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Lençóis perde ‘seo’ Alberto Trecenti
FOTO: DIVULGAÇÃO

Marcado por muita comoção e homenagens,
sepultamento do empresário lençoense, co-fundador
do Grupo Lwart, ocorreu na tarde de ontem (12)
A comunidade lençoense sofreu
uma grande perda nesta semana,
aos 86 de idade, faleceu o sr. Alberto Trecenti, competente empresário co-fundador do Grupo Lwart
e uma das pessoas mais atuantes
nas causas sociais do município.
O velório, marcado por muita comoção e homenagens, foi realizado
durante toda essa sexta-feira (12), no
Velório Municipal Oswaldo Panico.
O sepultamento ocorreu às 17h do
mesmo dia, no Cemitério Municipal Alcides Francisco. Desde as
primeiras horas do dia, o local recebeu empresários, comerciantes,
representantes de entidades, autoridades e comunidade em geral, que
se reuniram para prestar as últimas
homenagens ao ilustre lençoense e
transmitir as condolências aos familiares. Muito querido em todos os
círculos de convívio, ‘seo’ Alberto
Trecenti, vai deixar muita saudade,
como afirmaram unanimemente os
presentes. Em nota, o prefeito Anderson Prado de Lima, que decretou
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ERA UMA VEZ... BRASIL

Projeto divulga
classificados
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CÂNCER DE BEXIGA

Especialista fala dos
perigos da doença A7

Luto Oficial de três dias lamentou o
ocorrido. “Receber essa notícia é
extremamente triste para todos nós,
lençoenses. Muito mais que um
dos fundadores do renomado Grupo Lwart, ‘seo’ Alberto foi um dos
maiores filantropos da nossa era.
Como empresário foi notável, como
ser humano foi extraordinário. Deixa entre nós uma lacuna gigantesca,
é uma perda sem precedentes para a
comunidade”, declarou. Emocionada, Angela Fermino, coordenadora
da Rede do Câncer, entidade presidida e auxiliada por ‘seo’ Alberto,
que foi o principal responsável pela
construção da nova sede inaugurada
em maio, manifestou seu profundo
pesar. “Não consigo nem expressar a dor que eu e todas as pessoas
que conviveram com ‘seo’ Alberto
estamos sentindo. A Rede não está
perdendo um presidente, está perdendo um pai cuidadoso e amoroso.
Um ser humano diferenciado que
fez tudo o que podia fazer pelo próximo”, ressaltou.
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MELHORES DO ANO

ECONOMIA

O ECO divulga
cardápio da festa
nesta edição

Governo confirma
Poupatempo em
Lençóis Paulista

Uma noite de gala, com animação de uma grande dupla como
Rick & Renner pede atenção especial em cada detalhe. Não por acaso, a festa do prêmio Melhores do
Ano 2019, que acontece a partir das
20h do dia 9 de novembro, no Clube Esportivo Marimbondo (CEM),
em Lençóis Paulista, está sendo
preparada com muita dedicação
pela equipe envolvida na produção. Decoração, cerimonial, som,
iluminação, atendimento e, claro,
o cardápio, foram pensados para
proporcionar a melhor experiência
a cada um dos presentes que serão
homenageados pelo Jornal O ECO.
Confira nesta edição.
B1

Conforme antecipado pelo
site www.jornaloeco.com.br na
quinta-feira (11), o Governo do
Estado de São Paulo incluiu Lençóis Paulista na lista das cinco
cidades que serão contempladas
com novas unidades do Poupatempo. A informação foi confirmada pelo prefeito Anderson
Prado de Lima (PSB), que vinha
negociando a implantação diretamente com o vice-governador
Rodrigo Garcia (DEM) e Ernesto
Mascellani Neto, Superintendente da Prodesp (Companhia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo), empresa estatal
que administra o programa. B2

INSTRUMENTAL

ARTES MARCIAIS

CRIME

Dupla leva ao
palco do Teatro
ritmos brasileiros

Equipe Invictus
brilha no Paulista
de Kung Fu

Polícia Militar
registra tentativa
de homicídio

O último final de semana foi marcado por uma importante conquista da
academia Invictus Wushu Sanda, de
Lençóis Paulista. Composta por atletas
da cidade e da vizinha Borebi, a equipe
participou da 30ª edição do Campeonato Paulista de Kung Fu e sagrou-se
campeã geral da competição na modalidade sanda. O evento promovido pela
FPKF (Federação Paulista de Kung Fu),
reuniu centenas de atletas.
B3

A Polícia Militar de Lençóis Paulista
registrou uma tentativa de homicídio na
madrugada do último sábado (6), no Centro do município. Segundo informações
do Boletim de Ocorrência, um homem
de 29 anos deu entrada na UPA (Unidade
de Pronto Atendimento) após ter sido esfaqueado. A vítima R.H.S.S., de 29 anos,
na data da agressão aguardava para ser
transferida ao Hospital da Unimed por
apresentar perfuração no pulmão. A4

Amanhã (14) a música toma
conta do palco do Teatro Municipal
Adélia Lorenzetti, em Lençóis Paulista, que recebe, a partir das 20h, o
espetáculo instrumental “Mudo”. A
apresentação é promovida pela Alic
(Associação Lençoense de Incentivo
à Cultura) com recursos provenientes da Lei Rouanet e patrocínio das
empresas Zilor, Lwart Lubrificantes, Bracell, Duratex e Frigol. A6

Cine
AUTORAMA
O recinto de Exposições José Oliveira Prado (Facilpa), em
Lençóis Paulista, recebe neste domingo (14), a partir das 19h30,
o projeto Cine Autorama, com a exibição em formato de drive-in
do filme “Curtindo a vida adoidado”. Para participar é preciso
fazer a reserva pelo site www.cineautorama.com.br.
A6
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A próxima quinta-feira (18), das 18h às 20h, é dia de música no anﬁteatro ao ar livre no
Parque do Povo, em Lençóis Paulista, que recebe mais uma edição do “Curtas e Clipes no
Lago”. Com o tema “Rock Paulistano”, será exibido ao público que utiliza o local duas horas de
conteúdo audiovisual, com curtas-metragens e videoclipes. Idealizado pelo lençoense Nivaldo
Bispo, o “Curtas e Clipes no Lago” conta com apoio da Secretaria de Cultura do município.

ERA UMA VEZ... BRASIL

Projeto divulga classificados para a segunda etapa
FOTO: DIVULGAÇÃO

Grupo de alunos e professores selecionados participa de
acampamento de uma semana na Etec Cidade do Livro
Da Redação
ais do que nunca se
faz necessário resgatar
as origens da formação do Brasil e compreender
a influência dos indígenas,
europeus e africanos na construção do povo brasileiro, respeitando, sempre, cada uma
das diferenças e características
sociais e culturais destes grupos. Para imergir ainda mais
nesse universo, de 15 a 21 de
julho acontece a Etapa Campus
do Projeto “Era Uma Vez... Brasil”, na qual os 100 alunos selecionados de Lençóis Paulista e
Macatuba irão se reunir durante uma semana para oficinas
artísticas e culturais.
O “Era uma Vez... Brasil”
é um programa de atividades
que tem o objetivo de colaborar com o desenvolvimento da
cultura nacional, promovendo
o enriquecimento dos alunos
e professores envolvidos, por
meio do contato com diferentes
linguagens artístico-culturais.
Estimular a compreensão dos
alunos sobre a história do Brasil
e seus reflexos atuais é o objetivo central da proposta. Este é
o terceiro ano seguido que Lençóis Paulista e Macatuba participam do projeto.

M

Na segunda etapa do projeto, que é realizado pela Origem Produções e patrocinado
pela Lwart Lubrificantes, em
parceria com as secretarias de
Educação e Cultura de Lençóis
Paulista, os alunos e professores
ficarão acampados na Etec Cidade do Livro e terão a oportunidade de interagir com os
demais participantes por meio
de linguagens artísticas, como
oficinas de teatro, música, capoeira e audiovisual. E, ainda,
participarão de vivências com
povos das etnias indígenas e
afro-brasileiras. O objetivo
será a construção coletiva de
filmes de curta-metragem sobre a temática “O Povo Brasileiro”, entre outras vivências
culturais acerca das matrizes
Afro e Indígena.
ETAPAS
Após a primeira etapa, Fatos Históricos, que qualificou
professores de história para
estimularem seus alunos com
novos olhares sobre a história
do Brasil, foi feita a seleção
dos 100 alunos do oitavo ano
do ensino fundamental a partir dos trabalhos apresentados.
Outros 200 estudantes de Salvador (BA), Mata de São João
(BA) e Belo Jardim (PE) tam-

bém participarão da segunda
etapa, Campus, em suas respectivas cidades.
Os alunos que mais se desenvolverem ao longo dessa
semana serão selecionados para
a terceira etapa, Intercâmbio
Cultural, que os levará por 10
dias, em novembro, para Portugal, onde conhecerão os caminhos percorridos pela Corte
Portuguesa até a vinda ao Brasil, em 1808. Os selecionados
poderão reviver a experiência
de Dom João e visitar escolas
portuguesas para trocar experiências com estudantes da
mesma idade, sobre a História e
as características que unem os
dois países. A experiência tem
como base o livro “1808”, de
Laurentino Gomes. Além das
visitas a castelos, palácios, museus, bibliotecas e centros culturais, o grupo de adolescentes
apresentará os curtas metragens
produzidos na segunda etapa do
projeto e divulgará o livro de
HQs junto às escolas e demais
locais visitados.
“Seguimos com nosso trabalho de contraponto ao sistema
estabelecido, oportunizando
uma formação de qualidade aos
professores de História, para
que os estudantes tenham acesso ao conhecimento de todos

