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Rick & Renner anima Melhores do Ano
Festa acontece no dia 9 de novembro no Clube Marimbondo; eleitos na pesquisa de opinião pública serão conhecidos na próxima semana
FOTO: DIVULGAÇÃO

Acabou o suspense. Depois de
anunciar a data da festa do Prêmio
Melhores do Ano 2019, a direção
do Jornal O ECO confirmou na
tarde dessa sexta-feira (5) a contratação da renomada dupla Rick
& Renner para animar o evento
mais aguardado de Lençóis Paulista. A festa, que acontece no dia
9 de novembro, a partir das 20h,
no Clube Esportivo Marimbondo
(CEM), vai premiar os profissionais e personalidades que mais se
destacaram no ano em suas respectivas áreas de atuação. Com
mais de 25 anos de carreira, Rick
e Renner se separaram em 2015,
porém, depois de se dedicarem a
alguns projetos pessoais, decidiram retomar a parceria de sucesso
em meados do ano passado. Figurando entre os mais importantes
nomes da música sertanejas do
país, a dupla já lançou 18 álbuns
e três DVDs, superando a marca
de 15 milhões de cópias vendidas.
Em mais de duas décadas de estrada, contagiando plateias de todas
as idades com sucesso como “Ela
é demais”, “Poucas e boas”, “Mil
vezes cantarei”, “Só pensando em
você”, “Filha”, entre outras. A5
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VIVER BEM

TEATRO MUNICIPAL

UTILIDADE PÚBLICA

LENÇÓIS

Atos & Cenas
completa 30
anos de carreira

Matheus Ceará
apresenta novo
show no dia 12

Feriado altera
serviços em
Lençóis e região

Clubes de serviço
empossam novas
diretorias

A Cia Teatral Atos & Cenas,
de Lençóis Paulista, comemora
30 anos de história e, para comemorar a data, o grupo de atores já
se prepara para um projeto muito
especial, com temporadas de espetáculos, novas montagens, exposições e publicações, que estão
sendo preparadas para registrar a
história e projetar os novos trabalhos da companhia.
B1

Matheus Ceará, do programa “A
Praça é Nossa”, do SBT, volta a Lençóis Paulista na próxima sexta-feira
(12) para apresentar seu novo show
no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti. Recordista de público em outras
passagens recentes pela cidade, o humorista sobe ao palco à 21h com o
espetáculo “Papai é uma Piada”. Os
ingressos seguem à venda com valor
promocional de R$ 30.
A7

Por conta do feriado estadual da
terça-feira (9), que marca o aniversário
da Revolução Constitucionalista de 1932,
diversos serviços sofrem alteração em
Lençóis Paulista e demais cidades da região. Em todas as cidades, as Prefeituras
Municipais seguem o decreto do Governo do Estado e também adotam ponto
facultativo na segunda-feira (8), fechando
as repartições internas e mantendo apenas os serviços essenciais.
B3

A transição do primeiro para o segundo semestre marca a troca no comando
dos clubes de serviço de Lençóis Paulista, que atuam na prestação de serviços
à comunidade local. No último final de
semana, duas cerimônias oficializaram a
posse dos novos membros das diretorias
do Rotary Club Cidade do Livro e do
Lions Clube. Neste sábado (6), é a vez do
Rotary Club Lençóis Paulista empossar os
novos integrantes.
A2
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JÚLIO FERRARI

Ginásio

Força Tática apreende
A4
cocaína e crack

ENTREGUE
Em cerimônia realizada na
quinta-feira (4), o prefeito
Anderson Prado (PSB) entregou
o Ginásio Paraesportivo Cecy
Biral Brega, anexo ao Complexo
Paradesportivo José Carlos de
Oliveira, da Adefilp (Associação
dos Deficientes Físicos de Lençóis
Paulista). Com uma área de 1,2 mil
metros quadrados, o local conta
com uma quadra nas dimensões
oficiais (40 x 20 metros) e possui
capacidade para acomodar 278
pessoas. A cerimônia contou
com a presença de autoridades,
membros da Adefilp e familiares
da homenageada, ícone do esporte
local, falecida no ano passado.

BAILE DE MÁSCARAS

Convites para a festa
A5
seguem à venda
AMADOR SÉRIE B

Equipes voltam a
campo amanhã (7)
NEGÓCIOS S/A

Cuidados com seu pet
B2
é na Chic & Tosa
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Cotidiano

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Lençóis
Paulista busca voluntários para atuação como auxiliar de professor. Para
mais informações sobre os requisitos e como se inscrever para se tornar
um voluntário nessa causa nobre, os interessados precisam entrar em
contato pelo telefone (14) 3263-0676 e falar com Rosângela Romani.

LIONS E ROTARY

Clubes de serviço empossam novas diretorias
Cerimônias do Rotary Club Cidade do Livro e Lions Clube aconteceram na sexta-feira (28) e
sábado (29), respectivamente; nova diretoria do Rotary Club toma posse hoje (6)
Flávia Placideli
transição do primeiro
para o segundo semestre
tradicionalmente marca a
troca no comando dos clubes de
serviço de Lençóis Paulista, que
atuam de forma incisiva na pres-

A

tação de serviços à comunidade
local. No último final de semana,
duas cerimônias oficializaram a
posse dos novos membros das
diretorias do Rotary Club Cidade
do Livro e do Lions Clube. Neste sábado (6), é a vez do Rotary
Club Lençóis Paulista empossar

os novos integrantes.
Na última sexta-feira (28), às
20h, membros do Rotary Club
Cidade do Livro, o mais novo entre os clubes lençoenses, fundado
em 2016, se reuniram na aconchegante Vinícola Casagrande.
Na presença de dezenas de convi-

dados, tomou posse o empresário
Amarildo Ventura de Souza, que
assumiu a presidência no lugar de
seu irmão, Benedito Ventura de
Souza, que presidiu o clube entre
julho de 2018 e junho de 2019.
No último sábado (29), no
mesmo horário, o Lions Clu-
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PRINCIPAIS CARGOS DA NOVA
DIRETORIA DO LIONS CLUBE
Waldomiro Ponsoni Filho
(presidente)
Oraci Aparecido Bonato (1º
vice-presidente)
José Luiz de Oliveira (2º vice-presidente)
Edílio César Deonizio (3º vice-presidente)
Edílio César Deonizio (1º
secretário)
José Luiz de Oliveira (2º
secretário)
José Fernandes Coneglian (1º
tesoureiro)
Júlio Antônio Gonçalves (2º
tesoureiro

é a vez do Rotary Club Lençóis
Paulista, fundado em 1960, realizar a cerimônia em sua sede, também localizada na Avenida Padre
Salústio. Na ocasião toma posse
o presidente eleito, Marinho Ramos Paco, que sucede Alexandre
Ivo, presidente no ano rotário
2018-2019. Os novos presidentes
e membros das diretorias ficam
em seus respectivos cargos até
junho do ano que vem.
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“Como presidente,
assumo uma nova
etapa da minha vida.
Há três anos atuando
dentro da entidade,
recebo essa
responsabilidade
como sucessor
de meu irmão,
Benedito de Souza,
que exerceu seu
trabalho com
muita capacidade
e competência.
Assim pretendo
dar continuidade
e sempre colocar
em prática junto
com todos os outros
membros a frase
‘Dar de si, antes de
pensar em si.”
Amarildo Ventura
de Souza, novo
presidente do Rotary
Club Cidade do Livro

NOVA DIRETORIA DO ROTARY
CLUB CIDADE DO LIVRO
Amarildo Ventura de Souza
(presidente)
Luiz Carlos Ribeiro Gallego
(vice-presidente)
Alex Pereira de Godoy (secretário)
Moyses Marques Prado
(tesoureiro)
Valdirene Fonseca Baptistella
(diretora de protocolo)
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“Hoje, acontece a
festiva de posse
da nova diretoria
2019/2020 do Rotary
Club de Lençóis.
Como sempre
aconteceu ao longo
dos seus quase 60
anos de fundação,
neste ano rotário,
eu assumo como
presidente e
pretendo junto
ao clube realizar
projetos de
arrecadação
de fundos para
atender as
necessidades de
entidades carentes
e assistenciais do
município.”
Marinho Ramos
Paco, presidenteeleito do Rotary Club
Lençóis Paulista

NOVA DIRETORIA ROTARY
CLUB LENÇÓIS PAULISTA
Marinho Ramos Paco (presidente)
Mário Silvio Batistella (vice-presidente)
Giovani Britto Telesca e Danilo
Carlos Bonfim (secretários)
Fernando Capucho Germano
e Carlos Alberto Battistuti
(tesoureiros)
José Roberto Bapttistela
e José Rubens Pietraroia
(protocolos)
Fábio Torresan (secretário
executivo)

2dcb.com.br

“Como membro
do Lions Clube há
quatro anos, meu
principal objetivo
é dar continuidade
aos trabalhos bem
desenvolvidos
pelo clube que
já vem sendo
feito da melhor
maneira possível.
E, principalmente,
como presidente,
trabalhar ainda
mais a união dos
membros para
abrangermos
e alcançarmos
melhores auxílios
às instituições da
nossa cidade, que
precisam desse
trabalho.”
Waldomiro Ponsoni
Filho, novo presidente
do Lions Clube

be, fundado em 1973, realizou
em sua sede na Avenida Padre
Salústio Rodrigues Machado a
cerimônia para empossar Waldomiro Ponsoni Filho, secretário de
Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Lençóis Paulista. O
novo presidente substitui Alexandro Ribeiro Massarico, que também ficou no cargo entre julho de
2018 e junho de 2019.
Hoje (6), novamente às 20h,

EUCALIPTO

SUA TERRA PRODUTIVA E RENTÁVEL, SEMPRE!
5VZZHLTWYLZHLZ[mJYLZJLUKV,UVZZHIHZLÅVYLZ[HS[HTItT
*VTWHY[PSOHYLZZHVWVY[\UPKHKLJVT]VJvWYVK\[VYY\YHS
tVUVZZVVIQL[P]V
O cultivo do eucalipto para produção de celulose é uma opção de
KP]LYZPÄJHsqVKLYLUKHWHYHVWYVK\[VYY\YHSKHYLNPqVJLU[YVVLZ[L
KL:qV7H\SVZLQHLSLQmWHYJLPYVV\WYVK\[VYLTNLYHS
7SHU[HYL\JHSPW[Vt[LYLTZ\H[LYYH\THJ\S[\YHX\LZLKLZLU]VS]L
JVTZ\Z[LU[HIPSPKHKLWYLZLY]HUKVVZVSVJVUZLY]HUKVVTLPV
HTIPLU[LLJVTYL[VYUVZLN\YVKLYLU[HIPSPKHKL

=LUOHMHaLYWHY[LKLZZHOPZ[}YPHJVTHNLU[L

*VUOLsHUVZZVZTVKLSVZKLULN}JPVZ!

cultiveL\JHSPW[VJVTIY

0800 006 24 22

•

Artigo 2

A3

FRASE

PARA PENSAR

“A festa do Melhores do Ano só poderia ter uma atração de peso, como Rick & Renner, que é uma
dupla renomada e muito querida pelo público. Assim como Daniel e Zezé Di Camargo & Luciano,
que ﬁzeram grandes shows nas edições anteriores, tenho certeza que eles vão animar bastante
as pessoas que comparecerem a nosso evento.”
José Antônio Foganholi, o Pardal, novo proprietário do ECO

“Saber quando se
deve esperar é o
grande segredo do
sucesso.”
Xavier Maistre

Grande festa para os Melhores
Jornal O ECO anuncia na edição de hoje a confirmação da
renomada dupla Rick & Renner como principal atração da festa
do prêmio Melhores do Ano 2019.
O evento, que vai homenagear os
profissionais e personalidades que
mais se destacaram no ano em suas
respectivas áreas de atuação segue a mesma linha das edições
anteriores, que tiveram como
destaque os shows do cantor
Daniel (2016) e da dupla Zezé
Di Camargo & Luciano (2018),
ambos, sucesso de crítica.
Com mais de 25 anos de carreira e 18 álbuns lançados, Rick
e Renner ﬁguram entre os mais
importantes nomes da música
sertaneja do país. A dupla sobe

O

ao palco na noite do dia 9 de novembro, no Clube Esportivo Marimbondo,
e promete fazer uma apresentação
de primeira linha, tocando os maiores sucessos da carreira, como Ela é
demais”, “Poucas e boas”, “Mil vezes
cantarei”, entre outras do projeto
“Seguir em frente”, que marca o retorno após três anos de separação.
Seguindo com os preparativos
para a festa, que neste ano completa 18 edições, O ECO divulga na
edição do próximo sábado (13) o
resultado da pesquisa de opinião
que elegeu os Melhores do Ano. O
trabalho está sendo concluído pela
equipe coordenada pelo sociólogo
Ney Góes, que desde a primeira
edição do prêmio, em 2001, coordena o levantamento.

A procura de um mundo melhor - com os planos de Deus
Cristiano Fonseca
é diagramador e arte ﬁnalista do Jornal O ECO

U

m dia me disseram que “são dos
planos de Deus” algo em nossa vida
não dar certo, um relacionamento
amoroso, um trabalho, uma viagem, etc...
Será que tudo isso é verdade? Será
que Deus, não quer o bem de todos?
Seja quem for, sem distinção?
Vivemos em um mundo (nosso querido planeta terra) muito, muito estranho, claro, de pessoas muito estranhas,
e parece que, como diria aquela velha e
conhecida gíria brasileira, “colocamos o
carro na frente dos bois”.
Deus nos deu o livre arbítrio, que
pena, o ser humano não sabe-lo usar.
Estão matando o amor, e rapidamente.
Logo não sobrará mais nenhum tipo de
sentimento bom, que ele tenha piedade
de todos nós!...
Hoje está em evidência total os assuntos feminicídio, homofobia, racismo, e muitas outras discriminações de
torcer o nariz! Sem preconceito quanto
a tudo isso, porém, acho que estamos
esquecendo de vez dos nossos princípios, descritos na Bíblia e ensinados lá atrás, com uma boa e honrada
educação pelos nossos queridos pais.
A idade já não quer dizer mais nada,
quanto a gostos, pensamentos, ações,
emoções etc etc... tudo muda, num
piscar de olhos.
Ter um relacionamento normal, hoje,
homem, mulher e ﬁlhos, já não está
mais pertencendo a esse mundo. Na

verdade, ser normal se tornou ‘careta’,
antiquado, fora de moda, isso, claro,
sem contar que, não posso me esquecer desse ‘pequeno’ detalhe, independentemente de cor, raça, religião, sexualidade, etc., o dinheiro faz a diferença
total, sempre!
Rejeição para quem procura fazer o
certo, aplausos e admiração para quem
age ou compactua com o errado. Quanto a parte econômica e social de cada
um, o conﬂito é grande e desprezível,
pois, somos julgados pelo que possuímos e não pelo nosso caráter, nosso exterior e não o interior.
Parece que a visão é de um horizonte com um ﬁnal, sim, infelizmente, e que
caminha para um triste desfecho. Mas,
apesar de tudo isso, tem ser humano
que se acha um Deus aqui na terra, um
troféu, pessoas que se acham imortais
e espalham o mau a todo o momento
sem dizer a quem. E nem sempre esse
mau é ﬁsicamente.
Se o ‘salário do pecado é a morte’,
Romanos 6:23, então, todos, sem exceção, teremos esse ‘fato’ em comum.
Menos mal!
Mas é isso, o espaço é pequeno para
muita coisa ‘boa’, paro por aqui, perguntando: se alguém aí sabe de um mundo
melhor para se viver, dá uma passada
aqui no jornal, já estou de malas prontas, mas que cobre um preço razoável
pela passagem! Talvez seria mais fácil
ir para uma Itália, Egito ou Grécia... mas
preﬁro um mundo melhor, com pessoas,
se possível, melhores ainda. Seria um
milagre de Deus, quem sabe...

Juiz Sergio Moro - paciência dupla!
Nelson Faillace
é escritor

N

osso Juiz Sergio Moro havia comparecido à Câmara para responder
as mais variadas especulações,
baseadas em suposto vazamento de
conversas entre ele e procuradores.
Foi uma invasão não permitida por
Lei, mas que os senhores congressistas
não interpretaram dessa forma, muitos,
simplesmente querendo questioná-lo e
até acusá-lo de procedimentos acima
das leis em vigor.
Foi uma verdadeira batalha campal, que cheguei a comentar em outra
ocasião.
Sergio Moro reuniu forças suﬁcientes para manter a calma necessária no
enfrentamento de perguntas, muitas
vezes capciosas, que até nem mereceriam argumentos contrários. Porém,
Moro fez questão de atender a tudo e
a todos, demonstrando ter um controle
emocional acima da média, suportando
as pressões, os desacatos, etc.
O que não faltaram foram provocações, nas mais variadas proporções, alguma até saindo do que seria suportável, a maioria injustiﬁcada e trocada por
acusações e cobranças mil, uma verdadeira batalha campal, volto a repetir.

Então chegou a vez do Senador
Glauber Braga, que chegou com tudo
pronto para atacar frontalmente a Sergio Moro, só faltando palavras de baixo
calão. Porém, culminou com uma acusação fora de propósito, chamando o
ministro de ladrão, com todas letras e
enfaticamente.
Houve um princípio de tumulto diante de tão escabrosa acusação, ao ponto
de Sérgio Moro decidir se retirar da reunião, que já não mantinha mais condições para sua presença.
Então para cúmulo dos cúmulos,
um grupelho começou a chamá-lo de
“fujão”!
Mais um absurdo, mais uma mostra
de não conformismo, pois, vejam só,
depois de suportar as maiores e injustiﬁcadas pressões por cinco horas seguidas, chamá-lo de fujão já é o cúmulo da
intransigência, vontade pura e simples
de atacar o ministro, não importa qual
esdrúxula maneira encontrada.
É nisto que se resume o nosso Congresso hoje, o que nos dá uma grande
amostra de como nós eleitores deveremos agir nas próximas eleições, se bem
que deveremos estar cientes de que,
cada ano que passa, maior se torna a
nossa responsabilidade ao depor nossos votos nas urnas!

