequeno Gabriel Braz completa 
um aninho de vida na próxima quinta-feira (5) e 
recebe muito carinho da família, especialmente 
dos pais, Lucas e Nayara. Muitos anos de vida!

FICANDO MAIS VELHO - Luiz Henrique Saco-
mani faz aniversário na segunda-feira (2) e feste-
ja a data ao lado dos amigos e familiares, espe-
cialmente da esposa Tereza. Muitas Felicidades!

MAIS UMA PRIMAVERA - Roseli Duarte es-
treia idade nova neste domingo (1) e comemora o 
dia especial com muita festa e alegria ao lado da 
família e dos amigos, que desejam tudo de bom!

Gente alegre e descontraída curtindo a noite de Lençóis Paulista. 
Veja nas fotos da Cíntia Fotografias!

Nesta semana a coluna destaca um registro de uma 
das passagens do ilustre escritor Orígenes Lessa 
por Lençóis Paulista. A foto, de meados da década 
de 80, foi tirada durante uma das Caravanas 
Literárias que trouxeram para o município os mais 
importantes nomes da literatura nacional, alguns, 
como Lessa, imortais da Academia Brasileira de 
Letras. No clique, Lessa (à direita) posa ao lado do 
casal Horácio Moretto e Angelina Ciccone Moretto.
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Leticia, Valentina e Mateus, na Cia da Esfiha

Gracieli, Mariely e Maria Luiza, na Cia da Esfiha

Adriel e Carina, na Cia da Esfiha

Suyanne e Maiara, na Cia da Esfiha

Leda, Douglas e Kailane, na Cia da Esfiha

Gilmar e Guilherme, na Cia da Esfiha

Sabrina e Douglas, na Cia da Esfiha

Juliana, Paulo e Silvana, na Cia da Esfiha

Diana, Alisson e Kemily, na Cia da Esfiha
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