CAMPUS - Segunda etapa do projeto “Era uma Vez... Brasil” começa na segunda-feira (15), na Etec Cidade do Livro

os fatos que envolvem a construção da sociedade brasileira.
E, também, para que esse conhecimento seja construído de
maneira agradável e significativa, favorecendo a formação de
cidadãos críticos e responsáveis
por seu papel social”, comenta
Guilherme Parreira, coordenador pedagógico do projeto.
“Patrocinar este projeto
tão transformador, observar a
importância que ele está ganhando na região a cada ano
e estar junto com os alunos e
professores, contribuindo para
os seus desenvolvimentos é de
fundamental importância para

a Lwart Lubrificantes. Percebemos o quanto eles esperam
essa etapa imersiva no acampamento, e o quanto agrega para
a formação e aprendizagem
em conjunto com os outros
participantes”, destaca Laura
Camara, gerente de Recursos
Humanos e Comunicação e
Marketing Institucional da
Lwart Lubrificantes.
NOVIDADE
Outra novidade da edição
de 2019 reside na criação de
uma Quarta Etapa, “Era uma
vez... Comunidade”, que
será anunciada no segundo

semestre e realizada após o
retorno dos participantes do
intercâmbio cultural. A ideia
é estimular os participantes a
utilizarem o conhecimento adquirido ao longo do ano para
apresentar um projeto que,
adaptado à realidade de cada
um, impacte a comunidade
onde vivem, seja da rua, do
bairro ou da cidade. Assim,
por meio da continuidade,
promoverá ações de pertencimento comunitário e cidadania e dará a cada estudante
o poder de ser um agente de
transformação social também
para outras pessoas.
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FRASE

PARA PENSAR

“A Rede não está perdendo um presidente, está perdendo um pai cuidadoso e
amoroso. Um ser humano diferenciado que fez tudo o que podia fazer pelo próximo.”
Angela Fermino, coordenadora da Rede do Câncer de Lençóis Paulista, sobre a morte do
empresário Alberto Trecenti, presidente da entidade

“O conhecimento da natureza
humana é o princípio e o ﬁm da
educação política.”
Henry Adams

ençóis Paulista perdeu nessa
quinta-feira (11), certamente,
um dos cidadãos que mais merecem ser reverenciados por sua
trajetória de vida. Alberto Trecenti,
que partiu para o outro plano aos
86 anos de idade, deixa um legado de conquistas, muito trabalho
e exemplo de amor ao próximo.
Pessoa do mais alto nível, como
poucos já vistos na Cidade do
Livro. O discurso entre os que
tiveram o prazer de conviver
com ‘seo’ Alberto é unânime:
“Uma perda irreparável para
a comunidade local”. Não há
quem duvide e sim quem lamente pela triste perda.
Além de ter sido um dos
fundadores do Grupo Lwart,

L

que começou do zero para se tornar
uma das mais importantes empresas de Lençóis Paulista e do estado
de São Paulo, que gera emprego
e renda para a cidade e região há
mais de 40 anos, o lençoense também deixou sua marca como pessoa do bem que foi. Ao longo de
sua vida, contribuiu com o possível
e o impossível com diversas entidades locais. Nos últimos anos, ‘a
menina de seus olhos’ foi a Rede
de Combate ao Câncer, organização
que presidiu e ajudou a fortalecer.
Desejamos que ‘seo’ Alberto
Trecenti descanse em paz. Que sua
vida sirva de inspiração para todos
nós. E que consigamos aprender
que sempre é possível fazer um
pouco mais pelo próximo.

Quem lê sabe mais
Nelson Faillace
é escritor

L

er! Esta uma questão de alta relevância, principalmente nos nossos
dias, onde os meios de comunicação mais deseducam do que pretendem
educar.
Mas onde estariam as vantagens de
quem lê?
Quem lê sabe mais, pois toma conhecimento das coisas que acontecem,
não somente no seu mundo particular
como em todo o mundão que nos cerca,
e tem mais facilidade de apreensão do
conhecimento.
Imagine o estudante que não lê, ou
que lê muito pouco. Que pequena chance tem de adquirir conhecimentos! Ler
para apreender as coisas que lhe serão
úteis no futuro.
Se advogado, para saber a extensão
de suas responsabilidades e de onde tirar os meios legais para defender o seu
constituinte.
Se médico, para ter plena consciência da ética de sua proﬁssão e do melhor caminho a seguir para curar ou aliviar o sofrimento dos clientes que vão
às suas mãos.
Se vereador ou prefeito, para ter em
mente o valor das suas promessas eleitorais, para conhecer suas obrigações de
legislador ou de executivo e, talvez, principalmente, de gerir com nobreza, altivez
e decência, os destinos do município.
Se eleitor, para saber como e a quem

dar o seu tão precioso voto. Saber escolher aquele que terá condições de
defender seus direitos, para ter argumento com que defender o seu voto e
de poder cobrá-lo com segurança mais
adiante.
Li em algum lugar e consegui guardar algumas das vantagens de quem lê:
Quem lê raciocina com mais clareza,
vota melhor e com mais consciência.
Quem lê, absorve mais experiência,
prepara-se melhor e encontra chances
bem maiores na vida.
Quem lê, melhora em muito o seu
vocabulário e a sua escrita, e fundamenta com mais ﬁrmeza as suas opiniões.
Finalmente, quem lê não se deixa
enganar com conversas e promessas
ilusórias, o que aumenta a responsabilidade dos eleitores, principalmente nesses nossos tumultuados dias políticos!
Nosso grande Monteiro Lobato já
disse humildemente: “Quem lê vale por
dois!”
Portanto incentive seus ﬁlhos à leitura e leiam vocês também. Existem livros à mão cheia, seja de poemas, seja
de aventuras, de romances ou de história. Grandes autores nos esperam seja
nas livrarias ou mesmo na nossa elogiada Biblioteca Municipal.
Aumente o campo da sua visão, reforce o seu vocabulário, fale melhor,
escreva melhor, incremente seus conhecimentos, através de um dos vícios
mais saudáveis de nossa existência: o
da leitura sadia, berço de toda cultura!

Terceira Coluna

Descanse em paz!

NEGOCIAÇÕES
O anúncio foi feito na manhã da
quinta-feira (11), pelo vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), que ocupava o cargo máximo do Executivo
paulista por conta da viagem do titular, João Doria (PSDB), à Europa. Segundo o prefeito Anderson Prado de
Lima (PSB), a boa novidade é resultado de três meses de negociações,
que tiveram participação importante
do próprio Garcia, de Ernesto Mascellani Neto, Superintendente da
Prodesp, e de Gumercindo Ticianelli
Junior (DEM), secretário do distrito
de Alfredo Guedes e Áreas Rurais,
que teria intermediado os encontros.

ÀS ESCURAS
Existe uma linha tênue que separa a política da politicagem. A
primeira costuma revelar um retrato ﬁel de personalidade, que pode,
inclusive, servir de parâmetro para a
escolha de um candidato. A segunda
também, entretanto, e infelizmente, poucos conseguem percebê-la.
Politicagem, quase sempre, se faz
às escuras ou, em alguns casos, por
intermédio de terceiros. Meros peões em um tabuleiro de xadrez. Soldados que dão a vida por seus reis
e rainhas, manipulados ou não, em
prol da consolidação de um projeto
de poder. As peças já estão em jogo
em busca do xeque-mate.
TODOS PERDEM
Melhor seria se não fosse o povo
que saísse derrotado ao ﬁnal da
disputa. Nesse toma lá, dá cá, quase sempre, até quem ganha perde.
O senso coletivo parece não existir
mais, se é que um dia existiu, de fato.
Se não existiu, difícil é acreditar que
um dia vá existir. Pelo menos não do
jeito que as coisas caminham em todas as esferas governamentais. Nos
resta torcer para que os que pretendem pleitear algum cargo eletivo no
ano que vem consigam assimilar o
texto contido no parágrafo 1º da Carta Magna: “Todo o poder emana do
povo [...]”. Que assim seja!
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busca da perfeição física torna o ser
humano tão corajoso e audaz, que
não teme se converter em cobaia.
Uma pesquisa de tendências para 2019
realizada pela Consultoria Trendwatching
detectou o que está sendo chamado
‘Bem-estar Extremo’.
Ninguém hesita em transformar seu
corpo, o único que tem, num experimento cientíﬁco. Procura-se controlar o que se
come, o que se bebe, o que se faz, como
e quanto se dorme, tudo para adquirir um
padrão ideal de beleza. A busca agora é por
produtos customizados. Os testes de DNA
são acessíveis. A partir daí empresas como
a 23AndMe permitem a obtenção de relatórios genéticos e de programação para o
prolongamento da vida com qualidade.
A soﬁsticação chega ao ponto de produzir cigarro eletrônico de maconha, para
controle da quantidade consumida. Chega-se a receber transfusão de sangue de
jovens, para que o corpo velho e cansado
também se juvenilize.
A malhação nas academias continua
em alta, mas desde que acompanhada
de anabolizantes e de outras substâncias
auxiliares, capazes de rejuvenescer e de
causar euforia.

Mas e a cabecinha, como é que ﬁca?
Tudo isso é neura, é ‘encucação’. Não há
problema. Quer fugir dos problemas, há
substitutivos para o Prozac muito mais poderosos. Para você se distrair, a Netﬂix vai
produzir programas que permitem interação. Você vai ajudando a produzir a trama,
altera o rumo da estória de acordo com
sua predileção ou estado de espírito.
A tecnologia da ‘realidade aumentada’ vai acelerar o consumo. Permite que
a venda de objetos e de móveis se faça
através a visualização exata de sua posição dentro da casa do comprador. São
pontos de venda mágicos, espalhados
até em locais públicos. Um exemplo é
aquele utilizado pelo metrô paulistano,
cujas câmaras interpretam as expressões faciais dos passageiros e identiﬁcam sua reação a um tipo de publicidade mais agressivo.
Com o intuito de disfarçar a predominância da lex mercatória, há um marketing para convencer o comprador de
que as empresas têm uma ética muito
especial e ditada pelos seus clientes.
É o chamado ‘consumismo positivo’: a
partir de identiﬁcação com as bandeiras atuais, os produtores as empalmam.
Tudo vale para reforço da convicção do
consumidor de que escolheu um produto elaborado por um conglomerado ‘do
bem’, que está atento e não descuida da
preferência moral do seu cliente.

POVO DE LADO
É sempre assim, principalmente
em ano que antecede eleição. O ﬁlho nem bem nasce e já se formam
ﬁlas e mais ﬁlas de gente querendo
ser declarado e enaltecido como pai
- ou mãe. Nesses casos, e em muitos outros que têm sido observados
nos últimos meses, o que se percebe é que o povo, na verdade, pouco importa nesse jogo. O que vale
mesmo é o benefício pessoal. Para
isso, busca-se construir uma imagem de bom samaritano, ou, se for
mais vantajoso, como muitas vezes
é, descontruir a imagem alheia. É a
velha e equivocada história de nivelar por baixo, sempre.