Terceira Coluna

Artigo 1

Editorial

Opinião

O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 6 DE JULHO DE 2019 •

PLANO DIRETOR
Encerrado o prazo para a apresentação de emendas ao Projeto
de Lei Complementar 4/2019, que
altera a Lei Complementar 100/2017
e cria um novo Plano Diretor Participativo, a Câmara Municipal recebeu
o Protocolo de quatro propostas.
Uma emenda aditiva de autoria do
vereador Paulo Henrique Victaliano
(PSDB); uma emenda modiﬁcativa,
assinada por ele e Leonardo Henrique de Oliveira, o Dudu do Basquete
(CID) e duas emendas supressivas
de autoria de ambos.
CONTRA
A dupla de parlamentares, eleita na base opositora ao governo do
prefeito Anderson Prado de Lima
(PSB), é a única que claramente tem
tentado colocar entraves à proposta
do Executivo. Além das emendas
que buscam impedir que o texto
original do projeto seja aprovado
- todas serão esmiuçadas na próxima edição do Jornal O ECO - os dois
protocolaram dois requerimentos na
Casa de Leis, um pedindo informações à Administração sobre estudos
de impacto ambiental em uma zona
especíﬁca tratada no projeto e outro
solicitando votação em destaque de
pontos relacionados à mesma área.
ZONA ECOLÓGICA
Requerimento no 229/2019 Paulinho e Dudu pedem que Executivo
informe sobre estudos de impacto
ambiental em relação às alterações
propostas pelo referido projeto, que
promove alterações no zoneamento
urbano e diretrizes legais para ocupação do solo. O questionamento diz
respeito a uma área que estaria situada em região de vegetação nativa
de cerrado, que teria proteção especial pela legislação ambiental. Vale
destacar, porém, que a referida área,
localizada depois dos jardins Village
e Ubirama, é classiﬁcada no Plano
Diretor como ZPRE (Zona Preferencialmente Residenciais Ecológicas).
SEPARADO
Já no Requerimento 230/2019 a
dupla solicita à Mesa Diretora, presidida pelo vereador Nardeli da Silva (MDB), que determine votação
em destaque de todas as matérias
ou alterações referentes à ZPRE 3, a
mesma citada acima. Ao que parece,
Paulinho e Dudu tentam impedir a
todo custo que o texto original seja
aprovado pela Casa de Leis com a
modiﬁcação da classiﬁcação daquela área. O assunto deve ser esclareci-

do nas próximas semanas, talvez até
mesmo nos bastidores, já que a Câmara Municipal entrou em recesso e
só retorna no dia 22.
EM ANÁLISE
Em relação ao segundo requerimento, Nardeli da Silva solicitou que
a proposta dos colegas fosse encaminhada ao assessor da Mesa Diretora, Dr. Antonio Carlos Rocha, que
deve dar as devidas orientações.
Como tem sido observado desde o
início da atual legislatura, desde o
mandato do vereador Manoel dos
Santos Silva, o Manezinho (PSDB),
caso o entendimento jurídico seja
desfavorável ao requerimento de
Paulinho e Dudu, diﬁcilmente a presidência acatará o pedido.
COMISSÃO
O tema, porém, é muito mais
complexo do que se imagina, e ainda
deve ser discutido por algum tempo
até que o projeto seja, enﬁm, apreciado no Plenário pelos vereadores.
Por hora, vale destacar que os assuntos referentes ao novo Plano Diretor estão sendo tratados por uma
comissão interna presidida por João
Miguel Diegoli (MDB), com Mirna
Adriana Justo (PSC) como relatora.
AUDIÊNCIAS
Na sessão da última segunda-feira (1), o presidente Nardeli da
Silva também revelou que a referida
comissão encabeçada por João Miguel marcou uma audiência pública
para o dia 23 deste mês, às 18h, na
própria Sala de Sessões Mário Trecenti. O encontro deve contar com
a participação de favoráveis e contrários ao novo Plano Diretor ou algum dos pontos nele tratados. Entre
os assuntos debatidos na audiência
certamente estarão a propostas de
emenda ao projeto, apresentadas
por Paulinho e Dudu.
AMPLO DEBATE
Vale lembrar que a elaboração do
projeto do novo Plano Diretor pelas
Secretarias de Planejamento e Urbanismo e Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal ocorreu após um
longo processo de discussão iniciado
no ano passado. Além das reuniões
entre representantes do Conselho
Municipal de Política Urbana, os pontos elencados no projeto foram debatidos em três audiências públicas
realizada no início deste ano. Talvez
a presença de alguns vereadores
nessas audiências pudesse ter ‘encurtado o caminho’.
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DETENÇÕES
A Polícia Militar de Lençóis Paulista cumpriu quatro mandados de prisão nesta semana. Na terça-feira (2),
B.E.B.P., de 22 anos, foi preso por de tráﬁco de drogas. Na tarde do mesmo dia, a Polícia recebeu a notiﬁcação
da prisão preventiva de L.G.F, de 21 anos, pelos crimes de tráﬁco, associação ao crime e indução ao suicídio.
Na quarta-feira (3), L.R.S, de 32 anos, foi detido pelo não pagamento de pensão alimentícia. Na quinta-feira
(4), A.R.Z., de 19 anos, foi preso após mandado de prisão em seu nome - o crime não foi divulgado.

TRÁFICO

Força Tática apreende cocaína e crack no Júlio Ferrari
FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

Um homem de 37 anos foi preso na ação
Flávia Placideli
o início da noite da
última quinta-feira (4),
uma equipe da Força
Tática da Polícia Militar de
Lençóis Paulista deteve um
homem, morador do Conjunto Habitacional Maestro
Júlio Ferrari, acusado de
tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada durante
um patrulhamento de rotina
pelo bairro. Durante abordagem, os policiais apreenderam cocaína, crack, além de
dinheiro e outros objetos.
Segundo
informações
da equipe de Força Tática, composta pelo sargento
Lucas e pelo soldado Davi,

N

por volta das 19h30, durante
um patrulhamento de rotina
pela Rua João Paschoarelli,
no Conjunto Habitacional
Maestro Júlio Ferrai, os policiais avistaram um indivíduo saindo de sua residência, que, ao notar a presença
da equipe, fugiu do local,
não sendo possível detê-lo.
A equipe da Força Tática,
então, retornou à residência,
onde surpreendeu M.A.P.,
de 37 anos, morador no local, em um quarto embalando entorpecentes. Detido e
submetido a revista pessoal,
foram localizados em seu poder 11 pedras de crack e a
quantia de R$ 53 em espécie.
Segundo a polícia, em

FLAGRANTE - Entorpecentes
e objetos foram apreendidos
no Júlio Ferrari

vistoria à residência, foram
localizados mais 14 eppendorfs de cocaína, 17 pedras
de crack, uma balança de
precisão, vários eppendorfs
vazios, além de prato e faca
utilizados para armazenamento da droga.
Diante disso, M.A.P. foi
encaminhado à Delegacia
de Polícia, onde a autoridade de plantão, após tomar
ciência dos fatos, ratificou
sua prisão em flagrante pelo
crime de tráfico de drogas,
contido no Artigo 33 do Código Penal, mantido recolhido aos cárceres, à disposição
da Justiça.

TRÂNSITO

IRRESPONSABILIDADE

Droga é encontrada dentro de mochila
de criança em creche da cidade

Carro invade preferencial
e atinge motociclista

Polícia foi acionada por uma funcionária de uma creche do Jardim Maria Luiza I

Condutora alegou que não conseguiu ver a
motocicleta que vinha pela via por conta de
um veículo estacionado

Flávia Placideli
orções de maconha e um
cigarro foram encontrados
dentro da mochila de uma
criança, na manhã da última
segunda-feira (1), em Lençóis
Paulista. Segundo a Polícia Militar, uma funcionária de uma
creche municipal acionou o 190

P

quando chegou para trabalhar
e foi informada sobre a droga
encontrada na mochila de uma
frequentadora da creche. O produto estava escondido em um
tubo plástico azul.
De acordo com a Polícia
Militar, que recebeu a solicitação via Copom (Centro de
Operações), ao chegar à creche

municipal, localizada no Jardim Maria Luiza I, os policiais
contataram uma funcionária e
a diretora da unidade, que informaram que uma substância
esverdeada, aparentando ser
maconha, havia sido encontrada dentro de uma bolsa infantil,
pertencente a uma das crianças
atendidas na unidade escolar.

Diante do fato, a ocorrência
foi apresentada na Delegacia
de Polícia, onde o delegado de
plantão elaborou um Boletim
de Ocorrência, relatando que
iria dar continuidade à investigação em data posterior, com
a intimação dos responsáveis
pelo menor. As iniciais dos envolvidos não foram divulgadas.

FATALIDADE

Lençoense morre horas depois de acidente de moto
Rinaldo José Cassadoro, de 52 anos, passou mal na madrugada da terça-feira (2)
Flávia Placideli
ma fatalidade foi registrada na madrugada da
última terça-feira (2),
em Lençóis Paulista. Segundo
informações da Polícia Militar,
um homem de 52 anos faleceu
após complicações de saúde
ocasionadas por um acidente
de motocicleta sofrido na noite
da segunda-feira (1).
Segundo informações contidas no Boletim de Ocorrên-

U

cia registrado pela 5ª Cia da
Polícia Militar, por volta das
20h30 da segunda-feira (1),
Rinaldo José Cassadoro, de
52 anos, havia sofrido um
acidente de trânsito com uma
motocicleta e dado entrada
à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Socorrido
por uma unidade de resgate,
totalmente lúcido, a vítima
dispensou que fosse feita notificação de ocorrência.
Ainda segundo informa-

ções registrada no B.O., por
volta da 1h30 da terça-feira
(2), Rinaldo começou a passar
mal, vindo a óbito durante a
madrugada. Informações de
familiares dão conta que a
vítima havia quebrado uma
clavícula e ficou internado,
porém, seu estado de saúde
teria se agravado por conta de
um traumatismo craniano. A
morte teria sido causada por
uma parada cardíaca.
O irmão da vítima, que

se apresentou para registrar o
Boletim de Ocorrência, informou ainda que a motocicleta,
uma Honda/Lead 110, é de
sua propriedade e que a deixou disponível para perícia na
Delegacia de Polícia.
O corpo de Rinaldo José
Cassadoro foi velado na terça-feira (2) no Velório Municipal Oswaldo Panico e sepultado na manhã da quarta-feira
(3) no Cemitério Municipal
Alcides Francisco.

FURTO

Homem tenta furtar veículo no Centro e é preso
Ocorrência foi registrada após um vizinho avisar a vítima sobre o crime
Flávia Placideli
a madrugada dessa
sexta-feira (5), a Polícia
Militar de Lençóis Paulista prendeu um homem de
33 anos, após o mesmo tentar
furtar um veículo no Centro. A
ocorrência foi registrada após
um vizinho informar a vítima
sobre o crime.
Segundo informações contidas no Boletim de Ocorrência

N

registrado pela 5ª Cia da Polícia Militar, a vítima declarou
que estava em seu serviço por
volta das 3h30, quando recebeu uma ligação de um vizinho
informando-a que havia um homem dentro de seu veículo. A
mesma, então, acionou o serviço de monitoramento da clínica
em que trabalha.
Na declaração do vigilante
da empresa de monitoramento
consta que ele estava fazendo

rondas, quando foi solicitado
para averiguação do possível
furto. Chegando ao local, ele
abordou o indivíduo que estava arrancando o aparelho de
som do interior e fugiu sentido Bairro-Centro. O funcionário disse que o acompanhou e
deteve-o.
Após o Copom (Centro de
Operações) comunicar o furto
em andamento, uma equipe de
policiais se dirigiu até o cruza-

mento da Rua Machado de Assis com a Rua Jose do Patrocínio, no Centro, onde encontrou
A.G.S., de 33 anos, com uma
sacola contendo em seu interior
o CD-player furtado do veículo.
Foi necessário o uso de força física para detê-lo.
Diante do ocorrido, as
partes foram conduzidas até a
Delegacia de Polícia, onde o
delegado de plantão após tomar
ciência dos fatos, confirmou a
prisão em flagrante de A.G.S.,
de 33 anos, que permaneceu
preso à disposição da Justiça.

Flávia Placideli
a manhã da última terça-feira (2), uma equipe
da Polícia Militar de
Lençóis Paulista registrou um
acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta. A ocorrência ocorreu
no cruzamento da Rua José
do Patrocínio com a Rua Dr.
Antônio Tedesco, no Jardim
Bela Vista. A motociclista ficou ferida e precisou ser encaminhada à UPA (Unidade de
Pronto Atendimento).
Segundo consta no Boletim
de Ocorrência registrado na
5ª Cia da Polícia Militar, por
volta das 10h30, após solicitação via Sistema de Operações
(SIOPM), a equipe se deslocou até o local dos fatos, onde

N

constatou que a motocicleta do
modelo Honda/Biz, que trafegava pela Rua Dr. Antônio Tedesco, havia se chocado contra
um veículo Hyundai/HB20
que não respeitou a sinalização
de parada obrigatória e colidiu
contra a moto.
A motorista do carro declarou que trafegava pela Rua José
do Patrocínio, quando, ao cruzar a Rua Dr. Antônio Tedesco,
não avistou a motocicleta que
vinha na via por conta de um
veículo que estava estacionado
e impedindo sua visão e acabou cruzando a frente da motociclista, que com o impacto
acabou sendo arremessada ao
solo. A vítima foi socorrida e
conduzida à UPA. A documentação dos veículos e dos condutores estavam em ordem.

Falta de visão na via
causa outro acidente
Na manhã da segunda-feira (1), a Polícia Militar
registrou mais um acidente de trânsito entre dois
carros na Rua Raposo Tavares, no Jardim Ubirama,
em Lençóis Paulista. Um
dos condutores que avançou a preferencial alegou
que uma árvore atrapalhou sua visão na via.
Segundo informações
contidas no Boletim de
Ocorrência registrado pela
5ª Cia da Polícia Militar,
a colisão aconteceu entre
dois veículos, um VW/
Gol e VW/Nova Saveiro.

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

O condutor da Saveiro alegou que não viu o outro
veículo devido a uma árvore na via e seguiu, quando foi colidido na lateral
pelo outro veículo.
O condutor e passageiro do veículo VW/Gol
precisaram ser socorridos
e levados à UPA (Unidade
de Pronto Atendimento)
onde permaneceram para
atendimento
médico.
Documentos veiculares
e pessoais estavam em
ordem. Ocorrência foi
apresentada na Delegacia
de Polícia.

ANUNCIE

3269-3311
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ASAS PARA VOAR

A Secretaria de Turismo de Lençóis Paulista concluiu o Projeto Asas para Voar, que busca valorizar
a cultura e a arte local estimulando a população e visitantes a posarem para fotos utilizando a
#amolencoispaulista nas redes sociais. Aplicado em pontos estratégicos, o projeto que conta com
asas em diversos estilos e cores foi realizado pelo artista e graﬁteiro lençoense Cristiano Paccola.
Também há diversos desenhos de jogos de amarelinha, que ajudam a compor o projeto.

CONFIRMADO

Melhores do Ano anuncia Rick e
Renner como atração principal
Festa acontece no dia 9 de novembro no Clube Marimbondo; eleitos na
pesquisa de opinião pública serão conhecidos na semana que vem
Elton Laud
cabou o suspense. Depois
de anunciar a data da festa do Prêmio Melhores do
Ano 2019, a direção do Jornal O
ECO confirmou na tarde dessa
sexta-feira (5) a contratação da
renomada dupla Rick & Renner
para animar o evento mais aguardado de Lençóis Paulista. A festa,
que acontece no dia 9 de novembro, a partir das 20h, no Clube Esportivo Marimbondo (CEM), vai
premiar os profissionais e personalidades que mais se destacaram
no ano em suas respectivas áreas
de atuação.
Com mais de 25 anos de carreira, Geraldo Antônio de Carvalho e Ivair dos Reis Gonçalves, ou
simplesmente Rick e Renner, se
separaram em 2015, porém, depois de se dedicarem a alguns projetos pessoais, decidiram retomar
a parceria de sucesso em meados
do ano passado. Figurando entre
os mais importantes nomes da
música sertaneja do país, a dupla
já lançou 18 álbuns e três DVDs,
superando a marca de 15 milhões
de cópias vendidas.
Em mais de duas décadas de
estrada, contagiando plateias de
todas as idades com sucesso como
“Ela é demais”, “Poucas e boas”,
“Mil vezes cantarei”, “Só pensando em você”, “Filha”, “Negativo
positivo”, “É dez, é cem, é mil”,
“Quem chorou fui eu”, entre tantas outros, a dupla já realizou cerca
de 15 mil apresentações por todo
o Brasil e em outros países, tocando para um público estimado em
mais de 225 milhões de pessoas.

A

É DEZ, É CEM, É MIL!!! - Rick e Renner anima noite dos Melhores do Ano

O novo projeto, batizado de
“Seguir em frente”, que também
dá nome à nova turnê, traz um
compilado com os maiores sucessos da carreira da dupla e apresenta a inédita canção “Como Assim”.
A turnê iniciada no final do ano
passado levará a dupla para diversos estados brasileiros, além de
vários países da Europa, Estados
Unidos, Canadá e Japão. Antes,
na noite de 9 de novembro, a comitiva desembarca em Lençóis
Paulista para uma apresentação
histórica no Clube Marimbondo.
“A festa do Melhores do Ano
só poderia ter uma atração de
peso, como Rick & Renner, que
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é uma dupla renomada e muito
querida pelo público. Assim como
Daniel e Zezé Di Camargo & Luciano, que fizeram grandes shows
nas edições anteriores, tenho certeza que eles vão animar bastante
as pessoas que comparecerem a
nosso evento. Ainda temos algumas novidades para anunciar nas
próximas semanas. Começamos
muito bem com nossa atração
principal”, destaca o empresário
José Antônio Foganholi, o Pardal,
novo proprietário do ECO.
PESQUISA
Na edição do próximo sábado (13), os lençoenses co-

nhecerão os profissionais, personalidades e empresas que se
destacaram na pesquisa de opinião pública, que está em fase
de conclusão. Os questionários
foram aplicados nas últimas semanas por uma equipe de 12 entrevistadores coordenados pelo
sociólogo Ney Góes, que desde
a primeira edição do prêmio,
em 2001, ainda sob o controle do
Jornal Folha Popular, coordena a
equipe que realiza o trabalho.
Tomando como norte o cálculo feito com base na população economicamente ativa - de
15 a 60 anos - de Lençóis Paulista, foram entrevistadas mais
de 800 pessoas em 10 diferentes regiões, definidas de acordo
com a densidade demográfica
da cidade. O trabalho todo levou cerca de 15 dias para ser
feito e os dados coletados estão
sendo tabulados para a conclusão do relatório. Segundo
Pardal, após a divulgação do resultado, entra em cena a equipe
comercial do jornal, que iniciará as visitas aos vencedores de
cada segmento.
“Já fizemos diversas reuniões para acertar algumas
questões e esperamos que na
próxima semana parte do material de divulgação, pelo menos
o conceito e a identidade visual, estejam concluídos. Nossa
equipe de vendas inicia a comercialização já na semana seguinte. Muitas pessoas têm nos
procurado, na expectativa para
saber o resultado da pesquisa
e também sobre a atração da
festa. Parte do suspense acaba
hoje. A pesquisa revelamos no
próximo sábado. O restante vamos divulgando a cada edição”,
finaliza o empresário.

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista
Publicação de Ato Oﬁcial
COMUNICADO
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA,
COMUNICA a todos que no dia 23 de julho de 2019, às 18h, na Sala das Sessões
“Mário Trecenti”, localizada na Praça das Palmeiras n.º 55, Centro, Lençóis
Paulista/SP, será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão das Emendas
n.os 01 a 04 do Projeto de Lei Complementar n.º 4/2019, que “Dispõe sobre a
alteração da Lei Complementar n.º 100, de 8 fevereiro de 2017 – Plano Diretor
Participativo”.
Cópia integral das Emendas e a Sistemática da Audiência Pública se encontram
aﬁxadas no átrio da Sede Administrativa da Câmara Municipal, situada a Rua
Pedro Natálio Lorenzetti, n.º 970, bem como no sítio eletrônico do Poder
Legislativo.
Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria da Câmara ou pelo
telefone (14) 3269-6000.
Lençóis Paulista, 4 de julho de 2019.
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal em 4 de julho de 2019.
Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Julho de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 79,90.

Prefeitura Municipal
de Borebi
Pregão nº 030/2019 – Objeto: Registro de preços de recarga de gás P13 e P45.
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 17 de
julho de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
Pregão 031/2019 - Objeto: Registro de preços para aquisição de um grupo de
gerador estacionário silenciado e um grupo de gerador portátil para geração
de energia elétrica. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do
credenciamento: Dia 18 de julho de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações
da Prefeitura.
Os editais na íntegra encontram-se à disposição dos interessados no Setor de
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, Borebi/
SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no endereço www.
borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através do e-mail prefeitura.
borebi@outlook.com. Borebi, 05 de Julho de 2.019.
Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal
Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Julho de 2019. Na página A5.
Valor da publicação R$ 69,35.

BENEFICENTE

Convites para o Baile de Máscaras seguem à venda
Evento em prol da Casa Abrigo Amorada
acontece no sábado (20)
Elton Laud
grupo de voluntários que
atua na organização da segunda edição do Baile de
Máscaras beneficente, em prol da
Casa Abrigo Amorada, trabalha
nos últimos detalhes para o evento, que promete muitos momentos
de alegria e diversão ao público de
Lençóis Paulista e região. Marcada para o sábado (20), a partir das
21h, no Clube Esportivo Marimbondo (CEM), a festa segue com a
venda dos convites. O valor é R$
200, o mesmo do ano passado.
Como na primeira edição, que
aconteceu em agosto de 2018, o
Baile de Máscaras deste ano terá a
renda totalmente revertida à Associação Amorada, importante enti-

O

dade mantenedora da Casa Abrigo
Amorada, que acolhe crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, afastadas - de
forma temporária ou permanente
- do convívio familiar por determinação da Justiça, na maioria
das vezes por conta de problemas
como violência doméstica e abuso sexual.
Oferecendo serviço completo
de buffet com um delicioso jantar
com sobremesa e diversas opções
de bebidas, como vinho, whisky,
cerveja, refrigerante e água, o
Baile de Máscaras tem como destaque a impecável decoração, preparada para tornar o ambiente ainda mais agradável e aconchegante.
A festa, contará com animação da
banda Os Quatro, que também se

Obituário
DATA: 29/6/2019 a 5/7/2019
Ida Maria Gadioli Sbaraglini faleceu na sexta-feira (5) aos 90 anos
em Macatuba

REPERTÓRIO VARIADO - Banda Os Quatro anima o público no
2º Baile de Máscaras da Casa Abrigo Amorada

apresentou na primeira edição e
promete divertir o público a noite
toda com um repertório para todos
os gostos musicais.
Os convites seguem a venda
a R$ 200 na Casa Abrigo Amorada (Rua Pedro Natálio Lorenzetti,
940, no Centro); Mimolé (Rua Dr.
Antônio Tedesco, 391, no Centro);

Casa Abrigo Amorada realiza show de prêmios
A Casa Abrigo Amorada
também realiza um show
de prêmios beneficente na
próxima sexta-feira (12). O
evento acontece a partir

das 20h, na sede do Lions
clube de Lençóis Paulista
(Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 895, no
Jardim Humaitá).

Adesões estão à venda a
R$ 10 e podem ser adquiridas na própria Casa Abrigo,
com voluntários da entidade
ou no dia do evento. Além

Clube Esportivo Marimbondo
(Avenida Brasil, 1039, no Centro);
Atitude Comunicação (Rua José
Bonifácio, 363, Jardim Ubirama);
Cervejaria Hipnose (Rua Fortunato Zillo, 231, na Vila Antonieta II)
e Vilha Ramos Viagens & Turismo
(Rua Geraldo Pereira de Barros,
759, no Centro).

do prêmio principal, que
é R$ 1 mil em dinheiro, os
participantes concorrem a
diversos brindes arrecadados junto aos apoiadores.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3264-2058.

Célia Aparecida Tiburtino faleceu na quarta-feira (3) aos 56 anos em
Lençóis Paulista
Tereza Aparecida Baccili faleceu na quarta-feira (3) aos 66 anos em
Lençóis Paulista
Rinaldo José Cassadoro faleceu na terça-feira (2) aos 52 anos em
Lençóis Paulista
Cláudio Antônio Stanghini faleceu na segunda-feira (1) aos 66 anos
em Lençóis Paulista
Dirce Coltre de Oliveira faleceu na segunda-feira (1) aos 82 anos em
Macatuba
Lorival Pinto faleceu na segunda-feira (1) aos 71 anos em Lençóis
Paulista
Luiza Soares de Souza faleceu no domingo (30) aos 64 anos em
Macatuba

Esporte
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DECISÃO
Após eliminar a Argentina com uma vitória de 2 a 0 na semiﬁnal da Copa América,
a seleção brasileira enfrenta o Peru pelo título da competição continental. O time
peruano derrotou o Chile, atual campeão, por 3 a 0 e, mesmo tendo sido goleado
pelo Brasil (5 a 0) na primeira fase, vem conﬁante para o jogo decisivo, marcado
para as 17h deste domingo (7), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

FUTEBOL

Expressinho assume liderança da Série A do Amador
FOTO: DIVULGAÇÃO

Equipe levou a melhor sobre o embalado Unidos do Júlio Ferrari
Elton Laud
uatro confrontos disputados no último domingo
(30) marcaram a quarta
rodada da Série A do Campeonato de Futebol Amador de
Lençóis Paulista e movimentaram a parte de cima da tabela
da competição promovida pela
Secretaria de Esportes e Recreação do município. O destaque
foi o Expressinho, que derrotou o Unidos do Júlio Ferrari,
por 3 a 0, em jogo disputado
no Estádio Distrital Eugênio
Paccola (Cecap).
Com a vitória na partida,
que teve gols marcados por Jeferson Tiago Roda, Guilherme
Placca e Josimar Gonçalves, o
Expressinho assumiu a liderança do campeonato, com nove

Q

pontos em três jogos, deixando
os adversários, que vinham de
três triunfos seguidos, na segunda colocação, com os mesmos nove pontos, mas saldo de
gols inferior (12 contra 6).
No outro jogo realizado na
Cecap, o Grêmio Cecap derrotou o São Cristovão por 3 a 2,
com gols de Mailon Rocha, Diego Teodoro e Welker Marcelino
- Teodoro Neto e Danilo Barne
descontaram. Com o resultado,
o Grêmio Cecap chegou a seis
pontos em três jogos e saltou
para a quarta colocação. Já o
São Cristovão caiu para o sexto lugar, com quatro pontos em
quatro jogos.
Outro time que se deu bem
na rodada foi o Santa Luzia, que
venceu o Açaí por 2 a 0, com
gols de Breno da Silva e Vítor

Hugo Gomes, e pulou para a
terceira colocação, com sete
pontos em três jogos. Com mais
uma derrota, a quarta em quatro partidas disputadas, o Açaí
segue na lanterna, correndo
sérios riscos de rebaixamento.
O jogo foi disputado no Estádio
Municipal Zeferino Ribeiro Sobrinho (Alfredo Guedes).
Também em Alfredo Guedes, Asa Branca e Atlético Lençóis empataram em 1 a 1, com
gols de Diego Oliveira e Jhonatan Cabral, respectivamente.
Com um ponto conquistado no
confronto, o Asa Branca ocupa
agora o quinto lugar, fora da
zona de classificação para as
semifinais, com seis pontos em
quatro jogos. Já o Atlético Lençóis está em sétimo, com quatro
pontos em quatro jogos.

SEGUE O JOGO - Expressinho supera Unidos do Júlio Ferrari e assume liderança da Série A

SEQUÊNCIA
A próxima rodada da Série A
será disputada apenas no próximo domingo (14). No campo da

SÉRIE B

Cecap, às 8h, o Grêmio Cecap enfrenta o Atlético Lençóis. Às 10h,
jogam Expressinho e Asa Branca.
No distrito de Alfredo Guedes, às

8h, o Santa Luzia mede forças com
o São Cristovão. Às 10h, entram
em campo Nova Lençóis/CUP e
Unidos do Júlio Ferrari.

XADREZ

Equipes voltam a campo neste domingo (7)
Em rodada com oito jogos, quatro equipes defendem invencibilidade

10h, jogam União Primavera e
Unidos da Vila.

Liara conquista título em
torneio de equipes
FOTO: DIVULGAÇÃO
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INVICTO - Com melhor
campanha da Série B, Chape
(camisa branca) enfrenta
Atlético Guarani

Elton Laud
ste domingo (7) será movimentado na Série B do
Campeonato de Futebol
Amador de Lençóis Paulista,
que coloca as 16 equipes participantes em campo para a disputa dos confrontos válidos pela
sexta rodada. Os jogos acontecem no Estádio Municipal João
Roberto Vagula (Vagulão), no
campo do Centro Esportivo Zéfiro Orsi (Jardim Ubirama), no
Estádio Distrital Eugênio Paccola (Cecap) e no Estádio Municipal Zeferino Ribeiro Sobrinho
(Alfredo Guedes).
No Vagulão, às 8h, o Real
Lençóis pega a representação
do Alfredo Guedes. Às 10h, medem forças MA FC e Esperantina. No Jardim Ubirama, às 8h,

E

o Capital enfrenta o Grêmio da
Vila. Às 10h, entram em campo
Atlétiko Kaju e Paulista. Na Cecap, às 8h, o Reduto joga contra

o Esportivo União. Às 10h, duelam Nacional e Liverpool. Em
Alfredo Guedes, às 8h, o Atlético Guarani encara o Chape. Às

CLASSIFICAÇÃO
Com 32 partidas disputadas (todas as equipes entraram
em campo quatro vezes), a
Série B já revela alguns destaques, que se apresentam como
fortes concorrentes ao título e
ao acesso à primeira divisão.
Alguns, inclusive, seguem invictos, como União Primavera
(10 pts.) e Reduto (8 pts.), dois
primeiros colocados do Grupo
A; e Chape (10 pts.) e Alfredo
Guedes (10 pts.), melhores do
Grupo B.
A zona de classificação para
as quartas de final se completa
com Atlético Guarani (5 pts.) e
MA FC (4 pts.), no Grupo A; e
Unidos da Vila (7 pts.) e Esportivo União (7 pts.), no Grupo B.
Na parte de baixo das tabelas
estão Nacional (4 pts.), Atlétiko
Kaju (3 pts.), Capital (2 pts.) e
Real Lençóis (0 pt.), no Grupo
A; e Grêmio da Vila (5 pts.),
Esperantina (5 pts.), Paulista
(4 pts.) e Liverpool (3 pts.), no
Grupo B.

SKATE

Lençoenses dominam pódio em competição estadual
Breno Gutierres, Kauan Teixeira e Isadora Xavier foram campeões do Circuito Overall

MAIS UM - Na foto, Liara (ao centro) e as companheiras Letícia e Ana Beatriz

Campeonato Regional
foi disputado na
cidade de Bauru
Elton Laud
lençoense Liara Blanco
Silva, de 14 anos, garantiu
mais um troféu para sua
vasta coleção. No último sábado
(29), na vizinha cidade de Bauru,
a jovem enxadrista disputou o 2º
Campeonato Regional de Xadrez
por Equipes, promovido pela Liga
Regional de Xadrez, e conquistou
o título na categoria Feminina, superando experientes adversárias.
A competição, que foi realizada nas dependências do

A

campus da Unesp (Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), contou com a participação de mais de 25 equipes
de toda a região, com representantes de cidades com bastante
tradição na modalidade, como
Avaré, Bariri, Bauru, Catanduva, Marília, Piratininga, São Manuel, entre outras.
A atleta lençoense disputou o
Campeonato Regional tendo como
companheiras de tabuleiro as enxadristas Letícia Manzatto e Ana
Beatriz Vieira, que contribuíram
para o excelente desempenho. A
equipe, que defende as cores do
BTC (Bauru Tênis Clube) foi comandada pelo treinador Ronaldo
Alonso Moreira (Dodô), Mestre
Nacional de Xadrez.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Elton Laud
ençóis Paulista vai despontando como uma potência
no skate amador. No último
sábado (29), na cidade de São
Bernardo do Campo, na Grande
São Paulo, a delegação local, representada por atletas do projeto
Skate em Ação, dominou o pódio na segunda etapa do Circuito
Overall de Skate Street, que reuniu centenas de atletas de diversas cidades do estado.
A competição, promovida
pela Prefeitura Municipal de
São Bernardo do Campo, foi
disputada na pista do Jardim
do Lago. Os lençoenses subiram ao lugar mais alto do pódio

L

em três categorias. Isadora Xavier, de nove anos, foi campeã
do Infantil Feminino. Kauan
Teixeira, de 15 anos, garantiu
o primeiro lugar no Iniciante
Masculino. Já Breno Gutierres,
de 17 anos, ficou com o título
no Amador Masculino.
A equipe comandada pelo
professor Rangel Norato e mantida com apoio da Secretaria de
Esportes e Recreação de Lençóis
Paulista já havia se destacado na
primeira etapa, disputada no início do mês de maio. Na ocasião,
Isadora Xavier garantiu a quarta
colocação e Kauan Teixeira terminou como campeão. O Circuito Overall tem mais quatro
etapas até o mês de outubro.

BASQUETE - Três jovens atletas lençoenses vão participar do
Campeonato Sul-Americano de Basquetebol, que acontece entre os
dias 14 e 19 deste mês nas dependências do Clube Esperia, em São
Paulo, capital. Alunos das escolinhas da Alba (Associação Lençoense de
Basquetebol), Rhuan, Guilherme e Paulo André, vão defender a cidade de
Avaré, que disputará o campeonato com a equipe sub-14 masculina. Na
foto, os atletas estão ao lado do também lençoense Guilherme Bento, que
atualmente joga no Corinthians e também é formado no projeto.
DOSE TRIPLA - Lençoenses conquistam títulos em São Bernardo do Campo
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BAURU
A artista plástica Sílvia Jacon Bolen iniciou ontem (5), na Galeria Municipal Angelina W.
Messenberg, em Bauru, a temporada da exposição “As Quatro Estações”. Neste trabalho,
a artista convida o público a buscar dentro de si o que a natureza expressa em seu grande
show das estações, equinócios e solstícios. A exposição pode ser visitada até o dia 9 de
agosto. A Galeria Municipal ﬁca na Avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro de Bauru.

COMÉDIA

Matheus Ceará apresenta novo show na próxima sexta-feira (12)
Espetáculo “Papai é uma Piada” acontece no Teatro Municipal; ingressos seguem à venda
Da Redação
atheus Ceará, do programa “A Praça é Nossa”,
do SBT, volta a Lençóis
Paulista na próxima sexta-feira (12)
para apresentar seu novo show no
Teatro Municipal Adélia Lorenzetti.
Recordista de público em outras
passagens recentes pela cidade,
o humorista sobe ao palco às 21h
com o espetáculo “Papai é uma Pia-

M

Os ingressos seguem à venda
até a quinta-feira (11) com valor
promocional de R$ 30, na Casa da
Cultura Prof.ª Maria Bove Coneglian (Rua Sete de setembro, 934,
no Centro). O pagamento pode ser
feito nos cartões de crédito e débito. No dia da apresentação, os
ingressos serão vendidos a RS 60
na bilheteria do Teatro, que fica na
Rua Cel. Álvaro Martins, 790, na
Vila Nova Irerê.

bém fazem parte do show.
O humorista também traz
outras novidades, como o quadro
“Vocês pedem e eu conto”, que
traz o público para dentro do show
abrindo a possibilidade de pedir
temas de suas piadas preferidas.
Outro sucesso é o quadro “Ventríloquo humano”, com a famosa
máscara que brincou com Carlos
Alberto de Nóbrega, Celso Portiolli, Emilio Surita, entre outros.

da”. Os ingressos seguem à venda
com valor promocional de R$ 30.
Com classificação indicativa
de 16 anos, “Papai é uma Piada”,
traz Matheus Ceará de uma forma
diferente, contando sobre a novidade da paternidade, o dia a dia
com sua filha Ivy, seu casamento
e as situações mais engraçadas de
sua família. Paródias e imitações
de Pabllo Vittar, Freddie Mercury,
Elvis Presley, entre outros, tam-

PAPAI É UMA PIADA - Matheus Ceará sobe ao palco do
Teatro Municipal com novo espetáculo

CINEMA IN CONCERT

Teatro recebe maestro João Carlos Martins e Bachiana Filarmônica
Disponibilidade de ingressos para sessões de
hoje e amanhã deve ser consultada no local
Da Redação
Lwart Lubrificantes, por
meio da Lei de Incentivo
à Cultura e com apoio da
Secretaria de Cultura de Lençóis
Paulista, apresenta neste final de

A

semana o espetáculo “Cinema In
Concert”, projeto do maestro João
Carlos Martins com a orquestra
Bachiana Filarmônica do Sesi-SP.
As apresentações gratuitas tiveram
início ontem (5), e seguem hoje
e amanhã, no Teatro Municipal

As apresentações do projeto “Cinema In Concert”,
acontecem hoje (6), às 20h, e
amanhã, às 11h, no Teatro Municipal, que fica na Rua Cel.
Álvares Martins, 790, na Vila
nova Irerê. A disponibilidade
de ingressos pode ser consultada na recepção do local. Outras informações pelo telefone
(14) 3263-0044.

Anna Beatriz Gomes.
Algumas das trilhas são verdadeiras identidades sonoras das
películas e facilmente reconhecidas nos primeiros acordes. É fácil
sentir a melodia romântica de “E o
Vento Levou”, os violinos sincronizados de “ET, o Extraterrestre” ou
o grave do violoncelo que dá todo
o clima de suspense de “Tubarão”,
entre alguns exemplos.

Adélia Lorenzetti.
O repertório do espetáculo traz grandes trilhas de filmes
inesquecíveis como “E o Vento
Levou”, “O Poderoso Chefão”,
“Cine Paradiso” e até um medley
de trilhas de Steven Spielberg. No
total, 36 músicos conduzem a plateia pelas canções clássicas. Várias
delas com reforço nas vozes do
tenor Jean William e da soprano

PARA AS CRIANÇAS

CONCERTO - Repertório do
espetáculo traz grandes trilhas de
filmes inesquecíveis do cinema

CURSOS GRATUITOS

Secretaria de Cultura realiza programação de férias

Casa da Cultura têm vagas remanescentes em 19 cursos

BMOL e bibliotecas
ramais recebem
diversos projetos
durante o mês de julho

Matrículas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Flávia Placideli

J

9 cursos gratuitos nas áreas de
música, dança e teatro ainda
têm vagas disponíveis para o
segundo semestre de 2019 na Casa
da Cultura Prof.ª Maria Bove Coneglian, em Lençóis Paulista. As
inscrições, que foram iniciadas na
última segunda-feira (1), podem
ser feitas até o preenchimento das
turmas. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. As
aulas têm início em agosto.
A disponibilidade de vagas
e a faixa etária para cada curso,
bem como os dias e horários das
aulas, devem ser consultados diretamente na Casa da Cultura.
Para efetuar a matrícula os interessados devem comparecer ao
local munidos do Cartão do Cidadão Municipal atualizado.
Para se inscrever é necessário
fazer a doação de dois gibis ou livros infantis (novos ou usados em

1

Flávia Placideli
ulho é mês de férias escolares e, para preencher o
tempo ocioso das crianças
com muita diversão e aprendizado, a Prefeitura Municipal de
Lençóis Paulista realiza durante
todo o mês, por meio da Secretaria de Cultura, o “Férias nas
Bibliotecas”, que leva entre a
segunda-feira e o sábado uma
série de atividades especiais
para a Biblioteca Municipal
Orígenes Lessa (BMOL) e bibliotecas ramais.
Na Biblioteca Monteiro Lobato, que fica no Espaço Cultural Cidade do Livro, as atividades acontecem durante toda a
semana, começando na segunda-feira com as oficinas lúdicas.