HOLOFOTES
Em ano que antecede as eleições
municipais, até o Poupatempo serviu
de munição para os opositores ao
governo em exercício. Enquanto que
o prefeito, em entrevista ao Jornal O
ECO e nas próprias redes sociais, fez
questão de agradecer a todos os envolvidos nas negociações que culminaram na importante conquista para
a população local (e regional), inclusive o governador João Dória (PSDB),
alguns trataram de tentar persuadir
a opinião pública, dizendo que a
vinda do programa para a cidade se
deve ao cumprimento de uma promessa (inexistente) de campanha
do tucano.

Bem-estar extremo
José Renato Nalini
é desembargador, reitor da Uniregistral, docente universitário, palestrante e
conferencista

NA REDE
Um dos assuntos que mais repercutiram nesta semana foi a conﬁrmação da implantação de uma
unidade do Poupatempo em Lençóis
Paulista. Conforme detalhado em
matéria publicada nesta edição, antecipada pelo site (www.jornaloeco.
com.br), a cidade foi uma das cinco
escolhidas para receber uma espécie de projeto piloto do programa
do Governo do Estado de São Paulo,
administrado pela Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do
Estado de São Paulo), que pretende
modernizar as unidades com ênfase
em serviços eletrônicos por meio de
totens de autoatendimento.
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Polícia

Durante a madrugada da última segunda-feira (8), por volta das 2h30, a Polícia Militar de Lençóis
Paulista foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), após uma motocicleta ser
abandonada na Rua Pedro Natálio Lorenzetti, no Centro. Uma equipe consultou a placa do veículo
e constatou que o mesmo se tratava de produto de furto. Contato, o proprietário revelou que a
motocicleta havia sido roubada no dia 5 e compareceu no local para retirada do veículo.

VIOLÊNCIA

Polícia Militar registra tentativa
de homicídio em Lençóis Paulista
Caso aconteceu na madrugada do sábado (6); vítima deu entrada na UPA com ferimentos graves
Flávia Placideli
Polícia Militar de Lençóis Paulista registrou
uma tentativa de homicídio na madrugada do último
sábado (6), no Centro do município. Segundo informações
do Boletim de Ocorrência,

A

um homem de 29 anos deu
entrada na UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) após ter
sido esfaqueado.
A ocorrência foi registrada
por volta da meia-noite do sábado (6) para o domingo (7).
Após solicitação via Copom
(Centro de Operações da Po-

lícia Militar), uma equipe da
Polícia Militar compareceu à
UPA, onde havia dado entrada
R.H.S.S., de 29 anos, morador
do Jardim do Caju. A vítima teria sido atacada na Rua Angelo
Bottan, no mesmo bairro, por
pessoa não identificada.
Com base nos dados forne-

cidos, uma equipe se dirigiu
até o local dos fatos, porém,
não havia nenhuma informação ou evidência que pudesse
ajudar a chegar ao possível
autor do crime, tendo em vista que o local é desprovido de
residências ou câmeras de segurança, contendo apenas uma

mata densa nas imediações.
Ainda segundo informações da Polícia Militar, durante o atendimento na unidade a
vítima informou aos funcionários o nome e o endereço do
possível autor das facadas. O
suspeito foi procurado, mas
não foi localizado na mesma
data do ocorrido. Os dados
foram transmitidos à Polícia
Civil, que registrou a ocorrên-

cia por tentativa de homicídio
e investiga o caso.
A vítima R.H.S.S., de 29
anos, na data da agressão
aguardava para ser transferida ao Hospital da Unimed
por apresentar perfuração no
pulmão. A mesma teria sido
atingida por pelo menos quatro facadas. A reportagem não
conseguiu obter informações
sobre seu estado de saúde.

FURTO

Correspondente bancário é furtado em loja no Centro
R$ 80 mil foram levados de dentro do cofre da Agência postal do Bradesco
Flávia Placideli
a última segunda-feira
(8), um correspondente
bancário instalado em
uma loja de eletrodomésticos
foi furtado. A ocorrência foi

N

registrada por volta das 8h,
quando um funcionário chegou
para abrir a loja localizada no
Centro de Lençóis Paulista. Na
ação, foram levados cerca de R$
80 mil.
Após solicitação via Copom

(Centro de Operações da Polícia
Militar), uma equipe de policiais
se deslocou até a loja da rede
Casas Bahia, na Rua Quinze de
Novembro, onde, em contato
com a gerente da empresa e uma
funcionária da Agência Postal do

Banco Bradesco, confirmou que
havia ocorrido um furto.
No local dos fatos a equipe
constatou que a parede da cozinha que fica no segundo andar da loja foi danificada pelos
criminosos, que fizeram um

buraco para invadir o estabelecimento. O cofre do correspondente bancário, que fica no térreo da loja, foi arrombado com
o auxílio de uma ferramenta de
corte não identificada.
Segundo informações da gerente da loja, foram subtraídos
cerca de R$ 80 mil em espécie
do cofre do correspondente

bancário. A Perícia Técnica foi
acionada para averiguação dos
fatos. A Polícia Civil investiga
o caso. Outros dois furtos da
mesma Agência postal do banco Bradesco foram registrados
pela Polícia Militar e noticiados
pelo Jornal O ECO no ano passado, um ocorrido no dia 8 de
julho e outro no dia 8 de agosto.

FLAGRANTE

Homem é detido depois de invadir loja no Centro da cidade
Indivíduo vestia as roupas furtadas ainda com as etiquetas e estava com R$ 100 pegos do caixa do estabelecimento
Flávia Placideli
a madrugada do último
domingo (7), a Polícia Militar de Lençóis
Paulista deteve um homem
de 31 anos, após o mesmo

N

furtar uma loja localizada no
Centro da cidade. A equipe
foi informada por um vigia
que conseguiu presenciar o
momento em que o homem
subiu no telhado do prédio
e invadiu o estabelecimento.

Segundo informações registradas no Boletim de Ocorrência pela equipe da Polícia Militar, o furto aconteceu por volta
da 0h na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins. De acordo com
o vigia que acionou a equipe,

TRÂNSITO

um homem entrou no estabelecimento pelo forro da loja, que
estava quebrado.
Ao chegar ao local, os policiais se depararam com o arrombamento e surpreenderam
o indivíduo tentando fugir por

cima do telhado. L.H.S., de 31
anos, foi detido pela equipe.
O mesmo vestia um moletom,
uma camisa e uma jaqueta
furtadas do local, ainda com
as etiquetas. Durante revista
pessoal, também foi localizada

a quantia de R$ 100, furtada do
caixa do estabelecimento.
Diante do ocorrido, o
homem foi encaminhado à
Delegacia de Polícia, onde a
autoridade de plantão, após
tomar ciência dos fatos, elaborou um Boletim de Ocorrência. O indivíduo foi liberado em seguida.

NOVE DE JULHO

Polícia Militar registra três
Polícia Rodoviária divulga balanço
acidentes envolvendo carro e moto de operação no feriado
Colisões aconteceram entre terça e quarta-feira, nos jardins
Bela Vista e Monte Azul e na Vila Cruzeiro
Flávia Placideli
a última quarta-feira
(10), a Polícia Militar de
Lençóis Paulista registrou dois acidentes de trânsito
envolvendo carros e motos.
Ambos ocorreram no período
da tarde no Jardim Monte Azul
e na Vila Cruzeiro. Os motociclistas envolvidos nos acidentes foram socorridos pelo
Corpo de Bombeiros e encaminhados à UPA (Unidade de
Pronto Atendimento).
Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na 5ª Cia da
Polícia Militar, o primeiro acidente aconteceu, por volta das
12h30, na Rua Guaianazes, no
Jardim Monte Azul, onde um
VW/Gol e uma motocicleta
Honda/Biz teriam colidido frontalmente. A motociclista, que
não teve a identidade divulgada,
foi socorrida por uma equipe de

N

resgate do Corpo de Bombeiros
e encaminhada à UPA.
O outro acidente, ocorrido
poucas horas depois, por volta
das 16h, foi registrado na Rua
Pará, na Vila Cruzeiro. Segundo
informações da Polícia Militar,
houve uma colisão lateral entre
um Hyundai/Tucson e uma motocicleta Honda/Biz. Quando a
equipe acionada para atendimento da ocorrência chegou no
local, o motociclista também já
havia sido socorrido pelo Corpo
de Bombeiros e encaminhado à
UPA para atendimento médico.
A reportagem não teve acesso às versões dos envolvidos em
ambos os acidentes. O estado
de saúde dos motociclistas também não foi informado.
MAIS ACIDENTE
A Polícia Militar de Lençóis Paulista também registrou
outro acidente envolvendo

uma motocicleta e um caro na
manhã da terça-feira (9). A colisão aconteceu no cruzamento
da Avenida Padre Salústio Rodriguez Machado com a Rua
Ignácio Anselmo Martins, no
Jardim Bela Vista. Segundo
informações do Boletim de
Ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 9h, após
uma colisão transversal entre
um Fiat/UNO e uma Honda/
CG Titan.
O motociclista precisou
ser socorrido pela equipe do
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à UPA (Unidade de
Pronto Atendimento). Ambos
os veículos estavam com a documentação em ordem e foram
liberados aos condutores. Ambas as partes foram orientadas
a comparecer a Delegacia de
Polícia Civil para elaboração
da notificação.

Número de acidentes com vítimas fatais teve redução de 3,7%
em relação ao mesmo período do ano passado
Flávia Placideli
a quarta-feira (10), o
comando do Policiamento Rodoviário, órgão de execução da Polícia
Militar do Estado de São
Paulo divulgou o balanço
da Operação Nove de Julho,
realizada neste ano entre a
sexta-feira (5) e a terça-feira
(9), feriado em que se comemora o Dia da Revolução
Constitucionalista de 1932,
em uma área de extensão de
22 mil quilômetros da malha
de extensão do estado.
Segundo nota do Policiamento Rodoviário o número
de acidentes com vítimas
fatais teve uma redução de
3,7%, sendo que das 26 vítimas fatais nesse feriado, 12
morreram em decorrência de
colisões e seis mortes foram
vítimas de atropelamentos.

N

Com o foco principal na
preservação da vida foram
elaboradas 28.739 autuações,
além de 26.402 autuações por
excesso de velocidade, por
imagens de radar, o que demonstra que a imprudência
dos motoristas ainda é elevada. 417 autuações em decorrência de motoristas flagrados
sob efeito de álcool ou de outras substâncias psicoativas,
bem como, 534 autuações
em condutores que se recusaram ao teste do etilômetro
(bafômetro), sendo que 11.289
motoristas realizaram o teste
e, destes, 26 foram presos em
flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.
Outras autuações como
a de não usar o cinto de segurança foram flagradas na
rodovia, sendo registradas
5.393 autuações. 1.957 autuações por ultrapassagens

pela contramão de direção;
uma autuação em motociclista que estava sem o uso do
capacete, viseira ou óculos de
proteção; 74 veículos foram
removidos para os pátios;
1.022 Carteiras Nacionais
de Habilitação (CNH) recolhidas; 1.861 Certificados de
Registro e Licenciamento de
Veículos (CRLV) recolhidos.
Mediante o planejamento
operacional realizado, visando o combate aos diversos
ilícitos penais, destacam-se:
55 pessoas presas em flagrante por outros crimes; 21
procurados pela Justiça foram recapturados e devolvidos ao sistema penitenciário;
1.119,623 quilos de drogas
apreendidas (443,352 quilos de cocaína e pasta base;
662,037 quilos de maconha;
e outras); 400.000 maços de
cigarros apreendidos.

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/ O ECO
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REDE DO CÂNCER
Certamente um dos maiores feitos na recente trajetória de ‘seo’ Alberto Trecenti foi o trabalho
desenvolvido à frente da Rede do Câncer de Lençóis Paulista, entidade que não apenas presidia,
mas ‘abraçava’ com muito carinho e dedicação. O empresário foi o maior responsável pela
concretização do sonho da nova sede, que foi inaugurada no ﬁnal de maio deste ano, na Vila Santa
Cecília. A entidade, com 22 anos, atende dezenas de pacientes que lutam contra o câncer.

LUTO

Aos 86 anos, morre
empresário Alberto Trecenti
Marcado por comoção e homenagens, sepultamento ocorreu na tarde dessa sexta-feira (12)
FOTO: DIVULGAÇÃO

Biografia descreve trajetória
do ilustre cidadão lençoense

HOMEM DIFERENCIADO - Co-fundador do Grupo Lwart e
pessoa atuante nas causas sociais, ‘seo’ Alberto Trecenti vai
deixar saudades na comunidade lençoense

Elton Laud
comunidade
lençoense
sofreu uma grande perda
nesta semana, aos 86 de
idade, faleceu o sr. Alberto Trecenti, competente empresário co-fundador do Grupo Lwart e uma das
pessoas mais atuantes nas causas
sociais do município. O velório,
marcado por muita comoção e
homenagens, foi realizado durante
toda essa sexta-feira (12), no Velório Municipal Oswaldo Panico. O
sepultamento ocorreu às 17h do
mesmo dia, no Cemitério Municipal Alcides Francisco.
Desde as primeiras horas
do dia, o local recebeu empresários, comerciantes, representantes de entidades, autoridades
e comunidade em geral, que se
reuniram para prestar as últimas
homenagens ao ilustre lençoense
e transmitir as condolências aos
familiares. Muito querido em todos os círculos de convívio, ‘seo’
Alberto Trecenti, vai deixar muita
saudade, como afirmaram unanimemente os presentes.
Em nota, o prefeito Anderson Prado de Lima, que decretou
Luto Oficial de três dias lamentou
o ocorrido. “Receber essa notícia
é extremamente triste para todos
nós, lençoenses. Muito mais que
um dos fundadores do renomado
Grupo Lwart, ‘seo’ Alberto foi
um dos maiores filantropos da
nossa era. Como empresário foi
notável, como ser humano foi extraordinário. Deixa entre nós uma
lacuna gigantesca, é uma perda
sem precedentes para a comunidade”, declarou.
Emocionada, Angela Fermino, coordenadora da Rede
do Câncer, entidade presidida e

A

auxiliada por ‘seo’ Alberto, que
foi o principal responsável pela
construção da nova sede inaugurada em maio, manifestou seu profundo pesar. “Não consigo nem
expressar a dor que eu e todas as
pessoas que conviveram com ‘seo’
Alberto estamos sentindo. A Rede
não está perdendo um presidente,
está perdendo um pai cuidadoso
e amoroso. Um ser humano diferenciado que fez tudo o que podia
fazer pelo próximo”, ressaltou.
O presidente da Câmara Municipal, Nardeli da Silva, também
enalteceu a figura do lençoense.
“Falar de ‘seo’ Alberto é algo muito fácil. A contribuição que ele
deu para o nosso município não
tem preço, seja pela criação dessa
importante força de nossa economia, que é o Grupo Lwart, ou pelo
incansável trabalho em prol das
causas sociais. Contribuiu para a
geração de milhares de empregos
e fez pelas entidades o que poucos
fizeram na história. Tudo isso faz
dessa perda uma das maiores que
Lençóis Paulista já teve”, pontuou.
Dr. João José Dutra, provedor
do Hospital Nossa Senhora da
Piedade, do qual ‘seo’ Alberto foi
conselheiro, também lastimou a
perda. “Alberto Trecenti foi uma
pessoa que sempre ajudou não
apenas o Hospital como diversas
entidades e pessoas que necessitavam. Sempre tive uma consideração muito especial e posso
dizer que tive a grata satisfação
de ter convivido com ele nesse
mundo. Uma pessoa da envergadura de ‘seo’ Alberto não se conhece sempre. Uma pessoa como
poucas, com o talento e o coração
que Deus o deu, não só para trabalho, mas também para fazer o
bem”, disse.

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

Filho do pecuarista e
comerciante Carlos Trecenti e de Maria Guedes, ‘seo’
Alberto Trecenti nasceu
em Lençóis Paulista no dia
7 de dezembro de 1932. É o
quinto dos seis filhos do casal; irmão de duas mulheres, Emília e Adélia, e três
homens, Luiz, Wilson e
Renato. Neto de imigrantes
italianos, sempre teve os
ensinamentos da avó chamada de “Nona” (italiano)
como referência para sua
vida: trabalho, honestidade
e economia para o futuro.
Concluiu seus primeiros estudos - curso primário - no Grupo Escolar
Esperança de Oliveira.
Jovem, começou a trabalhar ajudando o pai, dono
de uma pequena venda e
único açougue da cidade,
criava gado em um pequeno sítio. Entregava leite,
levava o gado e ajudava no
matadouro municipal de
Lençóis Paulista. Logo foi
aprender o ofício da mecânica (soldador, torneiro
e serralheiro).
Em 1948, Alberto e seu
irmão Luiz transferiram-se para Palmital, onde
trabalharam por três anos
em uma oficina mecânica e serralheria. A união
dos quatro irmãos e seu
retorno a Lençóis Paulista
se deu em 1951, após um
convite para prestação de
serviço nas usinas açucareiras da região. A decisão:
“sozinhos seremos fracos e
juntos seremos fortes”.
Fundaram, então, a Trecenti Indústria e Comércio, onde, além de prestar
serviço e fabricar peças
para usinas de açúcar e
álcool, faziam estruturas
metálicas, brinquedos para
parques de diversão, parafusos, implementos para
reflorestamento, laminação
de ferro e aço etc.
Casou-se em 1956 com
Elza Marques de Lima.
Conheceu sua esposa em
Palmital ainda adolescente,
pela qual se apaixonou e
tiveram dois filhos, Carlos
Alberto e Ivana.
Seus esportes favoritos
na juventude foram boxe e
natação, já a pescaria era
seu hobbie preferido, que
aprendeu com seu pai às
margens dos rios Lençóis
e Claro. É onde ele “refazia suas energias e higiene
mental” e encontrava-se
com os amigos.
No ano de 1958 perdeu
seu pai aos 58 anos. E em
1962 fundaram uma loja de
ferragens a qual puseram o
nome em homenagem ao

pai: Ferragens São Carlos”.
Em 1965 teve mais um
golpe com o falecimento de
seu irmão mais velho Luiz.
Os irmãos então trouxeram
o sobrinho, Luiz Carlos, na
época com 16 anos, para
trabalhar no lugar do pai.
Os irmãos fundaram,
em 1975, a Lwart Lubrificantes, fábrica para recuperar óleo lubrificante
usado. Alberto era o Diretor
Industrial, Renato era Dir.
Administrativo, Wilson o
Dir. Financeiro e o sobrinho Luiz Carlos era o Dir.
Comercial. No ano de 1976,
Alberto viveu em Salvador/
BA onde foi montar uma indústria de óleo lubrificante
que foi vendida.
Voltando a Lençóis,
sempre trabalhando na empresa, em 1982 perdeu seu
irmão Wilson, aos 54 anos.
Mas, com muita garra e força continuaram ampliando
as empresas e, em 1985,
começaram a construção
de mais uma indústria em
Lençóis Paulista, dessa vez
a de celulose, pois na região
havia muitas florestas de
pinus, em 1986 a Lwarcel
Celulose começou a operar
e em 2018 foi vendida para
uma multinacional.
Seus filhos casaram-se
na década de 80 e lhe deram cinco netos e hoje já
tem dez bisnetos.
Já em 1998 foi fundada
a Lwart Química, empresa
de produtos de impermeabilização para construções
a qual foi vendida em 2014.
Hoje o Grupo Lwart
emprega mais de 800 pessoas direta e indiretamente.
“Seo’ Alberto se afastou
das operações das empresas e passou a fazer parte
dos Conselhos de Administração e Sócios até 2018.
Foi Conselheiro no
Hospital Nossa Senhora
da Piedade, presidente da
Rede do Câncer de Lençóis
Paulista e também prestou
assistência à Rede Capes
de recuperação de dependentes químicos.
Como sempre gostou de
pecuária, comprou fazendas no Mato Grosso do Sul
onde criava gado de corte.
É patrono da Escola
do Sesi com muito orgulho, a qual junto com seu
sobrinho Luiz Carlos e autoridades a trouxeram para
Lençóis Paulista, onde foi
inaugurada em 2013.
Exemplo de força, bondade, dedicação, amor à
família e muito trabalho,
construiu um legado para
o futuro (com assessoria
de imprensa).