CONFIRA OS CURSOS COM
VAGAS REMANESCENTES

FÉRIAS - Projeto “Lê no Ninho” é um dos destaques da programação de férias

acontecem na BMOL e na biblioteca ramal 1 (Rua Hugo
Cavassutti, 276, no Conjunto
Habitacional Maestro Júlio
Ferrari), ramal 2 (Rua Jorge
Amado, 273, na Cecap) e ramal
3 (Praça Bom Jesus, 48, em Alfredo Guedes). Nesses locais, a
programação conta com aulas
de xadrez, competições de truco e 21, gincana de desenho,
oficina de artes e brincadeiras,
contação de histórias, teatro, jogos educativos e pintura.

Às terças-feiras, quintas-feiras
e aos sábados, o local recebe o
projeto “Lê no Ninho”, com a
leitura de histórias para crianças
de seis meses a quatro anos. Às
quartas-feiras, é dia do projeto
“Vamos brincar!”, com atividades no pátio do Espaço Cultural.
Às sextas-feiras, tem sessões de
filmes com o projeto “Cineminha”. As atividades acontecem
durante todos os dias até o final
do mês, sempre às 14h.
Outras atividades também

Flauta transversal
Clarinete
Sax alto
Sax tenor
Baby class
Jazz
Teatro infantil
Teatro infantojuvenil
Jogos dramáticos (iniciação ao teatro)
Violão MPB
Viola Caipira
Street iniciante
Street kids
Street adulto
Dança de salão
Flamenco
Violoncelo
Contrabaixo acústico
Coral infantojuvenil

AINDA DÁ TEMPO
Interessados podem se inscrever
até as vagas se encerrarem

bom estado), que serão doados
para o acervo da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, no Espaço Cultural Cidade do Livro. Para
os menores de idade é obrigatória
a presença dos pais ou responsáveis no momento da matrícula.
Os cursos são oferecidos em
três períodos (manhã, tarde e
noite). As matrículas devem ser
feitas das 8h às 17h na Casa da
Cultura, que fica na Rua Sete de
Setembro, 934, no Centro. Outras
informações podem ser obtidas
pelo telefone (14) 3263-6525.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA EM CADA BIBLIOTECA

Agenda cultural

RAMAL 1 (Júlio Ferrari)
Todos os dias - Gincana de desenho
RAMAL 2 (Cecap)
Terças e Quintas-feiras - Oficina de artes e brincadeiras
RAMAL 3 (Alfredo Guedes)
Todos os dias - Contação de histórias; leitura de poesias; teatrinho; maleta e baú e leitura; jogos educativos; pintura e colagens

FILME

Na quinta-feira (11), às 20h,
o Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, em Lençóis Paulista,
recebe a comédia musical
“Forever Young”. O espetáculo com duração de 1h40m,
é indicado para maiores de
14 anos. Os ingressos podem ser retirados na recepção da Casa da Cultura Prof.ª
Maria Bove Coneglian (Rua
Sete de Setembro, 934, no
Centro). Outras informações
pelo telefone (14) 3263-6525.

MÚSICA AO VIVO

Na quinta-feira (11), às 19h,
a Casa da Cultura Profª Maria Bove Coneglian exibe,
em parceria com o Museu da
Imagem e Som (MIS), o ﬁlme
“Colegas”, dirigido por Marcelo Galvão. A classiﬁcação
indicativa é de 10 anos. A entrada é gratuita, mas os lugares são limitados. Os agendamentos devem ser feitos com
antecedência na recepção da
Casa da Cultura ou pelo telefone (14) 3263-6525.

SUNSET SAMBA
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MONTEIRO LOBATO (Espaço Cultural)
Segundas-feiras, às 14h - Oficinas lúdicas
Terças-feiras, às 14h - Lê no Ninho
Quartas-feiras, às 14h - Vamos brincar!
Quintas-feiras, às 14h - Lê no Ninho
Sextas-feiras, às 14h - Cineminha
Sábados, às 14h - Lê no Ninho

TEATRO

FOTO: DIVULGAÇÃO

BMOL
Quartas-feiras, às 19h30 - Ensino de xadrez no piso superior
Todos os dias, às 14h - Competição de truco e 21

Neste sábado (6), a partir
das 20h30, tem música ao
vivo no Bar do Português,
em Lençóis Paulista. Quem
comanda a noite é a cantora
Bárbara Lenci, que apresenta
os maiores sucessos do pop/
rock nacional e internacional.
A entrada é gratuita. Para
mais informações e reservas
de mesas o telefone do bar
é o (14) 3264-1219. O Bar do
Português ﬁca na Rua México, 197, no Jardim Bela Vista.

Amanhã (7), a partir das 15h,
a Zank Eventos, em Lençóis
Paulista, realiza mais uma
Sunset Samba, com o grupo
Toke Novo, tocando o melhor
do samba e pagode. O local
ainda transmite ao vivo a ﬁnal
da Copa América, entre Brasil
e Peru. O valor da entrada é
R$ 15. Outras informações
pelo telefone (14) 3263-5100.
A Zank Eventos ﬁca na Rua
Humberto Alves Tocci, 1050,
no Jardim Humaitá.

•
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ATENÇÃO PRIMÁRIA
O Ministério da Saúde iniciou o credenciamento de mais 9,9 mil equipes de serviços de Atenção
Primária em 1,2 mil municípios para ampliar e qualiﬁcar o atendimento prestado à população com
mais consultas, exames e medicamentos disponíveis. Para expandir a cobertura da Estratégia Saúde
da Família, o investimento será de R$ 233,7 milhões neste ano e de quase R$ 400 milhões a partir
de 2020. O anúncio foi feito na quarta-feira (3) pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

SAÚDE INFANTIL

Dor de cabeça repentina
e vômito podem ser sinais
de alerta para crianças
Sintomas podem indicar um tumor
cerebral raro chamado craniofaringioma
Da Redação
um dia comum, seu filho
acorda, faz as mesmas atividades, mas, de repente,
sente uma dor de cabeça repentina, e, sem ter náuseas, passa
mal com vômito que não tem
razão aparente e não cessa. Estes
e outros sintomas podem indicar
um tumor cerebral chamado
craniofaringioma, uma doença
grave que é mais comum em
crianças do que em adultos.
De acordo com o neurocirurgião Mariano Ebram Fiore,
o craniofaringioma é um tumor benigno que acontece no
sistema nervoso central e que
se desenvolve ao redor ou na
sela turca (lugar em que está a
hipófise). Ele pode ocorrer em
qualquer idade, sendo que, na
infância, representam até 13%
dos tumores intracranianos.
“Os craniofaringiomas não são
descobertos até que comprimam estruturas cerebrais importantes, por isso, quando de-

É

tectados, infelizmente, já estão
grandes demais”, alega.
Estima-se que, por se tratar
de uma doença incomum, seus
números são de até 2,5 casos novos por ano em 1 milhão de habitantes. Em crianças, apresenta-se com cinco novos casos por
ano em 1 milhão de habitantes.
Porém, a incidência pode variar
em porcentagem na geografia
mundial, atingindo seus maiores
percentuais na China e menores
índices na Austrália.
Além da cefaleia e das alterações visuais, que podem atingir 80% das crianças e adultos,
outros sinais podem aparecer,
como vômitos, alteração de
crescimento (em crianças), atraso de puberdade, alteração na
pressão arterial, ganho de peso,
diabetes insipidus, alterações
de humor, alterações do ciclo
menstrual, entre outros.
Segundo Fiore, o quanto antes esses sinais forem percebidos,
melhores serão as chances de tratamento. “É preciso ficar atento a

CRANIOFARINGIOMA - Doença pode ocorrer em qualquer idade,
mas na infância representa até 13% dos tumores intracranianos

esses sinais para um diagnóstico
antecipado e o correto tratamento
para cada caso. A cefaleia, por
exemplo, que aparece na maioria
dos casos, pode acontecer devido
ao aumento da pressão intracraniana e acompanhada por vômitos”, destaca.
TRATAMENTO
Segundo o especialista, os
tumores podem ser tratados separadamente ou de forma combinada entre cirurgia, radioterapia e, dependendo do caso,
combinando com a quimiote-

PROJETO

Secretaria de Saúde realiza “NASF nas Escolas”
Projeto visa garantir o acesso à informação e educação em saúde
Da Redação
s Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), da
Secretaria de Saúde de Lençóis Paulista, estão desenvolvendo
desde maio deste ano o Projeto
“NASF nas Escolas”. O tema principal tem sido Autoconhecimento
e Autocuidado, trazendo como
assunto de destaque o Desenvolvi-

O

mento da Inteligência Emocional.
Os objetivos do projeto são
de ampliar a adesão dos pré-adolescentes e adolescentes ao
serviço de saúde; garantir o acesso
à informação e educação em saúde; abordar temas de interesse do
público jovem para que possam
reconhecer a importância do autocuidado; e prevenir transtornos
psíquicos, característicos das fases

de transição.
Contando com o apoio da Secretaria de Educação, inicialmente
o projeto está sendo desenvolvido
nas escolas EMEF Prof.ª Idalina
Canova de Barros, EMEIF Prof.ª
Amélia Benta do Nascimento
Oliveira, E.E Rubens Pietraróia,
EMEF Prof.ª Guiomar Fortunata
Coneglian Borcat e na EMEIF Philomena Briquesi Boso.

rapia. Quando feita a remoção
cirúrgica, procura-se preservar
as funções da hipófise. “Devemos sempre respeitar a individualidade da doença, ou seja,
optamos pela melhor conduta
naquele indivíduo”, diz Fiore.
Sobre as técnicas cirúrgicas atuais, pode-se destacar
a grande contribuição obtida
nas últimas duas décadas,
com o desenvolvimento da
cirurgia endoscópica da base
do crânio, que fortaleceu o armamentário de combate a este
tipo de tumor.

Os conteúdos abordados
podem variar de acordo com os
grupos de cada escola. São utilizadas dinâmicas de grupo, em
que são desenvolvidas atividades lúdicas com a utilização de
recursos audiovisuais, materiais
ilustrativos e educativos.
Lençóis Paulista dispõe de
duas equipes do NASF, compostas por psicólogos, nutricionistas,
farmacêuticos e assistentes sociais,
que atuam de maneira integrada apoiando os profissionais das
equipes Saúde da Família, das
Equipes de Atenção Básica, e tem
desenvolvido projetos relacionados à Educação em Saúde.

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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Chic & Tosa: empresa
oferece serviços
de banho e tosa para
cães e gatos de todas
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raças e tamanhos.

SOCIEDADE
Confira os cliques da
Festa Junina do
CEM e os aniversariantes da semana.
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Cia Teatral Atos & Cenas completa 30 anos de carreira
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Para comemorar a data, grupo prepara diversas atividades
Flávia Placideli
Cia Teatral Atos & Cenas,
de Lençóis Paulista, comemora 30 anos de história e,
para comemorar a data, o grupo de
atores já se prepara para um projeto
muito especial, com temporadas
de espetáculos, novas montagens,
exposições e publicações, que estão
sendo preparadas para registrar a
história e projetar os novos trabalhos da companhia.
Criado em 1989, a Cia Atos &
Cenas surgiu da ideia de formar
um elenco para uma montagem de
Nelson Rodrigues, mas o grupo de
atores, percebendo a necessidade
de estudo da arte cênica e do ofício
do ator, iniciou uma nova trajetória.
Passadas três décadas, os integrantes seguem pesquisando, estudando e buscando novas técnicas e
modalidades teatrais para oferecer
à comunidade lençoense e tantos
outros públicos, sempre com muita
qualidade profissional.
“Dos jovens que ali estavam na
primeira reunião, no dia 22 de setembro de 1989, que eu me recordo ser uma média de dez pessoas,
dois tomaram a frente com a direção e coordenação dos encontros,

A

Marcio Leme e eu”, conta Nilceu
Bernardo, ator, diretor produtor e
agente cultural, que está à frente o
coletivo teatral lençoense até hoje.
Segundo Bernardo, a companhia apresentou a maior parte dos
espetáculos em Lençóis, algumas
com mais de 150 sessões, como a
peça “História de um boneco Pinóquio”, em cartaz há mais de 16 anos.
“Nessa época, realizamos mais de
dez temporadas na grande São Paulo, passando por mais de 30 cidades
do interior e várias de outros estados,
como Paraná, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e Mato Grosso”, revela.
Algumas peças são destaque na
trajetória da Atos & Cenas, como
as encenações de “O Próximo”,
“Justiça seja feita” e Juízo final”. Em
1995, a peça “Máscaras” recebeu os
primeiros prêmios, como também
aconteceu com “Dorotéia e as Criadas”, que trazia todos os prêmios dos
festivais que participava. “Foram
muitos estudos, muitas peças ensaiadas, muitas encenações. Cada uma
das mais de 50 montagens tem grande importância nos períodos em que
ficaram em cartaz”, ressalta.
O grupo atualmente tem na
linha de frente Nilceu Bernardo,
Leda Fernandes e Marina Ronque,

mais um elenco de apoio com atores que atuam como convidados
em algumas montagens. “Atualmente, temos em estudo uma obra
literária que será adaptada para o
público adulto, ‘D. Guidinha do
Poço’ de Manoel Oliveira Paiva,
provocando na companhia a vivacidade de desafio em adaptar e traduzir em cena este clássico brasileiro,
mostrando personagens tão polêmicos da cultura brasileira”, revela.
Em 30 anos, Nilceu Bernardo
confessa que muita coisa mudou,
mas que poder atribuir outras funções ao papel de ator e diretor é um
privilégio. “Consegui viver muitos
sonhos. Sou o profissional que quis
ser. Cultivo grandes amizades que
conquistei neste meio. A Cia Atos &
Cenas é um presente na minha vida,
sempre persegui meus objetivos
com afinco e esse grupo é a prova da
persistência, em vencer obstáculos,
inclusive algumas perseguições que
só nos fortaleceu. É uma alegria ver
grandes profissionais das mais diversas áreas dizerem com orgulho que
a Cia auxiliou na sua formação. A
ética, o sentido de trabalhar para o
próximo sempre esteve e estará embutido nos valores do grupo”, finaliza Nilceu Bernardo.

ATOS & CENAS - Em 30 anos de carreira, grupo já encenou cerca de 50 peças teatrais, algumas com mais de 150 sessões

Grupo realiza oficinas e libera acervo para consulta
O grupo Atos & Cenas
realiza a oficina “Teatro para
não atores”, ministrada por
Nilceu Bernardo, às quartas-feiras. Porém, as vagas estão
esgotadas para julho, com lista de espera para agosto. As
oficinas para crianças e jovens
ainda possuem algumas vagas.
Os interessados devem entrar
em contato pelo telefone (14) 9
9712-2332 - WhatsApp.

A oficina de teatro para
crianças, ministrada por Marina Ronque, acontece nos dias
9, 16, 23 e 30 de julho, das 15h
às 16h (6 a 9 anos) e das 16h30
às 17h30 (10 a 12 anos). A oficina “O Chamado Teatral - Um
Caminho Contínuo”, com Leda
Fernandes, será ministrada nos
dias 10, 17, 24 e 31 de julho, das
15h às 16h (13 a 15 anos) e das
16h30 às 17h30 (16 a 19 anos).

Neste mês de julho a Cia
Teatral Atos & Cenas também
disponibiliza sua biblioteca
teatral para os interessados
em artes cênicas. São mais de
2 mil títulos focando as mais
diversas áreas do teatro, texto, cenografia, fotos, métodos,
estilos, biografias, entre outros. Os pedidos de consultas
podem ser feitos pelo telefone
(14) 99601-6145.

•
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Negócios S/A

Cuidados com seu pet é na Chic & Tosa
Empresa oferece serviços de banho e tosa para cães e gatos de todas as raças e tamanhos
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Flávia Placideli
tendendo há mais de um
ano em Lençóis Paulista,
a Chic & Tosa, especializada em cuidados com animais
de estimação, está conquistando
cada vez mais credibilidade no
mercado, levando tranquilidade
e segurança para seus clientes,
que têm os pets como verdadeiros
membros da família.
Paixão pela profissão foi o
que motivou as sócias Roseli
Ruiz Gomes e Tamires Cristina da Silva, mãe e filha, a criarem a empresa. “Minha filha
sempre trabalhou nesse ramo
em outras empresas da cidade,
até que decidiu que iria abrir
seu próprio negócio. Eu, como
mãe, dei todo o apoio e deixei
minha profissão, até então de
cabeleireira, para entrar como
sócia no empreendimento”,
explica Roseli.
Tamires conta que o negócio
deu tão certo que a demanda de
serviço foi aumentando cada vez
mais com o passar dos meses. “No
início, nós recebíamos de dois a
três animais para banho e tosa,
hoje, chegamos a receber e entregar cerca de 30 animais em um
único expediente”, relata a profissional, que possui experiência no
ramo de banho e tosa de diversas
raças de cães e gatos, inclusive de
grande porte.
Oferendo serviços de banho e
tosa, hidratação e banhos medicinais para cães e gatos de todas as
raças e tamanhos, a Chic & Tosa
conta com um ambiente climatizado e agradável, preparado para
atender todo tipo de demanda.
Para maior comodidade dos animais, a empresa possui o táxi-dog,
um carro que oferece conforto na

PROPRIETÁRIAS
Tamires e Roseli se
dedicam ao negócio
com muito amor e
carinho à profissão

A

CHIC & TOSA - Loja conta com ambiente climatizado e
agradável, pronto para atender seu animal de estimação

TRATAMENTO VIP - Na Chic & Tosa, os animais
recebem um cuidado mais do que especial

SERVIÇO - A Chic
& Tosa fica na Rua
Horácio Moretto, 1116,
no Jardim Monte Azul
em Lençóis Paulista. O
horário de atendimento
é de segunda-feira a
sábado, das 8h às 18h
(com horário estendido,
dependendo da
necessidade do cliente).
Os telefones para contato
são o (14) 99812-1814 e o
(14) 99664-9977

hora da entrega dos bichinhos.
“Atendemos todas as raças e tamanhos de animais. Inclusive, temos
suportes preparados para carregar
os cães de grande porte no veículo”, destaca Tamires.
Um dos diferenciais da empresa é justamente a entrega dos
animais, sempre com muita rapidez e, ao mesmo tempo, com
muito amor, carinho e dedicação.
Além disso, a Chic & Tosa oferece
os melhores preços do mercado.
O pagamento pode ser feito tanto
no dinheiro como nos cartões de
crédito ou débito.
Com uma visão inovadora,
as sócias, Roseli e Tamires, estão sempre buscando conhecimento através de cursos. Além
disso, estão com vários planos
para o futuro, como a abertura
de uma casa de ração ao lado
do pet shop.
Não perca tempo, conheça a Chic & Tosa, que garante
um cuidado especial para seu
animal de estimação, com produtos de qualidade e mimos
como laços e gravatas feitos artesanalmente pela proprietária
Tamires, exclusivamente para
seu bichinho, que será recebido em um ambiente com muito
amor e carinho.

O CONHECIMENTO É O
AGENTE TRANSFORMADOR
DO FUTURO.
VAMOS JUNTOS PREPARAR AS

NOVAS GERAÇÕES?

Um dos nossos maiores compromissos sociais é contribuir com
a formação e com o desenvolvimento das novas gerações.
Para tanto, investimos em ações educativas, culturais e esportivas
capazes de transformar os jovens de hoje em protagonistas de
um futuro melhor e mais sustentável.
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RECAPEAMENTO
Teve início nesta semana, em Macatuba, o recapeamento asfáltico
de 11 ruas de vários bairros da cidade. O serviço começou pela Rua
Fortunato Ravanelli. O investimento total é de R$ 600 mil, dinheiro
liberado pelo Governo do Estado de São Paulo. A estimativa é que
sejam recuperados quase 16 mil metros quadrados de ruas.

UTILIDADE PÚBLICA

11º Arraiá Cultural deve
reunir 5 mil pessoas
Evento marcado para este sábado terá renda
destinada às entidades do município

Feriado altera cronograma de
serviços em Lençóis e região
Confira o que abre e o que fecha na segunda-feira e no ferido da Revolução Constitucionalista
Elton Laud
or conta do feriado estadual
da terça-feira (9), que marca
o aniversário de 87 anos da
Revolução Constitucionalista de
1932, diversos serviços públicos
e privados sofrem alteração em
Lençóis Paulista e demais cidades
da área de circulação do Jornal O
ECO (Pederneiras, Agudos, Macatuba, Areiópolis e Borebi). Em
todas as cidades, as Prefeituras
Municipais seguem o decreto do
Governo do Estado de São Paulo e
também adotam ponto facultativo
na segunda-feira (8), fechando as
repartições internas e mantendo
apenas os serviços essenciais.
Em Lençóis Paulista, por
conta de um acordo feito entre
os comerciantes e a Acilpa (Associação Comercial e Industrial de
Lençóis Paulista) no Carnaval, a
grande maioria dos estabelecimentos comerciais funcionam
normalmente na segunda-feira e
também no feriado, inclusive os
principais supermercados. A exceção são as agências bancárias,
que abrem apenas na segunda-feira. Nas demais cidades,
segundo as respectivas associações comerciais, a definição do
expediente ficou a critério de
cada estabelecimento.

P
FESTANÇA - Organização espera reunir 5 mil pessoas no Arraiá Cultural

Da Redação
Secretaria de Cultura e
Turismo da Prefeitura
Municipal de Pederneiras realiza neste sábado
(6) o 11º Arraiá Cultural. O
evento acontece a partir das
19h30 no Centro Cultural Izavam Ribeiro Macario (antiga
estação). A festança terá entrada gratuita e toda a renda
da praça de alimentação será
revertida para entidades assistenciais do município.
A animação fica por conta
dos cantores Márcio Stabile e
Di Ramon, que sobem ao palco com suas bandas. Durante o
evento também haverá apresentações de quadrilhões. A festa

A

conta com diversas barracas
vendendo espetinho, pastel, cachorro quente, crepe, quentão,
chocolate e vinho quente, milho, cesta de chocolate, bebidas
em geral, entre outros. A pipoca é de graça.
Segundo a organização da
festa, a expectativa é de que a
11ª edição do Arraiá Cultural
receba um público de aproximadamente 5 mil pessoas.
“Deixo meu convite aqui para
que toda a população prestigie
e ajude as nossas entidades assistenciais que estarão presentes na praça de alimentação. A
Secretaria de Cultura está fazendo tudo com muito carinho.
O arraiá ficará lindo”, destaca o
prefeito Vicente Minguili.

NÃO PARA - Coleta de lixo funciona normalmente em Lençóis Paulista

COLETA DE LIXO
Em Lençóis Paulista e Agudos,
a coleta de lixo - inclusive a seletiva, em Lençóis - será mantida
nos dois dias. Em Pederneiras e
Macatuba as equipes trabalham
na segunda-feira, mas param no
feriado. Já em Areiópolis e Borebi
o serviço será suspenso na segunda-feira, sendo retomado apenas
na quarta-feira (10).
EMERGÊNCIA
Em todas as cidades, as unidades de saúde não abrem entre
segunda e terça-feira, voltando
ao atendimento regular apenas
na quarta-feira. As exceções são
os serviços de urgência e emergência, que serão mantidos nor-

MACATUBA

Centro Municipal abre inscrições
para cursos do Senai e Senar

CRECHES E ESCOLAS
Com exceção de Lençóis Paulista, que mantém o funcionamento das creches na segunda-feira, os
demais municípios interrompem
o serviço nos dois dias, retomando
o atendimento apenas na quarta-feira (10). Em todos as cidades,
as escolas municipais, estaduais e

SAIBA MAIS SOBRE OS CURSOS OFERECIDOS
Excel Completo (80 horas) - quarta e quinta-feira, das 19h às 22h
Pré-requisitos: ter 16 anos completos e ter curso de informática
básica
Pizzaiolo (40 horas) - segunda-feira, das 19h às 22h
Pré-requisito: ter 18 anos completos

Modelista de Roupas (160 horas) - segunda e quarta-feira, das
13h30 às 17h30
Pré-requisitos: ter 18 anos completo e saber costura reta e
overloque

O

Costura de Roupas (80 horas) - segunda, terça e quarta-feira, das
19h às 22h
Pré-requisito: ter 18 anos completos

OPORTUNIDADE - Interessados devem se inscrever no CEMP de Macatuba

Mecânica de Motor Ciclo Diesel (160 horas) - quinta e sexta-feira,
das 13h30 às 17h30
Pré-requisitos: ter 18 anos completos e ensino fundamental completo
Relacionamento Interpessoal (16 horas) - sem data definida
Pré-requisitos: ter 16 anos completos e ser alfabetizado

sede do CEMP, que fica na Rua
Júlio Pintucci, 172. No ato da
inscrição é obrigatória a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência. Vale destacar que os candidatos devem
residir em Macatuba.

Pelo Senai serão disponibilizados os cursos de Excel Completo, Pizzaiolo, Excelência no
Atendimento ao Cliente, Liderança e Desenvolvimento de
Potencial Humano, Modelista
de Roupas, Costura de Roupas,

Mecânico de Motor Ciclo Diesel. Já o Senar vai oferecer os
cursos de Relacionamento Interpessoal, Liderança de Equipes Técnicas e Motivação de
Equipes Técnicas. Confira os
detalhes ao lado:

Liderança de Equipes Técnicas (oito horas) - sem data definida
Pré-requisitos: ter 16 anos completos e ser alfabetizado
Motivação de Equipes Técnicas (oito horas) - sem data definida
Pré-requisitos: ter 16 anos completos e ser alfabetizado

AGUDOS

Secretaria de Cultura oferece oficina de fotografia com smartphone
Inscrição é gratuita, mas disponibilidade de vagas deve ser consultada no local

Secretaria de Educação
e Cultura da Prefeitura
Municipal de Agudos está

A

SANEAMENTO
As repartições e autarquias
responsáveis pelo abastecimento
de água e coleta e tratamento de
esgotos das seis cidades também
não terão expediente administrativo entre segunda e terça-feira, mas
mantêm equipes de plantão para
eventuais emergências. Os telefones para esses casos são o 08007723115, em Lençóis Paulista; o
(14) 3252-2078, em Pederneiras; o
(14) 3262-3700, em Agudos; o (14)
3298-2660, em Macatuba; e o (14)
3846-1244, em Areiópolis - Borebi
não informou o contato.

Liderança e Desenvolvimento do Potencial Humano (160 horas) de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h
Pré-requisitos: ter 18 anos completos e ensino médio completo

Da Redação

Da Redação

particulares, assim como as instituições de ensino superior, ficam
fechadas até a quarta-feira.

Excelência no Atendimento ao Cliente (80 horas) - terça e quarta-feira, das 13h30 às 17h30
Pré-requisito: ter entre 14 e 15 anos

Local está
disponibilizando 172
vagas gratuitas em
diferentes áreas

CEMP (Centro Municipal
Profissionalizante Pedrina de Toledo Cesar, em
Macatuba, abre no próximo dia
17 o período de inscrições para
os cursos que serão oferecidos
no segundo semestre deste ano.
O local está disponibilizando
172 vagas em 10 diferentes áreas. As aulas serão ministradas
pelo Senai (Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial)
e Senar (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural).
Os interessados devem se
inscrever entre os dias 17 e 19
de julho, das 8h30 às 20h, na

malmente nas UPA (Unidades
de Pronto Atendimento) de Lençóis Paulista e Agudos, e nos PS
(Prontos-Socorros) de Pederneiras,
Macatuba, Areiópolis e Borebi;
todos com atendimento pelo 192.
Em Lençóis também haverá expediente normal na segunda-feira
no Pronto Atendimento do Núcleo
Habitacional Luiz Zillo.

com as inscrições abertas para a
uma oficina de fotografia smartphone, que será ministrada pela
fotógrafa Luciana Crepaldi. Os
interessados devem se cadastrar

até o dia 19 deste mês. As aulas
acontecem entre os dias 19 e 20.
O curso é gratuito, mas limitado a 25 vagas. A disponibilidade deve ser consultada na

Secretaria de Cultura. Podem
participar pessoas de ambos os
sexos, maiores de 16 anos. As aulas acontecem das 18h às 22h, na
sexta-feira (19), e das 9h às 17h,

no sábado (20).
A oficina visa capacitar o participante na técnica e compreensão da linguagem fotográfica com
smartphones para fins de expressão pessoal e profissional, estimulando a criatividade e o olhar
fotográfico. O curso é promovido

pelo Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa
e conta com apoio da Prefeitura
Municipal de Agudos e Poesis,
Oficinas Culturais.
As inscrições, mediante a disponibilidade de vagas, podem ser
feitas na Secretaria de Educação
e Cultura de Agudos, que fica na
Avenida Sargento Andirás, 183. O
telefone para outras informações
é o 3261-1918.
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CASAMENTO COMUNITÁRIO
As paróquias Nossa Senhora Aparecida ( Jardim Cruzeiro), São José ( Jardim
Ubirama) e Cristo Ressuscitado (Cecap), em Lençóis Paulista, realizam um
casamento comunitário no dia 17 de agosto. O evento, que integra a programação
da Semana Nacional da Família, acontece na Igreja de Nossa Senhora Aparecida.
Os interessados devem procurar os escritórios das paróquias até o dia 30 deste
mês. Informações pelos telefones (14) 3264-3184 / 3263-5863 e 3263-1801.

CECAP

Festa em Louvor a São Cristovão começa hoje
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Programação segue até o final do mês com
quermesse aos finais de semana
Elton Laud
em início neste sábado (6),
na Paróquia Cristo Ressuscitado, na Cecap, a 29ª
Festa em Louvor a São Cristovão, padroeiro dos motoristas.
A programação recreativa segue
até o final deste mês, com quermesse todos os finais de semana,
sempre a partir das 19h30. A estrutura montada no entorno da
paróquia conta com barracas de
comidas e bebidas, como pastel,
quibe, cachorro-quente, mini pizza, churros e refrigerantes.
Um dos destaques da festa é
o Show de Prêmios Beneficente,
que está marcado para a sexta-feira (19), a partir das 20h, na
sede do Lions Clube (Avenida Pa-

T

dre Salústio Rodrigues Machado,
895, no Jardim Humaitá). As cartelas custam R$ 10 e podem ser
adquiridas no local ou antecipadamente no escritório paroquial.
Os participantes concorrem a diversos brindes arrecadados junto
aos comerciantes lençoenses.
A grande novidade deste
ano é o 1º Almoço da Costela,
que acontece no domingo (28),
a partir das 11h30, no salão de
festas da paróquia, com direito
a música ao vivo com a dupla
Marcelo Prado e Balim. As adesões podem ser adquiridas a R$
25, no escritório paroquial ou
com os integrantes da comissão
de festas. Outras informações
podem ser obtidas através do
telefone (14) 3263-5863.

QUERMESSE - Parte recreativa acontece em todos os finais
de semana do mês, sempre a partir das 19h30

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA
A parte litúrgica da Festa em
Louvor a São Cristovão começa
na quinta-feira (25), dia do padroeiro, com o tríduo religioso,
que segue na sexta-feira (26) e no
sábado (27), com bênção da água,
do sal e das chaves das casas. Todas as missas acontecem a partir
das 19h30, na Igreja Matriz.

O ponto alto está marcado
para o domingo (28), a partir das
9h, com a Missa Solene que traz
o tema “São Cristovão, guia dos
motoristas, exemplo de escuta e
obediente a Deus”. Após a celebração, tem a bênção dos motoristas, habilitações, documentos
e veículos, seguida da tradicional
procissão motorizada.

Adesões individuais custam R$ 30 e podem ser adquiridas diretamente no local
ÁGUA NA BOCA
Amanhã (7) tem Costelão
no Fogo de Chão na Festa
do Milho Verde

A

tecipadamente no escritório
da paróquia. O valor individual das adesões é R$ 30, mas
crianças de oito a 12 anos pagam apenas R$ 18 e menores
de oito anos não pagam.
O último final de semana da Festa do Milho Verde
também conta com a quermesse com diversas barracas
que oferecem inúmeras delícias preparadas com o milho verde, como bolo, curau,
cuscuz, doces, milho cozido,
mini pizza, pamonha, panqueca, pastel, sopa e suco.
O recinto abre neste sábado
(7), a partir das 17h, e no domingo (7), a partir das 15h. O
local também oferece serviço
de disk entrega pelo telefone
(14) 99717-1916.

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

Sindcovelpa - Sindicato dos Condutores de Veículos e
Trabalhadores em Transportes Rodoviários, Urbanos
e de Passageiros de Lençóis Paulista

Adriele Aparecida Bueno
Ana Beatriz Bueno
Cristina Vieira de Andrade Sandri
Evellyn Brusnardo Correa Guerreiro
Irani Xavier de Araújo
Isabella de Cássia Pereira
José Sanciani Sobrinho
Jovana de Souza Amadeu Inácio
Marilene Marques Prado
Mauro Pereira
Priscila Carla Siqueira Rosa
Valdineia Santana

RG. nº 47.367.109-8
RG. nº 41.531.781-2
RG. nº 30.504.516-7
RG. nº 41.113.262-3
RG. nº 40.979.962-2
RG. nº 41.772.313-1
RG. nº 12.391.40
RG. nº 35.363.492-X
RG. nº 18.035.410-3
RG. nº 3.587.889-7
RG. nº 46.231.204-5
RG nº 36.048.790-7

INSCRIÇÃO INDEFERIDA:Daniele de Paula Moraes

RG. nº 34.524.137-X

Borebi, 02 de julho de 2.019.

Almoço com Costelão no Fogo de Chão agita último dia do evento

Paróquia São Pedro e
São Paulo, no Núcleo
Habitacional Luiz Zillo,
em Lençóis Paulista, encerra
neste final de semana a 44ª
edição da tradicional Festa do
Milho Verde. Iniciado no dia 8
de junho, o evento tem como
destaque do encerramento o
delicioso almoço com Costelão
no Fogo de Chão, que acontece
neste domingo (7), a partir das
12h, no recinto localizado na
Avenida Pref. Jácomo Nicolau
Paccola, 503, no Parque Residencial Rondon.
O almoço, preparado pela
equipe Costelão Ostentação,
conta com animação da dupla
Nino & Fernando. O cardápio
tem acompanhamento de arroz branco, farofa, mandioca
cozida com bacon e alho e
vinagrete. As adesões individuais custam R$ 30 e podem
ser adquiridas no local ou an-

A Diretora dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal de Borebi,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao
disposto na alínea “a” do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público
os seguintes atos oﬁciais:CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOREBI
RESOLUÇÃO nº 01 de 26 de junho de 2.019 – Dispõe sobre a aprovação do
Plano de Ação para Coﬁnanciamento do Governo Federal dos Serviços no
âmbito do SUAS.
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE BOREBI
RESOLUÇÃO nº 02 de 25 de junho de 2.019 – Dispõe sobre a criação de
comissão de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das
crianças e dos adolescentes vítimas de violência.
EDITAL nº 02 de 25 de junho de 2.019 – Torna público a lista das inscrições
deferidas e indeferidas para o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares
do Município.
INSCRIÇÕES DEFERIDAS:-

FESTA DO MILHO VERDE

Elton Laud

Prefeitura Municipal
de Borebi

IVANETE A. MORBI DO AMARAL
Diretora
Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Julho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 123,50.

Prefeitura Municipal
de Borebi
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 85/2019 - Dispensa de Licitação nº 41/2019
Acolho o parecer jurídico e ﬁca dispensado o procedimento licitatório, nos
termos do inciso XXII, do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores
alterações em favor da empresa COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ,
pelo valor global de R$ 685.735,32 para que surta seus efeitos jurídicos devidos.
Ratiﬁco e torno público nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 o
parecer jurídico exarado no presente processo.
Borebi, 05 de julho de 2.019.
ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal
EXTRATOS DE ADITIVOS CONTRATUAIS
- Aditivo Contratual nº 01/2019 –Processo nº 28/2018 - Pregão nº 15/2018 –
Ata de Registro de Preços nº 51/2018 – Contratante:- Prefeitura Municipal
de Borebi; Contratada: Jesus Garcia - EPP; Objeto:- Aquisição de material de
limpeza; Realinhamento de Preços:- Item 61 – de R$ 5,90 para R$ 8,90. Data:18/06/2019.
- Aditivo Contratual nº 01/2019 – Processo nº 04/2019 – Pregão nº 03/2019 - Ata
de Registro de Preços nº 04/2019 – Contratante:- Prefeitura Municipal de Borebi;
Contratada:- Belaris Alimentos Ltda. EPP; Objeto:- Aquisição de carne bovina
e frango; Realinhamento de Preços:- Item 02 – de R$ 11,19 para R$ 13,69; Item
04 – de R$ 7,78 para R$ 9,18. Data:- 18/06/2019.
- Aditivo Contratual nº 01/2019 – Processo nº 30/2018 - Pregão nº 16/2018 –
Contrato Administrativo nº 29/2018 – Contratante:- Prefeitura Municipal de
Borebi; Contratada:- GovernançaBrasil S/A. Tecnologia e Gestão em Serviços
- Valor:- R$ 126.600,00. Vigência:- 12 meses. Data Assinatura:- 24/06/2019 Objeto:- Contratação de empresa para fornecimento de licenciamento de uso de
programas de informática (softwares).
- Aditivo Contratual nº 05/2019 – Convite nº 12/2014 – Contrato Administrativo
nº 65/2014 –- Contratante:- Prefeitura Municipal de Borebi; Contratado:- Marcos
Venditti 001.777.288-50. - Valor: R$ 7.800,00. Vigência:- 12 meses. Data Assinatura:28.06.2019 - Objeto: Prestação de serviços de atividades corporais orientais.
ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

ASP – Associação dos Servidores Públicos
Municipais de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Julho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 115,90.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária
ASP – Associação dos Servidores Públicos Municipais de Lençóis Paulista,
inscrita no CNPJ sob nº 54.724.596/0001-00, com sede na Rua Cézar Giacomini,
nº 241 – Vila Santa Cecilia – Lençóis Paulista, SP, representada por seu Presidente
Sr. Marcos Antônio Francatti, CONVOCA a todos os associados para reunião em
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no local, data, horário e assunto,
conforme segue:
Data: 1º de Agosto de 2.019
Horário: 19:00 horas
Local: Centro de Convivência da Melhor Idade “Deputado Ricardo Izar”
Endereço: Av. Carlos Drummond de Andrade, nº 275 – CECAP
Assuntos:
- Alterações no cartão da Asp
- Alterações estatutárias
- Outros assuntos de interesse dos associados
A Assembléia Geral Ordinária será instalada em primeira convocação as 19:00
horas, ou em segunda convocação as 19:30 horas, com qualquer número de
associados presentes, nos termos do artigo 19, parágrafo 1º do Estatuto Social.
Lençóis Paulista, 1º de julho de 2.019

Prefeitura Municipal
de Borebi
Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 29/2019
- Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PÃES, BOLOS E PETIT FOUR, que
classiﬁcou a(s) empresas(s): JOSE EDNO SEVERIANO - ME, totalizando R$
2.831.790,00; com todas as demais condições conforme Edital, ﬁca aberto o
prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da data de publicação deste ato
para que o vencedor assine o contrato, sob pena de decair do direito ao registro
de preço, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital.
BOREBI, 01/07/2019. ANTONIO CARLOS VACA.
Extrato de Ata nº 62/2019: Pregão nº 84/2019; Contratante: Município de
BOREBI; Contratada: JOSE EDNO SEVERIANO - ME; Objeto: REGISTRO
DE PREÇOS DE PÃES, BOLOS E PETIT FOUR; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/1 vr R$ 11,90; 2/1 vr R$ 38,80; 2/2 vr R$ 31,00; 2/3 vr R$ 38,40; 2/4 vr
R$ 37,70; 2/5 vr R$ 41,00; 2/6 vr R$ 46,00; 2/7 vr R$ 39,00; 2/8 vr R$ 9,00; 2/9
vr R$ 33,50; 2/10 vr R$ 13,80; totalizando R$ 2.831.790,00. Data: 01/07/2019.
Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Julho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 65,15.