EDITAL DE CASAMENTO DE LENÇÓIS PAULISTA
Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro - Lençóis Paulista - SP
CEP: 18680-080 Tel: 14-3264-1973
E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos
pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO FIRMINO DA SILVA e ERIKA DA SILVA OLIVEIRA, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, nascido em
Lençóis Paulista - SP, aos 26/01/1980, residente e domiciliado em Lençóis
Paulista - SP, ﬁlho de PAULO JOSÉ FIRMINO DA SILVA e de EVA
RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira,
servidora pública, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 03/08/1986, residente
e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, ﬁlha de MOACIR FRANCISCO DE
OLIVEIRA e de IVONE MARTINS DA SILVA OLIVEIRA.
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS e CRISTIANA PINTO ROSA, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convive em união estável,
serralheiro, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 17/12/1990, residente e
domiciliado em Lençóis Paulista - SP, ﬁlho de JUAREZ DO CARMO DOS
SANTOS e de MARLÍ LUIZ DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteira, convive em união estável, ajudante de cozinha, nascida
em Lençóis Paulista - SP, aos 05/10/1991, residente e domiciliada em
Lençóis Paulista - SP, ﬁlha de ANTONIO LUCIANO PINTO ROSA e de
SUELI LOURENÇO DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que aﬁxo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local.
Lençóis Paulista,11 de julho de 2019.
O Oﬁcial: RICARDO GALLEGO

Obituário
DATA: 6/7/2019 a 12/7/2019
• Elcina Maria de Souza Bove faleceu na sexta-feira (12) aos 69 anos em
Lençóis Paulista
• Terezinha Ede Dalaqua Barbosa faleceu na sexta-feira (12) aos 68 anos em
Lençóis Paulista
• Alberto Trecenti faleceu na quinta-feira (11) aos 86 anos em Lençóis
Paulista
• Luiz dos Santos Pires faleceu na quarta-feira (10) aos 63 anos em Lençóis
Paulista
• Antônia Judith Fuganholi faleceu na segunda-feira (8) aos 71 anos em
Lençóis Paulista
• Aparecida Rodrigues Viana faleceu na segunda-feira (8) aos 82 anos em
Lençóis Paulista
• Benedita Vieira da Silva faleceu na segunda-feira (8) aos 99 anos em
Lençóis Paulista
• Candida de Jesus Pereira de Oliveira faleceu no domingo (7) aos 89 anos
em Lençóis Paulista
• Teresinha Lorenssetti faleceu no domingo (7) aos 91 anos em Macatuba
• José Antônio Ramponi faleceu no sábado (6) aos 65 anos em Lençóis Paulista
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Cultura

FÉRIAS
A programação do projeto da Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista “Férias na Biblioteca” segue
durante todo o mês de julho na BMOL, Biblioteca Infantil Monteiro Lobato (Espaço Cultural) e nas
bibliotecas ramais I ( Júlio Ferrari), II (Cecap), III (Alfredo Guedes), que recebem diversas atividades
indicadas para crianças de todas as idades. Conﬁra a programação completa no site do Jornal O
ECO (www.jornaloeco.com.br/materia/5127/secretaria-de-cultura-realiza-programacao-de-ferias).

CIRCUITO CULTURAL

Teatro Municipal recebe peça infantil neste sábado (13)
Peça “Nerina - A Ovelha Negra” conta com
tradução simultânea para Libras
Flávia Placideli
este sábado (13), a partir
das 19h, o Teatro Municipal Adélia Lorenzetti,
em Lençóis Paulista, recebe o
espetáculo infantil “Nerina - A
Ovelha Negra”. O evento, que é
gratuito, integra a programação
de julho do Circuito Cultural
Paulista, realizado pela Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo
em parceria com a APAA (Associação Paulista dos Amigos da
Arte), com apoio da Secretaria
de Cultura do município e pa-

N

reção de Sidnei Caria e direção
musical, trilha sonora e arranjos
de Fernanda Maia. O elenco da
peça é composto pelos atores Bia
Rezende, Camila Ivo, Lucas Luciano, Piva Silva, Sidnei Caria,
Silas Caria e Yasmin Olí.
O espetáculo, indicado ao
público infantil, conta com tradução simultânea para Libras
(Língua Brasileira dos Sinais).
A entrada é gratuita e a disponibilidade de ingressos deve ser
consultada na Casa da Cultura
Prof.ª Maria Bove Coneglian
(Rua Sete de Setembro, 934, no
Centro) ou no próprio Teatro
Municipal, que fica na Rua Coronel Álvaro Martins, 790, na
Vila Nova Irerê. O telefone para
contato é o (14) 3263-0044.

trocínio da Lwart Lubrificantes.
Baseada no livro do conhecido cartunista Michele Iacocca, a peça com bonecos e atores
é o mais recente espetáculo do
premiado Maracujá Laboratório
de Artes, que conta a história
de Nerina, uma ovelha que por
ter a cor diferente das outras
é expulsa do rebanho, mas ao
encontrar com lobos que resolvem usá-la para atrair e devorar
as ovelhas que a expulsaram,
ela toma uma atitude que mudará a vida de todas.
Em formato de pequena ópera (opereta), a montagem tem di-

PARA AS CRIANÇAS - Peça “Nerina - A Ovelha Negra” diverte o público infantil neste sábado (13)

CINE AUTORAMA

Projeto chega a Lençóis Paulista com “Curtindo a vida adoidado”
Exibição é neste domingo (14); para participar é preciso fazer
a reserva pelo site www.cineautorama.com.br
Flávia Placideli
recinto de Exposições
José Oliveira Prado (Facilpa), em Lençóis Paulista, recebe neste domingo (14),
a partir das 19h30, o projeto
Cine Autorama, com a exibição
em formato de drive-in do filme “Curtindo a vida adoidado”.
Para participar é preciso fazer a
reserva pelo site www.cineautorama.com.br.

O

FM. As pessoas podem sintonizá-lo pelo rádio do carro ou
pelo celular. Além disso, a exibição acontece mesmo com frio
e chuva, já que os espectadores
estão dentro de seus carros.
Além dos veículos, os pedestres
também são bem-vindos, o projeto disponibiliza caixas de som
e 40 cadeiras.
O Cine Autorama é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, do Governo

O Cine Autorama consiste
em um cinema itinerante no qual
são exibidos filmes ao ar livre,
resgatando o modelo de exibição dos drive-in das décadas de
1940 e 1950, em que as pessoas
assistiam aos filmes no conforto
de seus carros. A programação
procura mesclar filmes nacionais
e estrangeiros, retrô e atuais.
Um dos grandes diferenciais do projeto é a transmissão
do som do filme feita pelo rádio

INSTRUMENTAL

Federal, com patrocínio da
Companhia Paulista de Força
e Luz (CPFL), organização da
empresa Brazucah Produções
e apoio da Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista. Desde
2015, o projeto já realizou mais
de 120 eventos para um público superior a 20 mil pessoas de
cidades de todo país.

RETRÔ - Cine Autorama exibe filme “Curtindo a vida
adoidado” neste domingo (14)

COMO PARTICIPAR
Para garantir vaga gratuita,
os interessados devem realizar
a reserva de seu veículo diretamente através do link: www.cineautorama.com.br/#inscreva.

Após a reserva, os interessados
devem se dirigir ao Recinto
de Exposições José Oliveira
Prado, localizado na Avenida
Lázaro Brígido Dutra, 300, no

Jardim Lago da Prata, estacionar e aproveitar a sessão de cinema dentro do próprio carro.
A entrada é gratuita e a faixa
etária livre.

TEATRO

Dupla leva ao palco
ritmos brasileiros

Cia paulistana apresenta “Diálogos de Luz Bezerra de Menezes & Emmanuel”

Evento acontece a partir das 20h; disponibilidade
de ingressos pode ser consultada no local

Peça chega a Lençóis na sexta-feira (19); entrada é gratuita e
ingressos podem ser retirados na Casa da Cultura
Flávia Placideli

MÚSICA AO VIVO

STAND UP

Neste sábado (13), a partir das
20h30, tem música ao vivo no
Bar do Português, em Lençóis Paulista. Quem comanda
a noite é o cantor Fernando
Vieira, que apresenta ao público os maiores sucessos do
pop/rock nacional e internacional. A entrada é gratuita.
Para outras 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.

SHOW

Na próxima sexta-feira (19),
a partir das 19h30, a Casa da
Cultura Prof.ª Maria Bove Coneglian, em Lençóis Paulista,
recebe o show de stand up
comedy “Caras e Bocas”, com
o humorista Richard Godoy
(Biscui). O ingresso individual
está sendo vendido a R$ 20
pelo site www.sympla.com.br.
Outras informações pelo telefone (15) 99706-4025. A Casa
da Cultura ﬁca na Rua Sete de
Setembro, 934, no Centro.

NOITE SERTANEJA
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Agenda cultural
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manhã (14) a música toma
conta do palco do Teatro
Municipal Adélia Lorenzetti, em Lençóis Paulista, que recebe,
a partir das 20h, o espetáculo instrumental “Mudo”. A apresentação
é promovida pela Alic (Associação
Lençoense de Incentivo à Cultura)
com recursos provenientes da Lei
Rouanet e patrocínio das empresas
Zilor, Lwart Lubrificantes, Bracell,
Duratex e Frigol.
O espetáculo instrumental
“Mudo” é composto por ritmos
brasileiros com sotaque cosmopolita. Formada em Paris, a dupla de
músicos composta pelo brasileiro
Diego Dacax (baixo, laptop) e o
sul-coreano Je Chan Song (acordeom, sintetizadores), leva ao palco
o resultado do EP homônimo produzido entre São Paulo, Lisboa e a

capital francesa. Nascido em movimento, o projeto não reivindica
nem exclui nenhum dos possíveis
significados da palavra que lhe empresta o nome.
O show mescla sons orgânicos
e eletrônicos pensando todos os
seus instrumentos como rítmicos.
Em sua primeira turnê brasileira,
a dupla, que vem ganhando espaço na cena alternativa europeia,
apresenta o repertório do EP que
deu origem ao projeto, além de
novas composições.
Com duração de 50 minutos,
a apresentação é indicada para
maiores de 10 anos. A entrada é
gratuita e a disponibilidade de
ingressos pode ser consultada no
próprio Teatro Municipal Adélia
Lorenzetti, que fica na Rua Coronel Álvaro Martins, 790, na Vila
Nova Irerê. O telefone para contato é o (14) 3263-0044.