Marcos Antonio Francatti
Presidente

Prefeitura Municipal
de Borebi
Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado da Tomada de Preços
nº 01/2019 – Objeto: Contratação de empresas para prestação de serviços
médicos nas áreas de Pediatria, Ginecologia e Psiquiatria, para atendimento na
Unidade Mista de Saúde “João Raposo dos Reis”, em Borebi/SP, que classiﬁcou
as empresas: CENTRO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MEDCAL, totalizando R$
102.000,00; HUEB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI, totalizando R$ 60.000,00;
GYNO MATER BAURU SERVIÇOS MÉDICOS – EIRELI, totalizando R$
60.000,00, com todas as demais condições conforme Edital. Fica aberto o prazo
de 05 (cinco) dias corridos a contar da data de publicação deste ato para que o
vencedor assine o contrato, sob pena de decair do direito a tomada de preços,
podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital. Borebi,
01/07/2019. Antonio Carlos Vaca - Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Borebi
Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 28/2019 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE TONERS E CARTUCHOS, que classiﬁcou
a(s) empresas(s): FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA LTDA, totalizando R$ 6.789,80; LSF COMERCIO E SERVIÇO
DE IMPRESSÃO EIRELI, totalizando R$ 13.696,00; PAULO HENRIQUE DE
SOUZA PIMENTEL - ME, totalizando R$ 76.134,00; com todas as demais condições
conforme Edital, ﬁca aberto o prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da data
de publicação deste ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena de decair do
direito ao registro de preço, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no
Edital. BOREBI, 01/07/2019. ANTONIO CARLOS VACA - ..
Extrato de Ata nº 64/2019: Pregão nº 75/2019; Contratante: Município de BOREBI;
Contratada: FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
LTDA; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE TONERS E CARTUCHOS; Vigência:
12 meses. Lote/Item: 1/6 vr R$ 70,44; 1/7 vr R$ 70,44; 1/8 vr R$ 70,44; 1/27 vr R$
67,99; 1/32 vr R$ 115,00; totalizando R$ 6.789,80. Data: 01/07/2019.

O presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos e Trabalhadores em
Transportes Rodoviários, Urbanos e de Passageiros de Lençóis Paulista –
Sindcovelpa, no uso de suas atribuições CONVOCA todos os Motoristas,
Operadores de Maquinas e Tratoristas, da cidade de Lençois Paulista Areiopolis
Borebi Macatuba e Pedereniras, que exercessem as suas funções no setor
canavieiro para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia
10 de julho de 2019, em duas secções, iniciando os trabalhos as 8h00mim cidade
de Pederneiras em sua subsede a Avenida Paulista o 57 centro e as 16h30mim na
sede em Lençóis Paulista à Rua Pedro Natálio Lorenzetti e nº 180, em primeira
convocação, ou na falta de quórum necessários em segunda convocação com
qualquer número de presentes para deliberaram a sobre a seguinte ordem do
dia. a) Análise e Discussão da proposta apresentada pelos empregadores para
reajuste salarial da categoria, qual seja, reajuste pelo valor do INPC acumulado
do período no valor de 4,67%, retroativo a abril de 2019; b) Outros assuntos
de interesse da categoria.OBS. O deliberado pela assembleia será referenciado
mediante consulta itinerante nas grandes empresas e seguimentos mediante
assinaturas de lista contendo decisões das assembleias.
Lençois Paulista 4 de Julho de 2019.

Extrato de Contrato nº 040/2019: Tomada de Preços nº 01/2019; Contratante:
Município de Borebi; Contratada: GYNO MATER BAURU SERVIÇOS
MÉDICOS - EIRELI; Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços
médicos na área de Ginecologia, para atendimento na Unidade Mista de Saúde
“João Raposo dos Reis”. Item: 01 vr R$ 5.000,00, totalizando R$ 60.000,00.
Data: 01/07/2019.
Extrato de Contrato nº 041/2019: Tomada de Preços nº 01/2019; Contratante:
Município de Borebi; Contratada: CENTRO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
MEDCAL; Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos
na área de Pediatria, para atendimento na Unidade Mista de Saúde “João Raposo
dos Reis”. Item: 02 vr R$ 8.500,00, totalizando R$ 102.000,00. Data: 01/07/2019.
Extrato de Contrato nº 042/2019: Tomada de Preços nº 01/2019; Contratante:
Município de Borebi; Contratada: HUEB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI;
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos na área
de Psiquiatria, para atendimento na Unidade Mista de Saúde “João Raposo dos
Reis”. Item: 03 vr R$ 5.000,00, totalizando R$ 60.000,00. Data: 01/07/2019.

Extrato de Ata nº 63/2019: Pregão nº 75/2019; Contratante: Município de BOREBI;
Contratada: PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL - ME; Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS DE TONERS E CARTUCHOS; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/1 vr R$ 65,00; 1/2 vr R$ 79,00; 1/3 vr R$ 60,00; 1/4 vr R$ 70,00; 1/5 vr R$
65,00; 1/9 vr R$ 150,00; 1/10 vr R$ 150,00; 1/11 vr R$ 150,00; 1/12 vr R$ 150,00; 1/13
vr R$ 180,00; 1/14 vr R$ 119,00; 1/15 vr R$ 110,00; 1/16 vr R$ 155,00; 1/17 vr R$
120,00; 1/18 vr R$ 120,00; 1/19 vr R$ 120,00; 1/20 vr R$ 120,00; 1/25 vr R$ 135,00;
1/31 vr R$ 146,00; 1/33 vr R$ 159,00; 1/34 vr R$ 175,00; 1/35 vr R$ 175,00; 1/36 vr
R$ 175,00; 1/37 vr R$ 175,00; totalizando R$ 76.134,00. Data: 01/07/2019.

José Pintor - Presidente

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Julho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 101,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 6 de Julho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 108,25.

Extrato de Ata nº 65/2019: Pregão nº 75/2019; Contratante: Município de BOREBI;
Contratada: LSF COMERCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO EIRELI; Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS DE TONERS E CARTUCHOS; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/21 vr R$ 236,00; 1/22 vr R$ 124,00; 1/23 vr R$ 124,00; 1/24 vr R$ 124,00;
1/26 vr R$ 81,00; 1/28 vr R$ 79,00; 1/29 vr R$ 79,00; 1/30 vr R$ 79,00; totalizando R$
13.696,00. Data: 01/07/2019.
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Classificados

VEÍCULOS
VENDA

COLBT LTZ ano 2017,
modelo novo (sem
detalhes), cor metálico,
completo, único dono
– 11 mil km. Tratar: (14)
99709-5659 c/ Lima.
VENDE OU troca S10,
2011, 4x4 Diesel, Rodeio, completa. Tratar:
(14) 99715-3558

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

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

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

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

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

FUSCA 72 cor branco,
reformado, com roda
de alumínio. Tratar (14)
98127-7721
MERIVA JOY 1.4 cor
preta ano 2009 – Tratar
(14) 3263-4351
ASTRA SEDAN ano
2005. Tratar (14) 981715643.
ZAFIRA ELITE 2.0
MPFI FLEXPOWER
2006 em ótimo estado
- procedência –07
lugares - documentada
- aceito troca. Troca só
carro ou moto de menor valor e a diferença
em dinheiro, valor R$
26.000,00. Falar c/
(14) 9.9793-7010 vivo
whats.
VENDO 01 Caminhão
ano 82 para entulhos
MERCEDES BENS 1513
com as caçambas,
aceito casa ou terreno
em (troca). Tratar:(14)
99712-2211

VENDE-SE FUSCA
1300l ano 1980.otimo
estado. Tratar: (14)
99625-6905
FORD FIESTA 1.6 Sel
AT 2017, cor prata,
km 10 mil km. Tratar:
(14) 3263-0834 ou (14)
99751-2894.
VENDO CITROEN
C3, ano 2006, prata,
flex,33.000km originais,
direção elétrica, ar
quente / frio, completo,
único dono, fone: (14)
3263-3979
VENDO UNO Mille
Fire Flex, 2011, azul,
motor novo – Tratar:
(14) 99614-3191.
TUCSON GLS 2.0
automático 2013, cor
prata, completo, baixa
km, único dono. Tratar:
(14) 99822-4209
ZAFIRA CD 07 lugares
2004. Fone (14) 981770870.

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

EMPREGOS
VENDE-SE OU troca
uma S10 executive
2009 flex, cor preta,
em perfeito estado.
Por carro do mesmo
valor ou maior. Tratar
com Damico fixo:.
3264-5099 ou cel:.
99834-3067
VENDE- SE Pajero
TR4, ano 2013, cor
Branca, excelente
estado de conservação.
Tratar (14) 99637-6029
VENDE- SE Voyage
CL 1993 azul, carro
para colecionador, todo
original. Tratar (14)
99691-6029
VENDO CARRO
Corolla, ano 2016, GLI,
1.8 ,cor prata , único
dono , com 16.000 km
rodados. Tratar cel:.
(14) 98114-9603 ou (14)
3263-1561

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE OU troca
CB 300, prata, 2010.
Tratar (14) 99715-3558
VENDE-SE 01 moto
CG Titan EX 160, cor
vermelha modelo
2018, com 4 mil km,
Tratar: (14) 991677651.
VENDE – se uma
moto Boulevard 800,
ano 2008, cor roxa
perolizada com 4 mil
km novinha! Tratar:
(14) 99117-2055
VENDE-SE HONDA
Lead 110, ano 2010
em ótimo estado. Tratar: (14) 99786-4342.

PEDICURE DOMICÍLIO c/ hora marcada
p/ idosas, agende seu
horário. Tratar (14)
99658-6608.
PROJETO E arquitetura- Obras residenciais e
comerciais. Regularização e documentação
junto à prefeitura..

VENDE- SE Agile,
2011, flex, preto. Contato (14) 99674-7626

VENDO ECOSPORT
XLS 1.6 2006, Flex,
prata, completa, sensor
estacionamento - tel
whats (14) 99614-3191
HONDA CIVIC 2007
preto FLEX valor R$
28.000,00. Tratar:
(14) 99817-3280, (14)
99262-9876 ou (14)
99694-6060

RUBINHO ESTOFADOS- conforto e
qualidade em 1º lugar,
reforma de estofados
em geral. Tratar na
AV Nações Unidas,
230, Núcleo. Fone (14)
3264-7318 (14) 32648163 e 99781-7519.

ATENÇÃO PATROAS! Se você precisa
de empregada doméstica com experiência
ligue para o Sindicato
das Domésticas (14)
3263-1923 das 14h às
17h30
PROCURO EMPREGO como empregada
doméstica, tenho 20
anos de experiência.
Tratar (14) 3263-4212/
9.9832-3375
MOTO TÁXI estradas
precisa-se de
motoqueiro. Tratar
(14) 99895-2612 com
Valdir
SE VOCÊ está
buscando um cuidador
de idoso ou cuidadora
com experiência e
ótimas referencias
estamos à disposição
imediata para atender
suas necessidades.
Favor entrar em
contato pelo fone
(14) 3263-1716 ou
(14) 99788-4437 com
Valdir ou Maria.
PROCURO PARCERIA para trabalhar
com hortas na área
urbana. -Rua: Carlos
Ranzani nº 165 JD
Lago da Prata. Tratar:
(14) 99761-1693.

SERRALHERIA
MARIMBONDO –
Fabricamos portões
basculantes, portão de
correr, portas, grades
de proteção e estruturas metálicas. Faça
um orçamento (14)
3263-0564
BORRACHARIA TIÃO
- Tratar na R: Palmiro
Diegoli, 129, Jardim
Primavera ou no telefone (14) 3264-8827.
SERRALHERIA
CONEGLIAN Lençóis
- seu portão está com
algum problema? Fazemos manutenção em
portões automáticos e
correr - troca de cabo
de aço, kit e roldanas,
placas de motores rolamentos, roldanas,
fechaduras elétricas
ou simples - revisão
geral. Fabricação de
portões basculante/
correr/ social/ grades
de proteção para vitros
e portas/ qualquer tipo
de esquadria metálicas.
Ligue: (14) 3263-1148
ou 9 9758-3585 / 9
9633-7516
RL CAÇAMBA – Faz
serviços de limpeza
com caçamba para
entulho (para firmas e
particulares). Tratar (14)
99789-2210/ 997772218
DANY MODAS- moda
feminina e acessórios,
R: Geraldo Pereira de
Barros, 850. Tratar (14)
3264-9288.
SANFONA VENDO
troco, conserto, tiro
vazamento do fole e
tenho correia e fecho
de fole. Tratar (14)
99711-8613

SERVIÇOS

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

ROCHA SERRALHERIA - Portões basculantes, portas, vitrôs,
esquadrias metálicas em
geral, faça um orçamento. Tratar na R: Paraná,
s/n Jardim Cruzeiro ou
no telefone (14) 32635428/ 9.9724-0188 com
João Sérgio Rocha.

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

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

SUCATÃO DIDI - compro ferro, papelão, cobre, alumínio em geral.
Tratar na Rua Willian
Orsi, nº 57, Jardim
Itapuã. Fone (14) 32646195/ 99675-8650.
Email: reciclaveismc@
hotmail.com.br
FAÇO PULVERIZAÇÃO no combate de
doenças e pragas, em
plantas frutíferas e
ornamentais. Tratar (14)
99127-0004
APLICAM-SE HERBICIDAS mata - mato
em terrenos e quintais.
Tratar (14) 99127-0004

CHECK LAUDO
Vistorias Veicular, vistoria em autos, motos,
ônibus, caminhões,
etc. Rua Líbero Badaró,
523, Jd. Morumbi,
(ao lado da oficina do
Milani) Telefone (14)
3263-1795 e 997115644.
NATAL JARDINAGEM- faço manutenção em jardim, limpeza
de terrenos, poda de
árvores e até aplicação
de venenos. Tratar (14)
99840-8705/ 32634159 tudo p/ facilitar o
seu jardim!
FAÇO COSTURAS e
reformas de roupas em
geral. Faço principalmente jalecos. Tratar
(14) 99671-7781 ou na
R: Amazonas, 532 V.
Cruzeiro
PRESTAMOS
SERVIÇOS de cortes
de arvores e limpeza
de quintais em geral.
Temos referencias.
Tratar: (14) 99623-2929
ou (14) 99864-1088.
GEOVANE ELÉTRICA
Residencial: Serviços
Instalações e reparos
elétricos, faça um
orçamento s/ compromisso, atendimento 24
horas. Tratar (14) 32643837/ 9.9864-9769
FERNANDO CABELEIREIRO Sorriso.
Horário de atendimento de segunda
das 9h ás 12h30 e de
terça a sexta-feira
das 9h ás 12h30 e
14h30 ás 19h e aos
sábados das 9h00 ás
12h00 e 13h30 ás 19h.
Domingos e feriados
não abriremos. Na AV:
Procópio Ferreira, 510,
Cecap ou telefone (14)
99675-2769.
FISIOTERAPIA
ATENDIMENTO domiciliar e consultório,
R: Cap. João Antônio,
12-70, Bauru/SP.
Tratar (14) 99665-6449.
Email: je_quadrado1500@hotmail.com.
Com Jéssica Quadrado- Crefito 56758-LTF
CARIMBOS LENÇÓIS e folhinhas.
Tratar na R: João
Capoani, 71, Núcleo.
Telefones (14) 32632677/ 99702-1688
JS SANTOS Automatizadores e Segurança
Eletrônica – Instalação
de automatizadores
de portão, cercas
elétricas, interfones,
alarmes, manutenção
em todas as marcas.
Tratar com Admilson
– Técnico Autorizado
(14) 99773-1547/
98128-1597

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

AND TRANSPORTE
Fretes e Mudanças –
Cobrimos qualquer oferta. Tratar com Anderson
Silva (14) 99664-4648
MARCOS SOM manutenção geral em
som automático, DVD,
módulos de potência.
Tratar na R: Tiradentes,
62, Centro. Tratar (14)
3263-0074/ 99876-5367
BEM ESTAR –
Clínica de fisioterapia,
atendemos todos os
convênios. Tratar na R:
José do Patrocínio, 511,
Centro. Telefone (14)
3264-8420 c/ Dr. Danilo
/ Dra. Joyce
MARCENARIA MORETTI – Irmãos Moretti
desde 1960 – Especializada em armários
embutidos, estantes,
copa e cozinha em
fórmica, móveis sob
encomenda. Endereço:
Av Nove de Julho, 633,
Centro. Telefones (14)
3263-0300/ 3263-3300/
Whats 99634-9647
CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO Cirurgiã Dentista Dra.
Maraísa - R: Geraldo
Pereira de Barros,
1133, Centro – Atende
convênios AESP odonto,
ASP - aceita também
cartões de crédito e
débito. Tratar (14) 32630730/ 99115-6306.
Email: maraisama@
hotmail.com
IZAEL ESTOFADOS.
Tratar (14) 3264-7063/
99738-3544 – Atendimento para toda a
região!
GRÁFICA LENÇÓIS
Comunicação Visual e
impressos. AV Jácomo
Nicolau Paccola nº 412.
Tratar (14) 3264-4200/
(14) 98153-2890 ou por
e-mail graficalencois@
globomail.com
ALONSO CABELEIREIRO Av: Hermínio
Jacó nº 622 no bairro
Nova Lençóis, atendimento de segunda a
sábado e aos domingos
e feriados até as 12:
00h.Estamos com
ótimos preços. Tratar
(14) 99728-5999.

PRECISANDO
CALCULAR seu
Seguro Novo ou
Renovação,faça já
seu cálculo com a MC
Corretora de Seguros.
Rua XV de Novembro,
269 Centro - Lençóis
Paulista 014 3263
3803/ 014 99884-3777
WR- SERVIÇOS limpeza, doméstica e pesada. Jardim, piscina
e pinturas em geral.
AV: Dante Andreoli
nº 365-Monte Azul.
Tratar com Waldyr
(14) 99815-4447 ou
(14) 98106-0858
DOG HOUSE banho e
tosa onde seu cão se
sente em casa – Rua:
Antônio Tedesco nº
537 Centro. Tratar (14)
3264-8885 ou (14)
99758-2022.
SERRALHERIA
PORTAL – portões
basculantes revestido
em chapas de alumínio – estruturas e
esquadrilhas metálica
em geral. Pontualidade, eficiência e
qualidade em primeiro
lugar. Tratar (14)
3264-4313 e-mail
serralheriaportaljc@
hotmail.com
AUTO STILO Lava
Car – lavagens
simples à completa,
lavagem interna e polimento rua: nove de
julho nº 999 – centro
e-mail esthemacedo@
gmail.com. Tratar: (14)
99178-4013
EDÍCULA ALDEIA
- para confraternizações - “ambiente
familiar”. Lugar amplo
com cobertura, quarto,
banheiro interno, sala,
copa com churrasqueira, quadra, piscina,
banheiro externo
masculino, mesa de
bilhar e, acessórios
(Freezer, TV) ... Tenho
mesas e cadeiras
para alugar. Tratar
(14) 9.9768-0518 vivo
whats, no Jd. Itapuã.
Pode me chamar no
whatsapp! Aceita
pagamento no cartão,
débito ou crédito!