N
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Flávia Placideli

nuel” aborda a relação amistosa
entre o Dr. Adolfo Bezerra de
Menezes, conhecido à época
como ‘o chefe dos espíritas’ e
um sacerdote católico chamado
Amaro, ninguém menos que o
Espírito Emmanuel reencarnado.
Com texto de Alberto Centurião
e direção de Lucienne Cunha,

nuel”. O espetáculo tem entrada
gratuita e os ingressos podem ser
retirados a partir desta segunda-feira (15), na Casa da Cultura
Prof.ª Maria Bove Coneglian.
Inspirada em fato ocorrido
no Rio de Janeiro às vésperas
do século XX, “Diálogos de Luz
- Bezerra de Menezes & Emma-

a próxima sexta-feira (19), a
partir das 20h, a Cia Rama
Kriya Produções, de São
Paulo, traz para o Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, em Lençóis
Paulista, a peça “Diálogos de Luz
- Bezerra de Menezes & Emma-

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

MUDO
Espetáculo
acontece neste
domingo (14),
no Teatro
Municipal

a peça tem no elenco os atores
Rodrigo Giacomin, Sabrina Lee
e Zeca Mallembach.
O espetáculo, com duração
de 1h15 minutos, é indicado
para maiores de 12 anos. A entrada é gratuita e os ingressos
podem ser retirados a partir da
segunda-feira (15), na Casa da
Cultura, que fica na Rua Sete de
Setembro, 934, no Centro. Outras informações pelo telefone
(14) 3263-6525.

Neste sábado (13), a partir das
21h, o Freedom Road Bar, em
Lençóis Paulista, recebe a dupla Lucas Bonifácio e Alexandre Russo, que se apresenta
tocando os maiores sucessos
do pop e rock nacional e internacional, além de atender
aos pedidos do público. A
entrada é gratuita. Para mais
informações sobre reservas
de mesa o telefone é o (14)
3263-3639. O Freedom ﬁca na
Avenida Brasil, 936, no Centro.

Hoje (13), a partir das 19h, a
Zank Eventos, em Lençóis
Paulista, realiza uma noite
sertaneja com apresentação
das duplas Tiago & Felipe e
Zé Henrique & Guilherme, que
tocam os maiores sucessos
do estilo. A entrada é R$ 10 e
permitida para maiores de 18
anos. Para outras informações
e reservas o telefone é o (14)
3264-5100. A Zank Eventos
ﬁca na Rua Humberto Alves
Tocci, 1050, no Jardim Humaitá.
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FEBRE AFTOSA
São Paulo atingiu 99,59% de cobertura da vacinação contra a febre aftosa na primeira etapa
da campanha de 2019. O índice superou a marca anterior de imunização total do rebanho, que
foi de 99,41%, segundo dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Dados do sistema
informatizado Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave) mostram que o rebanho paulista tem
10.557.596 bovídeos (bovinos e bubalinos) distribuídos em 125.426 propriedades rurais.

PREVENÇÃO

Especialista fala dos perigos
do câncer de bexiga
Julho é o mês de conscientização sobre a doença, que pode matar até um terço dos pacientes
Da Redação
mês de julho marca a
conscientização sobre os
perigos do câncer de bexiga, doença grave que tem acometido cada vez mais pessoas
nas últimas décadas, inclusive
no Brasil. Segundo informações
do INCA (Instituto Nacional do
Câncer), este tipo de neoplasia
atingiu mais de 9,5 mil brasileiros apenas em 2018, com incidência maior entre os homens:
6,7 mil casos contra 2,8 mil registrados em mulheres.
De acordo com especialistas,
o que torna o câncer de bexiga
mais perigoso é seu caráter silencioso, já que ele pode evoluir sem
apresentar sintomas na fase inicial, sendo diagnosticado, principalmente, em estágios avançados.
Tal característica reduz drasticamente as possibilidades de cura;
por isso, de acordo com o INCA,
a doença pode matar até um terço dos pacientes.
Dr. Diogo Bastos, médico
oncologista do Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo, destaca
que, apesar de ser o tumor mais

O

O câncer de bexiga é um
tipo de câncer que começa na
camada que reveste a bexiga.
Costuma ser diagnosticado
entre os 60 e 70 anos de idade,
sendo duas a três vezes mais
comum nos homens. Segundo
dados da OMS (Organização
Mundial da Saúde), estima-se
que cerca de 25% das pessoas
que tenham câncer de bexiga
poderão ter um segundo tumor primário em outro local
do sistema urinário.

DIAGNÓSTICO - Exame de imagem, como a tomografia, é uma
das formas de detecção do câncer de bexiga

comum do trato urinário, o câncer
de bexiga, quase sempre, passa
despercebido pela maioria da população. Outra questão é que, com
a progressão da doença, surgem
sintomas que podem, facilmente,
ser confundidos com infecções,
como a cistite, por exemplo.
“Sensação de urgência para
urinar, seguida por ardor e presença de sangue na urina são
os indícios mais comuns para a
doença. Já em casos mais avançados, podem surgir dores pél-

vicas, dor ou sangramento retal
e inchaço das pernas, provocado por comprometimento dos
linfonodos pélvicos, ocorrência
frequente na neoplasia”, explica o especialista.
Para Bastos, independentemente dos obstáculos, possibilitar o rastreamento adiantado do
câncer de bexiga é fundamental
para a conquista de melhores
resultados no tratamento. “A melhor forma de fazê-lo é por meio
da história clínica e do exame

O que é câncer de bexiga?
A neoplasia pode ser dividida em três tipos: carcinoma urotelial (de células de transição),
que representa a maioria dos
casos e começa nas células do
tecido mais interno da bexiga;
carcinoma de células escamosas, que afeta as células delgadas e planas que podem surgir
na bexiga depois de infecção

A7

ou irritação prolongadas; e adenocarcinoma, que se inicia nas
células glandulares (de secreção)
que podem se formar na bexiga
depois de um longo tempo de
irritação ou inflamação.
Além do tabagismo, que é a
principal causa do câncer urotelial da bexiga, outras causas
deste tipo de tumor ainda são

físico realizado. Também pode
ser solicitada uma endoscopia,
exame de imagem que permite
ao médico ter uma visão do interior da bexiga”, complementa.
O especialista também reforça que, quando diagnosticado precocemente, o mais indicado é a cirurgia para extração
do tumor, seguida por quimioterapia. Este procedimento aumenta as chances de remissão e
cura. Porém, devido ao cenário
atual, as pesquisas clínicas têm
focado em opções de tratamentos cada vez mais inovadoras,
como a imunoterapia, com o
objetivo de aumentar a efetividade do tratamento.
“Esta abordagem estimula a
ação do sistema imune contra
as células cancerosas, causando
menos efeitos colaterais do que
outros tipos de terapia. As drogas imunoterápicas desativam a
proteção do tumor, que faz com
que ele fique camuflado. Essa
ação faz com que os linfócitos,
as células de defesa, o reconheçam como uma ameaça e atuem
contra ele, matando o câncer”,
conta Bastos.

pouco conhecidas, mas existem boas práticas de vida
que auxiliam na prevenção
desta condição. “A lista inclui a ingestão adequada de
líquidos, o que pode diluir
as substâncias tóxicas absorvidas pelo corpo, evitar o tabaco, além da adoção de uma
alimentação mais saudável e
prática regular de atividade
física. Esses cuidados ajudam
a reduzir os fatores de risco”,
orienta Dr. Diogo Bastos.
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ECONOMIA
Governo confirma
implantação do
Poupatempo em
Lençóis Paulista.

SOCIEDADE
Confira as fotos da
Festa do Milho
Verde e dos aniversariantes da semana.
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Gastronomia de primeira para
a festa dos Melhores do Ano

CONFIRA O CARDÁPIO COMPLETO DA FESTA
BEBIDAS
Cerveja Original
Cerveja sem álcool
Refrigerante Coca-Cola
(comum e zero) e Guaraná
Água Mineral (com e sem gás)
Whisky Red Label
Vinho Frisante

FOTO: O ECO/ARQUIVO

Cardápio oferecerá
60 opções de
comidas e bebidas
aos convidados
Elton Laud
ma noite de gala, com
animação de uma grande
dupla como Rick & Renner pede atenção especial em
cada detalhe. Não por acaso,
a festa do prêmio Melhores do
Ano 2019, que acontece a partir
das 20h do dia 9 de novembro,
no Clube Esportivo Marimbondo (CEM), em Lençóis Paulista, está sendo preparada com
muita dedicação pela equipe
envolvida na produção. Decoração, cerimonial, som, iluminação, atendimento e, claro, o
cardápio, foram pensados para
proporcionar a melhor experiência a cada um dos presentes
que serão homenageados pelo
Jornal O ECO.
Por falar em cardápio, mais
uma vez a parte gastronômica
da festa está sob responsabili-

U

MÍNIMOS DETALHES - Equipe trabalha para garantir uma noite
inesquecível aos convidados do Melhores do Ano

dade do Buffet Spunar, que há
vários anos é parceiro do prêmio. Para 2019, o proprietário
Val Spunar adianta que serão
50 opções entre entradas (mesa
de frios, jantar, sobremesas e
encerramento, além de 10 opções de bebidas. A definição
dos pratos e bebidas foi feita
nesta semana em uma reunião
realizada com a comissão orga-

nizadora do Melhores do Ano.
“No ano passado o cardápio foi bastante elogiado pelos
convidados e entendemos que
deveríamos seguir na mesma
linha. Por isso, não apenas
mantivemos absolutamente todos os pratos e bebidas como,
ainda, incluímos algumas novidades. Em 2018 foram 35
itens, aumentamos para 50.

Pesquisa será divulgada ao longo da próxima semana
A direção do ECO havia
programado para a edição deste sábado (13) a divulgação da
pesquisa de opinião pública que
definiu os destaques nos mais de
150 segmentos incluídos no prêmio Melhores do Ano 2019. O
material já foi entregue, porém,
ficou decidido que os vencedores serão divulgados ao longo da
próxima semana através da página do jornal no Facebook (www.
facebook.com/facejornaloeco).
A ideia é divulgar o resul-

tado em diversas publicações,
divididas por grupos de categorias. A cada dia serão revelados
cerca de 30 vencedores. A lista
completa com as empresas mais
lembradas pelos lençoenses, assim como as porcentagens obtidas na pesquisa, sai na edição do
próximo sábado (20).
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 25 dias para
ser concluído.

Por exemplo, para o jantar,
além do filé mignon ao molho
basto e do salmão com ervas
finas e alcaparras, que fizeram
um sucesso, teremos rondelli
de presunto e queijo. Para as
sobremesas, incluímos, além
da Gelateria com cinco tipos
de sorvetes, a cascata de chocolate”, adianta Spunar.
Ainda segundo ele todas as
opções de bebidas oferecidas
em 2018 também foram mantidas, com cerveja Original,
vinho frisante, whisky Red
Label, água e refrigerantes.
Sucesso na última edição, o
Bartender de batidinhas estará
de volta, oferecendo drinks de
cachaça, vodka e saquê preparados na hora com morango,
limão, kiwi, abacaxi ou maracujá. “Não tenho dúvidas que,
mais uma vez, conseguiremos
agradar bastante as pessoas que
participarem do Melhores do
Ano. Além de um cardápio de
primeira, vamos fazer de tudo
para garantir o melhor atendimento, como todos merecem”,
finaliza Spunar.

BARTENDER
Drinks com Cachaça/Vodka/
Saquê e cinco opções de frutas:
Morango
Limão
Kiwi
Abacaxi
Maracujá
ENTRADAS
Queijo Gouda
Queijo Parmesão
Queijo Provolone
Queijo Gorgonzola
Queijo Mozarela
Salame Italiano
Peito de peru
Presunto
Lombo Canadense
Azeitona preta
Azeitona verde
Antepasto de berinjela
Mini cuscuz
Torta de escarola
Torta de frango com Catupiry

Morango
Uva
Abacaxi
Melão
Salpicão de frango
Salada marroquina
Patês de frango
Patê de alho
Cestas de Pães (francês,
italiano, brioche, pão de leite,
torrada canapê, pão de alho,
mini francês com gergelim e
arranjo de pães)
JANTAR
Arroz branco
Risoto de palmito
Rondelli de presunto e queijo
Filé mignon ao molho basto
Salmão com ervas finas e
alcaparras
Purê de mandioquinha
Salada Verde (alface americano, rúcula e tomate cereja)
SOBREMESA
Gelateria (cinco tipos de
sorvete, casquinha, cestinha e
potinho, farofa de paçoca, caldas
morango, chocolate caramelo)
Cascata de chocolate
ENCERRAMENTO
Café e Petit four

MINISTÉRIO DA CIDADANIA,
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO POR MEIO
DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA,
PREFEITURA DE LENÇÓIS PAULISTA
E LWART LUBRIFICANTES APRESENTAM

teatro gratuito

13/JULHO
SÁBADO, 19H

NERINAA OVELHA
NEGRA
Cia. Paideia de Teatro

livre

tradução em libras

LENÇÓIS PAULISTA
Teatro Municipal
Adélia Lorenzetti
Rua Cel. Álvaro Martins, 790

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

execução

correalização

realização
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Para garantir excelência no atendimento, o Poupatempo atende com horários
agendados. O atendente virtual Poupinha, disponível no portal www.poupatempo.
sp.gov.br, já realizou 11,2 milhões de agendamentos desde que entrou em operação,
há dois anos. Além de facilitar o agendamento, o robô que interage por chat no portal
também presta serviços como a emissão de Atestado de Antecedentes Criminais.
FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

NOVIDADE

Governo confirma
implantação do
Poupatempo em Lençóis
Unidade vai funcionar no prédio do antigo
HSBC, na Rua Quinze de Novembro
Elton Laud
onforme antecipado pelo
site www.jornaloeco.com.
br na quinta-feira (11), o
Governo do Estado de São Paulo
incluiu Lençóis Paulista na lista das cinco cidades que serão
contempladas com novas unidades do Poupatempo. A informação foi confirmada pelo prefeito Anderson Prado de Lima
(PSB), que vinha negociando a
implantação diretamente com
o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) e Ernesto Mascellani
Neto, Superintendente da Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de
São Paulo), empresa estatal que
administra o programa.
O anúncio oficial da implantação de uma unidade do Poupatempo na cidade foi feito na
manhã da quinta-feira (11) pelo
vice-governador Rodrigo Garcia,
que ocupava o cargo máximo do
Executivo paulista por conta de
viagem de João Dória à Europa.
Na ocasião, Garcia participou
de uma cerimônia em que o programa recebeu, pelo quinto ano
consecutivo, o prêmio de “Melhor Serviço Público de SP”, em
pesquisa realizada pelo Instituto
Datafolha. Além de Lençóis, as
cidades de Aguaí, Campinas,
Jales e Salto também ganharão
novas unidades.
Segundo a assessoria de im-

C

prensa do Governo do Estado,
os postos de atendimento, que
devem ser implantados ainda
em 2019, serão mais modernos
do que os já existentes e contemplam uma espécie de projeto piloto com ênfase em serviços eletrônicos, com unidades equipadas
com totens de autoatendimento.
Em nota encaminhada à redação
do Jornal O ECO, Ernesto Mascellani Neto detalhou o projeto
coordenado por sua autarquia.
“Além da instalação de novos
postos em parceria com outros
órgãos do governo como Detran (Departamento Estadual de
Trânsito), CDHU (Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e Sabesp (Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo), o Poupatempo também vai ampliar o
número de serviços eletrônicos
que podem ser resolvidos pelo
portal, aplicativos e totens de
autoatendimento”, destacou.
À reportagem, o prefeito Anderson Prado revelou que as negociações para a implantação da
unidade em Lençóis se iniciaram
há cerca de 90 dias, diretamente
com Rodrigo Garcia e Ernesto
Mascellani Neto. Os encontros
foram intermediados pelo secretário do distrito de Alfredo
Guedes e Áreas Rurais, Gumercindo Ticianelli Júnior, que é
do mesmo partido que o vice-governador. Segundo Prado, o

POUPATEMPO - Unidade local será implantada no prédio do
antigo banco HSBC, na Rua Quinze de Novembro

Poupatempo deve funcionar no
prédio do antigo banco HSBC,
na Rua Quinze de Novembro.
“Foram meses de negociação
para que essa importante conquista para a população lençoense fosse concretizada. Foram realizadas
várias reuniões na Prodesp, com
a participação de representantes
das nossas secretarias de Planejamento e Tecnologia e também já
recebemos a equipe técnica em
Lençóis Paulista”, pontuou Prado,
que também destacou o os benefícios que o Poupatempo trará para
as cidades da microrregião de Lençóis Paulista, que terão o serviço
mais perto.
Ainda segundo o prefeito,
o novo modelo representa um
avanço em relação ao atual. “É
uma proposta que vai gerar uma
interface entre serviços públicos
municipais, estaduais e federais.
É uma versão atualizada e mais
moderna do Poupatempo como
a gente conhece. Essas interfaces estão sendo construídas
pelas equipes da Prodesp, com
apoio da nossa Secretaria de
Tecnologia da Informação, e esperamos que, em breve, os serviços estejam disponíveis para a
população. Além do vice-governador Rodrigo Garcia, gostaria
de agradecer ao governador
João Dória (PSDB), ao superin-

tendente Ernesto Mascellani e
ao secretário Gumercindo Ticianelli Júnior”, finaliza.
SOBRE O PROGRAMA
Com o projeto de expansão
do programa, que além das
cinco unidades confirmadas
para este ano pretende instalar
outras 25 nos próximos quatro
anos, o Poupatempo passará
dos atuais 73 para 103 postos
de atendimento. Desde a instalação da primeira unidade do
Poupatempo, na capital (Sé),
em 1997, o programa já prestou
mais de 580 milhões de serviços à população. Só no primeiro
semestre deste ano foram 15,4
milhões de atendimentos.
Em todo o estado o Poupatempo tem 130 totens de autoatendimento instalados em shoppings, supermercados, estações
do Metrô, CPTM (Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos) e postos de atendimento.
Nos totens é possível imprimir
de graça e na hora o Atestado
de Antecedentes Criminais,
pesquisar débitos e multas de
CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e veículos e solicitar
segunda via do RG ou da CNH,
entre outros serviços, além de
realizar agendamento de horário
em qualquer unidade.

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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REFORÇO
O Barcelona conﬁrmou nessa sexta-feira (12) a contratação do atacante francês Antoine
Griezmann. O clube espanhol pagou €$ 120 milhões (cerca de R$ 505 milhões) pelo
jogador, valor da multa rescisória com o Atlético de Madrid. Campeão da Copa do Mundo
de 2018, o atleta de 28 anos assinou contrato por cinco temporadas, válido até junho de
2024, com uma cláusula de rescisão no valor de €$ 800 milhões (R$ 3,3 bilhões).

ARTES MARCIAIS

Invictus brilha no Campeonato Paulista de Kung Fu Wushu
FOTO: DIVULGAÇÃO

Composta por atletas de Lençóis e
Borebi, equipe garantiu 13 medalhas e
ficou com o título no sanda
Elton Laud

no pódio em todas as categorias,
com sete medalhas de ouro, quatro de prata e duas de bronze.
Com o desempenho, a equipe
terminou a competição em primeiro lugar, com 25 pontos, superando as academias Hung Sin
Kung Fu Academy, de São Paulo,
e Fábrica da Luta Making Winners, de Porto Ferreira, que encerraram suas participações com
17 e 16 pontos, respectivamente.

último final de semana foi
marcado por uma importante conquista da academia
Invictus Wushu Sanda, de Lençóis
Paulista. Composta por atletas da
cidade e da vizinha Borebi, a equipe participou da 30ª edição do
Campeonato Paulista de Kung Fu,
disputado no sábado (6), no Clube
Cultura, em Campinas, e sagrou-se campeã geral da competição
na modalidade sanda. O evento
promovido pela FPKF (Federação
Paulista de Kung Fu), reuniu centenas de atletas de diversas cidades do estado de São Paulo.
A Invictus, que competiu
com 13 atletas, garantiu lugar

O

NO TOPO DO PÓDIO - Atletas da academia Invictus se
destacam no Campeonato Paulista de Kung Fu

mente. No Masculino para atletas
com até 39 quilos, os três primeiros lugares foram ocupados, na
ordem, por Clayton Rangel Mariano, Otávio Alverenga e Henry
Eduardo Lima da Silva. Já no
Masculino para atletas com até
42 quilos, Bryan Vinícius Zamboni garantiu medalha de prata.