ACADEMIA DE judô
AKI – Rua: Rio Grande
do Sul nº 340 Vila
Cruzeiro / facebook.
com/academiadejudolp
tratar: (14) 99822-9294
ou (14) 99769-4121
INSTALADOR
ANTENAS – TV home
e ventiladores. Tratar:
981186574 whats com
Juvêncio.
SOU CUIDADORA,
tenho experiência, tenho 15 anos de hospital
(enfermeira) possuo
carta de habilitação,
tenho vários horários
disponíveis. Tratar:
(14) 3263-0509 ou (14)
99770-0265.
ELETRICISTA/ANTENISTA – instalação
e manutenção em
elétrica residencial
e comercial, alarme,
cerca elétrica e fixação
de antenas parabólicas
e digital. Fone: (14)
99834-9986 Eduardo.
PROCURO VAGA
de diarista; Faxineira
ou doméstica. Tenho
disponibilidade de dia
e horário, para Residências 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 finos em
cachepôs de madeira
e a famosa bagaceira,
a cachaça. Localiza na
Rua Raul Gonçalves de
Oliveira, 113, descendo
o banco do brasil, @
galeriamarialp. Tratar:
(14) 3264-2645 ou (14)
99689-3939.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO para aposentados e pensionista
do INSS, garantidos
pela Caixa Federal JCS
Negócios Imobiliários
– Rua xv de novembro
581 (Edifício Paccola)
centro Lençóis Paulista.
Tratar: (14) 3264-5165
ou (14) 99667-9992

ESTUDANTIL
PRESENTES Roupa
de inverno é só aqui,
aonde você encontra
o melhor peças e
melhor preço e atendimento hoje e sempre,
conjuntos infantis
e aduldos, blusa e
calçados de todos os
tamanhos pra você
e tada família.. Todo
com 10% de desconto
a vista ou parcelado
no cartão em 6 vezes.
(14) 3263-2125
GLÓRIA BERNARDINI Escritório de
Engenhariaemail:
gloria.esceng@yahoo.
com.br (14) 3281-4900
PROCURO TRABALHO na área de
Atendimento, tenho
experiência e formação na área. Contato
(14) 99632-0888
ARTES– DIAGRAMAÇÃO (jornal,
revistas, folders, livros
etc.) desenhos em
geral (caricaturas,
retrato falado etc.)
tratar: (14) 997000877
GRAFITE PARA
fachada, 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 Consultórios. (Escritórios
e Consultórios
Disponível Faxina a
Noite) tratar: (14) 9
9702-5096
PREOCUPADO SE
as mudanças nas
regras de aposentadoria afetarão você?
Faça uma consulta
conosco e entenda.
sem compromisso.
Escritório Contábil
G5 Contec LtdaRua
José do Patrocínio nº
591, Centro, Lençóis
Pta – SPFone: (14)
3263-2015/ 32648282/ 3264-6569
L.A.MUNCK – Locação de guindastes,
Rua : Castro Alves,170
JD Ubirama. Tratar:
(14) 99117-2055 ou
(14) 3263-6011

CABELEREIRO E
Barbeiro a domicilio
atendo pessoas idosas
e enfermas que não
podem sair de suas
casas, tenho experiências no ramo a mais
de 50 anos. Tratar: (14)
99191-0232
CONSÓRCIO CONTEMPLADOCRÉDITO
R$ 303 mil p/ comprar
imóvele capital giro
- quero R$ 35 mil e
transfiro o saldo 14 99668-8192 (particular)
COTA CONTEMPLADACRÉDITO
Imobiliário R$ 400
milquero R$ 48 mil e
passo dívidaparticular
(14) 99868-9694
TOTAL LIMP – limpeza e descartáveis,
Rua: Antônio Paccola,
nº 20 Vila Antonieta ll.
E-mail eliejf@yahoo.
com.br. Tratar: (14)
99778-3100
AULAS PARTICULARES. Matemática (
Ensino Fundamental)
Tratar Valério cel:
99715 2968
AULAS PARTICULARES de Italiano Tratar
Valério cel: 99715
2968
CASA TRINCADA?
Faça um orçamento
grátis com o Engenheiro. Tratar: 0800.118023
ou (14) 99650-3279
PORTO SEGURO
CONSÓRCIO. Faça
acontecer seu novo
imóvel, sua reforma,
sua construção ou a
compra do seu terreno.
Credito de 55 mil á
500 mil, parcelas a
partir de R$349,00 sem
juros. Até 200 meses
para pagar. Possibilidade de utilização do
FGTS. Contemplações
mensais por meio de
lance ou sorteio. Tratar:. (14) 99167-9988
ou (13) 97600-6723
Whats.
MEGA BAZAR na Paróquia Sant`Ana e São
Joaquim. Com roupas,
sapatos, utensílios
domésticos. Local:
rua. Jacomo Augusto,
N°500 Jd. Sant`Ana.
SÁBADO DIA 06/07
das 08:00 ás 17:00 hs.
E Domingo dia 07/07
das 08:00 ás 12:00hrs.
FINAIS SEMANA
08,09 e 10,11 e
12/07 das 14:00hrs
ás 17:00 hrs.
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Classificados
27 A 30/07 – Campos
do Jordão com pousada passeio de trenzinho
almoço. Tratar: c/
Ivani (14) 3264-8436
/ 99724-8206 ou com
Isabel (14) 99682-9892

ALIMENTAÇÃO
SABORES DE Minas
– meia cura, queijos
artesanais, vinhos e
salames. Tratar: (14)
99623-1664 ou (14)
99696-7124.
FRANGO ASSADO
aos domingos, venha
conferir, é uma delícia!
Tratar na Rua Luiz
Henrique de Camargo,
21, Júlio Ferrari. Contato (14) 3263-6502/
99659-6123 com Cícero
Bearari
RESTAURANTE VIAJANTES - Marmitex,
marmitas, self-service
e prato feito. Tratar
na R: Gino Augusto
Antônio Bosi, 140, Pq
Res. Rondon, Lençóis
Pta-SP. Telefone (14)
3263-2412/ 3264-2079/
99686-1979
PIZZARIA PRÂMIO
- venha experimentar
nosso rodízio de quarta,
quinta e sexta-feira.
Saborear vários sabores deliciosos e passar
horas aconchegantes.
Tratar na AV: Brasil, nº
722 ou ligue (14) 32630204/ 3263-2620.
MADALENA SALGADOS - aceitamos
encomendas de
salgados p/ festas,
faço pães caseiros e
recheados de todos os
tipos e roscas doces,
temos pronta entrega
no Varejão da cidade
aos domingos. Tratar
(14) 99840-8705/ 32634159
ROÇA URBANA –
Verduras, legumes,
ervas e raízes s/
agrotóxicos. R: Carlos
Ranzani, 165, Jd Lago
da Prata. Tratar (14)
99761-1693.

10/08 – Porto Ferreira.
Tratar: com Ivani (14)
3264-8436 / 997248206 ou com Isabel (14)
99682-9892 /32648436
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/
284,00m² - R$ 115.000,00 – Aceita
Financiamento / Carro como parte de
pagamento
TERRENO,
JD.
ITAMARATY
c/1.050,00m² - R$ 500.000,00.
TERRENO, JD. ITAMARATY
1.005,36m² – R$ 475.000,00.

TERRENO,
JD.
GRAJAÚ
c/
280,06m²(esquina) todo murado – R$
115.000,00
TERRENO, JD. CAJÚ I c/ 325,85m² R$ 110.000,00 (esquina)
TERRENO, JD. VILLAGE c/ 253,00m² R$ 150.000,00.
__________________________________________________

Av. Nove de Julho, 944 - Centro
Lençóis Paulista – SP
(14) 3263-7094 / 99795-0722
www.santangeloimoveis.com.br
VENDO MADEIRAMENTO de demolição
de telhado peroba
rosa. 2 barracões de
17,15x15,85m a R$
4.000,00 cada. E 01
barracão de 11,60x
20,05m R$ 10.000,00.
Tratar: (14) 3269-1057
EXCELENTE OPORTUNIDADE para escritórios, vende-se mesas,
gaveteiros e armários,
confeccionados em
mdf e revestimentos
padronizados. Tratar:
(14) 9 91180204

DIVERSOS
MÁQUINAS COSTURA – Venda de peças,
motores, caixinhas,
bancadas e consertos.
Tratar na Rua Santo Antônio, nº 773, Jd. Bela
Vista ou (14) 997125303 com Cícero.
VENDO TANQUINHO
de 2.000 litros. Tratar
(14) 99712-2211
ALUGA-SE BETONEIRAS- mensal ou diária
de segunda a segunda.
Tratar (14) 99686-6030
LOCAÇÃO MURO
para propagandas
em geral, próximo à
rotatória Imobiliária 21,
excelente localização
com fluxo constante de
veículos e pedestres.
Ligue 99728-1313
CESTA BÁSICA Lopes
R: Willian Orsi, 76.
Tratar (14) 3264-9745/
99751-2608. Email:
fjgzlopes@hotmail.com
ALUGO SALA p/ estética. Tratar (14) 997893425/ 99787-0743
VENHA REALIZAR
o sonho da casa
própria!Financiamos
seu imóvel pela
Caixa Econômica
Federal!*Imóvel Novo *
Imóvel Usado*Terreno
e Construção faça uma
avaliação de crédito!
(14) 3264-5165(14)
99820-0872 – José
CarlosRua XV de
Novembro, 581.
Edifício Luiz Paccola, 3º
andar, sala 32. Lençóis
Paulista.

c/

VENDO VESTIDO
de noiva novo, valor a
combinar. Tratar (14)
3264-7658/ 997486872

VENDE SE Lote de
roupa semi novas e
calcados semi novos
n° 36. Tratar 32631280
VENDE- SE Duas tv
de tubo 20 polegadas.
Tratar cel:. 998654330
VENDE-SE MALOTE
de roupa e calçados
usados para brechó.
Tratar cel :. 998654330
VENDE-SE UM
titulo do clube Marimbondo. Por um bom
preço. Tratar cel. (14)
99611-5694

25/08 – Holambra
– Festa das Flores –
chuvas de prata tratar:
c/ Ivani (14) 3264-8436
/ 99724-8206 ou com
Isabel (14) 99682-9892
01/09 – Holambra festa
das flores. Tratar: c/
Ivani (14) 3264-8436
/ 99724-8206 ou com
Isabel (14) 99682-9892
13 A 15/09 – Praia
Grande – Pensão Grande – pensão completa.
Tratar: c/ Ivani (14)
3264-8436 / 997248206 ou com Isabel (14)
99682-9892
11 A 15/10 e 14 a
17/11 duas datas pra
Caraguatatuba vagas
limitas. Praia hotel café
e transporte. Tratar: c/
Ivani (14) 3264-8436
/ 99724-8206 ou com
Isabel (14) 99682-9892
02/01/2020 PARATY
RJ com café da manhã
passeio de escuna
passeio de van em
Trindade pousada
transporte. Retorno
06/01/2020. 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
Camburiú. 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.

VENDO DOIS rabichos
sendo um do Palio
e um do Kadett, R$
50,00 (Kadett) Palio
R$ 100,00. Tratar (14)
99810-2025
VENDE-SE UM
guarda roupa com seis
portas R$200,00, um
fogão de quatro bocas
elétrico e um botijão
R$ 150,00, uma mesa
de mármore c/ quatro
cadeiras R$200,00, um
rack e uma televisão
R$150,00,um balcão
de pia de 1,20 Mts.
R$150,00,uma armário
de cozinha branco
bem conservado de
onze portas R$ 250,00,
dois colchões de
solteiro R$100,00. Caso
queria comprar todos
R$900,00.Telefone p/
contado (14) 3263-5320
ou (14) 98175-5992
VENDE-SE TRAILER
de lanches. Tratar cel:
(14) 99700-0877
VENDE SE Duas
malas de viagem semi
novas, medias tratar
3263-1280

FESTAS
EXCURSÕES
07/07 –CAMPOS
do Jordão, almoço,
passeio de trenzinho, transporte e
guia – Festival de
Inverno. Tratar: Ivani
(14) 3264-8436 / (14)
99724-8206 ou com
Izabel (14) 996829892
07/07 – Passeio no
Aquário São Paulo e
shopping. Tratar: c/
Ivani (14) 3264-8436
/ 99724-8206 ou com
Isabel (14) 996829892
13/07 – Campos do
Jordão passeio com
guarda local, almoço,
trenzinho, meia
pensão, pousada e
transporte – festival
de inverno.Tratar: c/
Ivani (14) 3264-8436
/ 99724-8206 ou com
Isabel (14) 996829892
14/07 –E xcursão
para Ibitinga, valor
R$ 30,00. Tratar: (14)
3263-6938/ (14)
3264-7919 / (14)
99702-7108 / (14)
99794-7639. Falar
com Arlindo ou Eliza.

VENDA

VENDO OU Troco,
Apartamento em
santos (100 m²), com
3 quartos, lavanderia,
sala dois ambientes,
garagem demarcada.
Aceita troca com casa
de menor valor em
Lençóis Paulista. Tratar
cel:. (13) 97600-6723,
(14) 99167-9988 ou
(14) 99691-6029
VENDE- SE Edícula
com quarto, banheiro,
lavanderia, churrasqueira e garagem para
dois carros, no jardim
village. Tratar: (14)
99691-6029
VENDE-SE APARTAMENTO no edifício
Vitoria Régia, no 3º
andar, sendo uma
suíte, armário e guarda
roupa embutidos, uma
garagem, excelente
localização e acesso.
Valor ão e acesso.
Valor R$360.000.00.
tratar cel. (14) 997969357 ou 99824-2768
VENDE-SE OU Troca
Casa – 02 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro, garagem e
lavanderia cobertas.
Na Rua: João Flôrencio
Amaral nº 220 Bairro
Monte Azul e tenho
interesse em troca por
chácara (Virgílio Rocha
e Agudos) a negociar.
Tratar: (14) 99665-5755
ou (14) 99648-6977.
SÃO JOÃO - Salão
Festa 147,44 m2
terreno 253 m2
Balcão, Cozinha
com churrasqueira,
Garagem 3 carros, Banheiros. Infraestrutura
completa ideal para
aluguel Adriano Cian
– Consultor de Imóvel
Tel. 99126 5928
ED JACARANDÁ –
vende-se apartamento
com 02 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro
social, área social,
uma vaga de garagem
e vista panorâmica para a cidade.
Tratar com Juliane (14)
99726-0567
EDIFÍCIO BETHA vendo apartamento.
Tratar (14) 99772-7716
com Cláudio.

VENDE SE prancha de
mogno. Trata
r: (14) 99631-6763
VENDO APARELHO
de som LG Am e Fm
toca CD com entrada
pen drive, R$ 500,00
reais. Tratar: (14)
99818-1874

RESIDÊNCIAS

CARICATURAS
DIGITAL e ao vivo.
Studio Paccola. Tratar:
(14) 99832-3243.
ATENÇÃO NOIVAS
- Para tornar seu
casamento mais especial, conheçam o trio
“Sonora - vocal feminino” que há mais de
5 anos se dedica para
que cada momento
de sua cerimônia seja
inesquecível, com repertório eclético, que
prioriza a harmonia
vocal e a suavidade
feminina. Contatos:
99124-9296 (Cléo),
99839-0390 (Nanci) e
99112-3352 (Néia). E
mail: sonoravf@gmail.
com.
GI BISCUIT- lembrancinhas para todas
as ocasiões, topo de
bolo e personagens,
aceita encomendas.
Tratar (14) 996191155.
FESTAS DE final de
ano chegando, venha
ficar diva com uma
super maquiagem.
Vou até você!. Valor
acessível. Contato:
(14) 99814-8885 Bruna
Santiss Makeup

MARIA CRISTINA
vendo casa na R: Tomé
de Souza, 78. Tratar
(14) 99886-9121 com
Pedro
JD MORUMBI casa
com 03 quartos sendo
uma suíte com armário, 2 salas + 1 sala de
jantar, lavanderia, terreno amplo, garagem.
Tratar (14) 997821060/ 99787-2043
VENDO CASA na
R: XV de novembro,
1242, c/ 190.00m²,
R$ 370 mil. Tratar (14)
99897-6444
EDIFÍCIO VILLASPLENDORE - Vendo
apartamento. Fone (14)
9.9870-0202
MARIA LUIZA IV
casa nova c/ 5 cômodos R$ 350 mil. Tratar
(14) 99727-9056 com
Antonio.
VENDE-SE CASA
(terreno) no bairro Bela
Vista medindo 235,00
mts econstrução
171,43 mts.Tratar fone:
3263-2983
JD CRUZEIRO casa
no valor de R$ 240 mil
com 03 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área
de serviço. Tratar (14)
99883-8902/ 996516810

RESIDENCIAL
PLANALTONOVA02
dormitórios, sala,
cozinha, área de serviço.
R$220.000,00 aceita
financiamento.Consult
Imóveis 14-3263-1118
VENDE-SE CASA
localizada – Rua Padre
Anchieta nº18 esquina
com a rua Geraldo Pereira de Barros,próximo
à avenida Ubirama.
Última localização para
quem quer montar
um comércio. Tratar
(14) 99658-4415 com
Cláudio.
VENDE-SE UM apartamento duplex Edifício
Caiabi com 168,26m²
sendo um living, sala
de jantar, sala para
almoço, duas sacadas,
três dormitórios, sendo
uma suíte, um banheiro
social, um lavado,
uma cozinha e área de
serviço com banheiro,
uma garagem. Tratar:
(14) 99117-2055
VENDO APARTAMENTO no Residencial
Jacarandá (aceito carro
ou moto como parte
de pagamento). (14)
98141-3822
VENDE-SE CASA na
Rua Santo Antônio,
nº533 – Jardim Bela
Vista, 02 dormitórios, 03
salas (de visitar, jantar e
escritório) cozinha, banheiro, área de serviço,
garagem para 02 carros
e área de lazer com,
churrasqueira, quarto e
banheiro, com 148,36
m² de construção. Tratar: (14) 99616-6780.
VENDE -SE casa no
bairro Maria Luiza II,
115m², 03 quartos, sendo 01 suítes. Tratar:(14)
997120847.
CENTRO 02 dormitórios, sendo 01 suíte,
sala, copa, cozinha,
banheiro social, lavanderia e garagem p/ 02
carros. R$ 350.000,00 –
SANTANGELO IMÓVEIS
(14) 3263-7094 /
99795-0722
JD. MARIA LUIZA III
03 dormitórios, sendo
01 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e garagem p/ 02
carros. Área de lazer c/
churrasqueira e banheiro - R$ 330.000,00 –
SANTANGELO IMÓVEIS
(14) 3263-7094 /997950722
JD. PRINCÍPE 03 dormitórios, sendo 01 suíte,
sala, copa, cozinha,
banheiro social, lavanderia e garagem p/ 02
carros – R$ 310.000,00
– SANTANGELO IMÓVEIS (14) 3263-7094 /
99795-0722
JD. PRINCÍPE 02 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço, área de lazer c/
churrasqueira despensa
e garagem. Sala comercial c/ banheiro. – R$
250.000,00 – SANTANGELO IMÓVEIS (14)
3263-7094 / 997950722
JD. GRAJAÚ 02 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e garagem p/ 02
carros - R$ 230.000,00 –
SANTANGELO IMÓVEIS
(14) 3263-7094 /
99795-0722
JD. EUROPA 03
dormitórios, sendo
01 suíte, sala, copa,
cozinha, banheiro social
e entrada p/ carros. - R$
295.000,00 – SANTANGELO IMÓVEIS (14)
3263-7094 / 997950722
JD. AMÉRICA 04
dormitórios, sendo 01
suíte, sala, copa, cozinha, banheiro social e
entrada p/ carros. – R$
250.000,00 - SANTANGELO IMÓVEIS (14)
3263-7094 / 997950722

APARTAMENTO
EDIFÍCIO RENATA
LYCIA 02 dormitórios,
sala c/ 02 ambientes,
cozinha, banheiro
social, área de serviço,
varanda e 02 vagas
de garagem. – R$
260.000,00 – SANTANGELO IMÓVEIS
(14) 3263-7094/
99795-0722
CASA JD. Ubirama
frente: 3 dorm., sala,
copa, cozinha e wc
fundos: 1 dorm.,
sala, cozinha e wc
R$270.000,00 Consult
Imóveis 14-3263
1118/99781 2567
CASA JD. Ubiramafrente: 02 dormitórios,
sala, cozinha, wc.
fundo: 01 dormitório,
sala, cozinha e wc
R$170.000,00 Consult
Imóveis (14) 3263 1118/99781 2567
APTO PORTAL de
Lençóis 02 dorm,
sendo 01 suíte, com
armários embutidos,
box.Aceita financiamento! consult
imóveis 14-3263
1118/99781 2567
SOBRADO JARDIM
Europa superior: 03
suítes térreo - Sala
de TV/jantar, lavabo,
cozinha americana,
lavanderia fechada.
Garagem coberta para
02 veículos, amplo
quintal, aceita troca!
Consult Imóveis 143263 1118/99781 2567
APTO FLAMBOYANTS – Bauru:
03 dorm., sala
estar/jantar, cozinha
planejada, área de
serviço, 1 vaga de
garagem coberta.
Armários embutidos
e ar condicionado.
Aceita financiamento
ou carro como parte de
pagto. R$190.000,00.
Consult Imóveis (14)
3263 1118/ (14) 99781
2567
VENDO APARTAMENTO no Edifício
Orígenes Lessa,
último andar, com
armários embutidos
nos quartos, nos banheiros e na cozinha.
Banheiros com box de
vidros temperados.
A varanda gourmet
fechada com vidros
temperados. Contatos:
(14) 99141-9526 ou
(14) 99829-1217
VENDE-SE LINDA
casa núcleo H. L.
ZILLO, 03 dormitórios
(1armario planejado), sala estar, sala
de jantar, cozinha
planejada c/ forno e
cooktop embutidos,
02 banheiros, área c/
churrasqueira, lavanderia coberta, garagem
para 02 carros. Valor
R$ 270,000.00(negociável). Aceita
financiamento. Tratar:
(14) 99821-7389 ou
(14) 99184-2567

VENDO SOBRADO
na Rua: Ignácio
Anselmo (centro)
comercial e residencial) com piscina /
rancho. Aceito apto
ou casa como parte no
negócio. Tratar: (14)
99148-9959
JD PLANALTO 02
dormitórios, cozinha
americana, sala, wc e
área de serviço fechada. R$190.000,00 Consult Imóveis (14)3263
1118/99781 –2567
RESIDÊNCIA
VENDA: 176 m², 3
quartos, sendo 1 suíte
com closet e guarda
roupas planejados,
sala estar e jantar integradas, Cozinha com
armários planejados e
coifa de inox, Banheiro social com armário,
garagem para 2 carros, Área de lazer com
churrasqueira, lavabo
e Lavanderia Adriano
Cian – Consultor de
Imóvel Tel. 99126 5928
RESIDÊNCIA
VENDA: 160 m²,3
quartos, sendo 1 suíte
Sala estar e jantar,
Cozinha, Banheiro,
social, Garagem para
2 carros Área de lazer
com churrasqueira,
lavabo e Lavanderia
Adriano Cian – Consultor de Imóvel Tel.
99126 5928
VENDE-SE CASA
pré moldada de
madeira c/ excelente
acabamentos e terreno amplo, 3 quartos
sendo uma suíte,
banheiro social, sala
ampla, cozinha, área
de serviço c/ tanque,
área de cozinha e banheiro c/ porcelanato
e revestimento, construção com 413m².
Valor R$ 390,000.00.
Aceita casa de menor
valor como parte do
pagamento. Tratar
com Magno Ferreira
cel: 99795-2449
VENDO CASA de 3
quartos, copa, cozinha, sala , garagem
pra dois carros, churrasqueira, cozinha e
lavanderia e dispensa
nos fundos. Fica na
cecap. Contato Magno
Ferreira 99795-2449.
Valor 168,000.00

RESIDÊNCIAS
ALUGA

CASA – Núcleo – 2
quartos sendo 1
suíte, 1 sala, 1 banh,
1 coz, 1 lavanderia, 4
garagem – R$750,00.
Cód 02000. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br
CASA – Mamedina
– 3 quartos, 1 sala
de visita, 1 sala de
jantar, 1 coz, 1 banh,
2 garag cob – R$
1.100,00. Cód 02434.
IMOB 21. Telefones:
14 – 99728 – 1313
/ 3263 – 0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.com.br
CASA – Núcleo – 1
quarto, 1 sala, 1 coz,
1 banh, 1 lavanderia – R$ 400,00. Cód
02678. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br
CASA – Caju – 2
quartos, 1 sala,
1 banh, 1 coz, 1
lavanderia, 3 garag (
1 coberta), churrasq,
quintal cimentado
– R$ 880,00. Cód
02479. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br
CASA – Centro –
ideal para escritório,
clinica ou escola – 6
salas, 1 sala recepção com balcão, pátio
cimentado,janelas
com grade – R$
1.100,00. Cód 02681.
IMOB 21. Telefones:
14 – 99728 – 1313
/ 3263 – 0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.com.br

CASA – Ubirama - 2
quarto sendo 1 suíte, 1
sala, 1 coz, 1 lavanderia,1 banh social, 2 garag
cob – R$ 1.300,00. Cód
02213. IMOB 21. Telefones: 14 – 99728 – 1313 /
3263 – 0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br
CASA – Ubirama – 2
quartos sendo 1 suíte,
1 sala, 1 copa, 1 coz, 1
banh, 1 lavanderia, 2
garag cob, quintal médio
murado – R$ 1.350,00.
Cód 02433. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br
QUITINETE – Centro –
1 quarto, 1 banh, 1 sala
– R$ 400,00. Cód 02671.
IMOB 21. Telefones: 14
– 99728 – 1313 / 3263
– 0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br
QUITINETE – Parque
São José – 1 living (1
quarto + 1 sala), 1 coz,
1 banh, lavanderia,1
garag cob – R$ 750,00.
Cód 0140. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br
QUITINETE – Antonieta
I – 1 sala grande, 1 coz,
1 banh, 1 lavanderia, 1
garag cob – R$ 750,00.
Cód 02759. IMOB 21.
Telefones: 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
churrasqueira, uma
geladeira e freezer,
uma área com mesa
e cadeiras, 1 piscina,
muita área verde. Valor
R$350,00/dia. Contato:
(14) 997727315
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Classificados
VENDO TROCO por
terreno chácara Vergílio
Rocha com 1.025m²
fechada em alambrado,
volto a diferença. Tratar: (14) 99650-0053
VENDE-SE OU
Troca-se por chácara,
casa ou terreno, 01 Caminhão Mercedes Bens
15/13 anos 82 com o
polis e caçambas para
entulhos. Tratar: (14)
99712-2211
VENDE-SE CHÁCARA próximo da Usina
Barra Grande 3500m²
- poço artesiano, força
e 02 comados. Tratar:
(14) 99838-6156

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

APARTAMENTO –
Bauru – 2 quartos,1 sala
conjugada c/ 1 copa,1
coz ampla,1 área de
serviço,1 banh soc,1
garag cob,portaria 24
h. R$680,00. Contato:
14 – 99728 – 1313/
99772 – 7315.
JD JACARANDÁ
apartamento completo,
ou seja, todo com armários embutidos, com
duas vagas de garagem.
Tratar com Cláudio pelo
telefone 99772-7716

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.

ALUGO SALA em
consultório da área de
saúde. Interessados,
tratar com Bruno cel:
99782-6120

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

CASA/SALA COMERCIAL – Centro – casa: 2
quartos, 1 sala de jantar,
1 sala, de visita, 1 coz,
1 copa, 1 coz, 1 banh, 1
lavanderia, 2 garag cob
R$ 1.300,00 cód 02442
- Sala comercial: 2 salas
amplas e 1 banh – R$
1.000,00. Cód 02468.
IMOB 21. Telefones:
14 – 99728 – 1313 /
3263 – 0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br

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

VILA DA Pratacasa
sendo 01 dorm, sala,
cozinha, banheiro, área
de serviço e vaga de
garagem para 2 carros.
Tratar com Cláudio pelo
telefone 99772-7716
ILHA COMPRIDA
frente p/mar Condomínio fechado, preços
especiais, alugo para 6
e 12 pessoas, tratar c/
Edna. Tratar (14) 99632
3811 ou 3264-8064
RESIDENCIAL
ATALAIA Jardim Nova
Lençóis apartamento
02 quartos, sala,
cozinha, banheiro,a.s. e
garagem.

IMÓVEIS
COMERCIAIS
SALA COMERCIAL
– Centro – sala
ampla, 2 banh com
adaptação – R$
1.000,00. Cód 02390.
IMOB 21. Telefones:
14 – 99728 – 1313
/ 3263 – 0021 ou
acesse: www.imobiliaria21lp.com.br

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

SALA COMERCIAL
PARTICULAR (CLINICA)
– Centro – 1 sala com
5m x 4m com 1 pia,
clinica: sala recepção,
sala atendimento, sala
espera, sanitários adaptados, estacionamento
– R$ 660,00. Cód 02420.
IMOB 21. Telefones:
14 – 99728 – 1313 /
3263 – 0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br

SALA COMERCIAL
– Jd. Morumbi – sala
com 5,30 m x 3, 30 m, 1
banh com blindex – R$
700,00. Cód 02765.
IMOB 21. Telefones: 14
– 99728 – 1313 / 3263
– 0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br
SALA COMERCIAL –
Santa Terezinha – 1 sala
com 14m x 9 m, 1 banh
com adapitação, 1 coz
grande, grades de proteção na porta blindex –
R$ 1.080,00. Cód 02616.
IMOB 21. Telefones: 14
– 99728 – 1313 / 3263
– 0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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

VENDE-SE UMA chacara (corvo branco) ou
troca por casa, terreno
ou barracão. Tratar (14)
99712-2711

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

TERRENO – Centro – 860 m² - R$
650.000,00. Cód
02677. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021.
Site: www.imobiliarioa21lp.com.br

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

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA
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

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

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.

TERRENOS
VENDA

TERRENO – Jd.
Eden – 382 m² - R$
180.200,00. Cód
02702. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021.
Site: www.imobiliarioa21lp.com.br
TERRENO – Villacitta – 560 m² - R$
200.000,00. Cód
02772. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021.
Site: www.imobiliarioa21lp.com.br

TERRENO – Jd.
Eden – 382 m² - R$
180.200,00. Cód
02702. IMOB 21. Telefones: 14 – 99728 –
1313 / 3263 – 0021.
Site: www.imobiliarioa21lp.com.br
ITAMARATY:
TERRENO 02 Juntos
Total 734 m² vendo
junto e separado.
Adriano Cian – Consultor de Imóvel Tel.
(14) 99126 5928
ITAMARATY:
VENDO um terreno
plano com 501.74 M².
Adriano Cian – Consultor de Imóvel Tel.
(14) 99126 5928
JARDIM GRAJAU:
01 Terreno 275 m²
R$ 75,000 + parcelas
Adriano Cian – Consultor de Imóvel Tel.
(14) 99126-5928
JARDIM ITAMARATY: Terreno Esquina
523 m2 (vista Privilegiada) Adriano Cian
– Consultor de Imóvel
Tel. 99126 – 5928
PQ ANTÁRTICA
terreno todo murado
343m². Adriano Cian
– Consultor de Imóvel
tel. (14) 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$135.000,00. Adriano
Cian – Consultor de
Imóvel Tel. (14)99126
5928
ITAMARATY. PARTE
alta . Vendo dois
terrenos planos e
juntos 521m² cada, total
1042m²( vendo junto ou
separado) Adriano Cian
– Consultor de Imóvel
Tel. (14) 99126-5928
JD EUROPA – vendo
terreno parte alta, ótima
localização. Tratar (14)
98137-7021
JARDIM CRUZEIRO
vendo terreno medindo
275m² Rua Mato
Grosso(ao lado do nº
185 frente ao nº 200)
- Tratar com Luiz (14)
99702-6597
JARDIM ITAMARATI.
Vendo um terreno com
topografia plana, com
517,5 m2 (15m x 34,5m),
na parte alta do Jardim
Itamarati. Tratar com
Eduardo - 14 99786
3769
TERRENO ANTONIO
Lorenzetti Filho, todo
murado, com água,
planta autorizada,
portão, R$ 40.000,00
+ parcelas. Tratar (14)
99686-8826
TERRENO LOCALIZADO no Jardim
Village, na Avenida dos
Estudantes. Interessados tratar no Telefone
(14)99725-2619.
TERRENO GRANVILLE Excelente terreno
plano com 1.020m².
Consult Imóveis 143263-1118
TERRENO RES. Antonio Lorenzetti Filho (ALF)
apenas R$ 88.200,00.
Entre em contato e
confira a forma de
pgto. Consult Imóveis
14-3263-1118

LOTEAMENTO SAINT
raphael – macatubaLotes com 200 m² disponíveis para venda!Preços
especiais! Informações:
(14) 3264-5165 (14)
99820-0872 José Carlos
(whatsapp)
VENDO TERRENO
rua Minas Gerais, vila
Cruzeiro, 275 m². Tratar:
(14) 3263-1511 ou (14)
99796-6685
VENDO LOTES
na região Centro-Oeste-Paulista: Jaú/
SP; Macatuba/SP;
Pederneiras/SP; Barra
Bonita/SP; São Manuel/
SP; Votuporanga/SP e
Três Lagoas/MS. Falar
c/ Américo Oliveira (14)
9.9793-7010 - CRECI
140642.
VENDO TERRENO JD
Itapuã com 200m² na
rua: José Hiram Garrido,
nº 594 próximos ao
novo cemitério Pânico
topografia plana 80%
murado, R$ 100.000,00.
Tratar: (14) 99782-7113
ou (14) 99709-5288.
TERRENO NO
Antônio Lorenzetti Filho
aceita financiamento
bancário Consult
Imóveis (14)3263-1118 /
99781-2567
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
VENDE-SE 02 terrenos
juntos Grajau 250m²
cada um, murado e
nivelado. Tratar: (14)
99117-2055

PARQ. RES. Rondon
– AV. Pref. Jacomo
Nicolau Paccola
Barracão c/ escritório,
cozinha e banheiro,
com (área construída
400,00m² e área terreno 701,01m²) – R$
550.000,00 – SANTANGELO IMÓVEIS
(14) 3263-7094 /
99795-0722
MARIA LUIZA IV:
01 Terreno 372 m² R$
120,000 Adriano Cian
– Consultor de Imóvel
Tel. (14) 99126- 5928
VENDO TERRENOS comerciais
JD Planalto em
frente ao Constrular
450m² cada. Tratar:
(14)99712-0847
VENDO TERRENO
VL ANTONIETA II, Rua
Honório Barbosalote
4 quadras 6, 12 x 36,5
- 459 m² - Tratar: (14)
99614-3191
TERRENO JD.
Planalto Comercial
R$ 190.000,00 –
450,56m² Aceita
Financiamento Consult Imóveis (14)3263
1118/99781 2567
VENDE-SE TERRENO, na rua Jose
Bonifacio Nº592 Jd.
Marimbono, topografia plana. Pronto para
construção. Tratar cel:
(14) 99787-4343
SPAZIO VERDE
Terreno, Quitado com
300m², localizado na
parte alta, excelente disposição e
topografia plana. R$
200.000,00 .Direto
com proprietário tratar
cel: (14) 99788-5669
PASTO COM 15m²,4
divisões, água, luz,
estábulo, triturador,
bem próximo a cidade.
Ótimo preço R$
150,00 mensais. Trata:
(14) 99752-3588 ou
(14) 99652-5834
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Sociedade

Cia. da Esfiha
2x3

Habil
2x3
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

PRINCESA
A linda Nádia Prandini
completa nove aninhos
neste domingo (7) e
comemora a data ao
lado do irmãozinho
Hugo e todos os
familiares. Muitos
anos de vida!

RÁ-TIM-BUM
A pequena Chalise
Vitória fez aniversário
na terça-feira (2) e
recebeu o carinho
de toda a família,
especialmente dos
pais, Andrei e Chelidy.
Saúde e paz!

ELETRO

????
1x11,9

SANTA CLARA

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

APAGANDO AS VELINHAS - Ana Clara Ranzani
completa mais um ano de vida hoje (6) e recebe
os cumprimentos dos amigos e familiares, que
desejam felicidades e realizações!

DOSE DUPLA - A família parabeniza o casal
Américo e Dayani Oliveira, que estreou idade nova
nesta semana; ele na segunda-feira (1) e ela neste
sábado (6). Tudo de bom!

FICANDO MAIS VELHO - Evandro Lima inaugura
um novo ciclo na próxima quarta-feira (10) e
comemora a data especial ao lado dos amigos e de
toda a família. Parabéns!

1x12

ROGETE
1x6

O Clube Esportivo Marimbondo, em Lençóis Paulista, realizou sua tradicional Festa Junina
no último sábado (29). Confira quem marcou presença nos cliques da Cíntia Fotografias!
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

São
Cristovão
1x11,9

Fabiana, Laura e Diogo,
na Festa Junina do CEM
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

Flávio, Lívia e Gisele,
na Festa Junina do CEM
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

Kelli, Maria Luiza e Celso,
na Festa Junina do CEM
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

BOLÃO
1x11,9
REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

Léo, Bia e Elaine,
na Festa Junina do CEM
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

Márcia, Maria Cecília e João Wagner,
na Festa Junina do CEM
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

??
1x6

Nádia, João Antonio e Juliano,
na Festa Junina do CEM
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

ANUNCIE
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Priscila, Kayo, Kaiky e Luciano,
na Festa Junina do CEM

Vinícius, Maria Alice e Walquíria,
na Festa Junina do CEM

SALEGO
4X6

ELETRO
CENTRO
2X6

Vlad, Henrique e Sheila,
na Festa Junina do CEM

ERP GESTOR

2x6

GAS
HIDRO
2X6

DATA SMART

2x6