MEDALHAS
Na categoria Infantil participaram seis lutadores, todos com
11 anos. No Feminino para atletas com até 39 quilos, Ana Lídia
Nonato e Shophie Tralle ficaram
com prata e bronze, respectiva-

Santa Catarina. Além de João Vitor, Carlos Eduardo, Luís Otávio,
Guilherme, Nathalia, José Carlos
e Gabriel, Karen Pitoli, de 18
anos, que é a atual campeã nacional no Adulto Feminino para atletas com até 65 quilos, também já
tem vaga garantida.
O treinador Adriano Pitoli,
comemora os excelentes resultados, mas já foca na preparação
dos oito atletas para a competição nacional marcada para daqui dois meses. “Esse foi o primeiro ano que competimos com
a marca Invictus. Inscrevemos
atletas novos, o mais experiente
tem 23 anos, e conquistamos o
título em quase todas as categorias. Foi um desempenho muito
bom. Agora é treinar forte para o
Campeonato Brasileiro, que vai
ser bem complicado. Ser a melhor equipe do estado aumenta
ainda mais nossa responsabilidade”, enfatiza o técnico.

quilos; já Guilherme Moreno
Gama, também de 16 anos, subiu ao lugar mais alto do pódio
na divisão de peso até 70 quilos.
No Adulto Feminino Avançado para atletas com até 60 quilos, o ouro ficou com a lutadora
Nathalia Briquezi, de 18 anos.
No Adulto Masculino Avançado foram mais dois títulos; um
com José Carlos dos Santos, de
23 anos, na divisão para atletas
com até 60 quilos; e outro com
Gabriel Ferreira Campos, de 22
anos, que competiu entre os atletas com até 70 quilos.
CAMPEONATO BRASILEIRO
Com os resultados, todos
os sete atletas das categorias Infantojuvenil, Juvenil Avançado
e Adulto Avançado garantiram
vaga no 30º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu, que
será disputado entre os dias 4 e
8 de setembro, em Bombinhas,

Na categoria Infantojuvenil
Masculino para atleta com até 56
quilos, João Vitor José Alexandre
e Carlos Eduardo da Silva, ambos
de 14 anos, faturaram ouro e prata, respectivamente. No Juvenil
Masculino Avançado Luís Otávio
da Silva, de 16 anos, garantiu o
ouro entre os atletas com até 65

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

FUTEBOL

Líderes vencem e mantêm a ponta na Série B do Amador
União Primavera, Reduto, Chape e Alfredo Guedes seguem invictos
Elton Laud

Paccola (Cecap), o Reduto ganhou do Esportivo União por 3
a 1, com gols de Magno Nunes,
Gustavo Silva e Vinicius Afonso
- Josinei da Silva descontou. No
outro confronto, o Nacional goleou o Liverpool por 4 a 0, com
gols de André Moura (2), Eder
Inácio e Eduardo Oliveira.
No Estádio Municipal Zeferino Ribeiro Sobrinho (Alfredo
Guedes), o Chape venceu o Atlético Guarani por 1 a 0, com gol
de Fábio da Silva. Fechando a
rodada, o União Primavera derrotou o Unidos da Vila por 4 a 2,
com gols de Natan da Silva (2),
Gabriel Farinha e Douglas Pinto - Higor dos Santos e Gabriel
Lemes descontaram.

Lima, Jucimário Santos, Paulo
Teixeira, Ronaldo Souza e Luciano Silva. No mesmo local, o Paulista derrotou o Atlétiko Kaju por
3 a 1, com gols de Luiz Ricardo
Souza (2) e Johnatan Holanda André Souza descontou.
No Estádio Municipal João
Roberto Vagula (Vagulão), o
Alfredo Guedes venceu o Real
Lençóis por 3 a 1, com gols de
André Luiz Sarzi (2) e Willian
Henrique Paulo - Pablo Oliveira descontou. No outro jogo, o
Esperantina superou o MA FC
pelo mesmo placar, com gols de
Júlio Coelho Vaz, Jeferson Rodrigues e Igor Camargo - Murilo
Pereira descontou.
No Estádio Distrital Eugênio

último domingo (7) trouxe poucas novidades à
classificação da Série
B do Campeonato de Futebol
Amador de Lençóis Paulista.
Porém, com todas as equipes
em campo para a disputa de
oito partidas, a rodada teve
muitas bolas balançando as
redes, com 36 gols marcados e
média de 4,5 por confronto.
O maior placar foi registrado
no campo do Centro Esportivo
Zéfiro Orsi (Jardim Ubirama),
onde o Grêmio da Vila goleou
o Capital por 9 a 0, com gols
de Tiago Cunha (2), Guilherme
Salles, Juliano Melo, Eduardo

O

SEQUÊNCIA
As equipes voltam a campo
apenas no próximo domingo (21).
No Vagulão, às 8h, o Esportivo
União enfrenta o Nacional. Às
10h, jogam Esperantina e Atlétiko
Kaju. No Jardim Ubirama, às 8h,
o Alfredo Guedes encara o Atlético
Guarani. Às 10h, entram em campo Liverpool e União Primavera.
Na Cecap, às 8h, o MA FC pega
o Unidos da Vila. Às 10h, duelam
Real Lençóis e Grêmio da Vila. Em
Alfredo Guedes, às 8h, o Paulista
mede forças com o Capital. Às 10h,
se enfrentam Chape e Reduto.

NA COLA - Reduto (camisa listrada) vence e segue na
perseguição ao União Primavera

13 pontos - Chape leva vantagem no saldo de gols. Grêmio da
Vila e Esperantina, que foram a
oito pontos, entraram na zona
de classificação para as quartas
de final, superando Unidos da
Vila e Esportivo União, que ficaram nos sete pontos. Com a
mesma pontuação está o Paulista, sétimo colocado. Na lanterna segue o Liverpool, com três
pontos. Confira a classificação
completa abaixo:

e 11 pontos, respectivamente. O
Nacional saltou do quinto para o
terceiro lugar, com sete pontos,
derrubando Atlético Guarani e
MA FC para a quarta e quinta
colocações, com cinco e quatro
pontos. Atlétiko Kaju, com três
pontos, Capital, com dois, e Real
Lençóis, com zero, seguem nas
três últimas colocações.
No Grupo B, Chape e Alfredo Guedes seguem em disputa
acirrada pela ponta, ambos com

CLASSIFICAÇÃO
Com os resultados da rodada, pouca coisa se modificou na
classificação do Grupo A. União
Primavera e Reduto seguem na
ponta da tabela, agora com 13

VEJA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B APÓS A RODADA
C

GRUPO A

P

J

V

E

D

GP

GC

S

C

GRUPO B

P

J

V

E

D

GP

GC

S

1º

União Primavera

13

5

4

1

0

14

3

11

1º

Chape

13

5

4

1

0

14

2

12

2º

Reduto

11

5

3

2

0

14

6

8

2º

Alfredo Guedes

13

5

4

1

0

14

9

5

3º

Nacional

7

5

2

1

2

12

9

3

3º

Grêmio da Vila

8

5

2

2

1

10

1

9

4º

Guarani

5

5

1

2

2

4

7

-3

4º

Esperantina

8

5

2

2

1

11

10

1

5º

MA FC

4

5

1

1

3

6

8

-2

5º

Unidos da Vila

7

5

2

1

2

13

12

1

3
2
0

5
5
5

1
0
0

0
2
0

4
3
5

12
3
4

18
18
11

-6
-15
-7

6º Esportivo União
7º Paulista
8º Liverpool

7
7
3

5
5
5

2
2
1

1
1
0

2
2
4

7
8
3

7
15
13

0
-7
-10

6º Atlétiko Kaju
7º Capital
8º Real Lençóis

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

SÉRIE A

Quatro jogos movimentam
rodada da Série A do Amador
Expressinho defende
liderança em jogo
contra o Asa Branca
Elton Laud
Estádio Distrital Eugênio
Paccola (Cecap) e o Estádio
Municipal Zeferino Ribeiro
Sobrinho (Alfredo Guedes) recebem, na manhã deste domingo (14), quatro partidas válidas
pela quinta rodada da Série A do

O

Campeonato de Futebol Amador
de Lençóis Paulista. Com quase
metade dos jogos da primeira fase
disputados, as equipes esquentam
a briga pela classificação para a semifinal da competição promovida
pela Secretaria de Esportes e Recreação do município.
Quem abre a rodada, às 8h,
no campo da Cecap, é o Grêmio
Cecap, que ocupa o quarto lugar, com seis pontos, e tenta se
manter na zona de classificação
em confronto contra o Atlético
Lençóis, sétimo colocado, com

PELA PONTA - Expressinho
(uniforme mais claro) defende
liderança em confronto
contra o Asa Branca

C

EQUIPES

P

J

V

E

D

GP

GC

S

1º

Expressinho

9

3

3

0

0

14

2

12

2º

Unidos do Júlio Ferrari

9

4

3

0

1

12

6

6

3º

Santa Luzia

7

3

2

1

0

7

3

4

4º

Grêmio Cecap

6

3

2

0

1

8

5

3

5º

Asa Branca

6

4

1

3

0

5

4

1

6º

São Cristovão

4

4

1

1

2

8

8

0

7º

Atlético Lençóis

4

4

1

1

2

5

9

-4

8º

Nova Lençóis/CUP

0

3

0

0

3

1

11

-10

0

4

0

0

4

2

14

-12

9º Açaí

quatro pontos. Às 10h, jogam Expressinho, que tem nove pontos e
defende a liderança, e Asa Branca, quinto na tabela, também
com seis pontos conquistados.
No distrito de Alfredo Guedes, às 8h, o Santa Luzia, tercei-

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

ro colocado, com sete pontos,
encara o São Cristovão, que
está em sexto lugar, com quatro
pontos. No jogo das 10h, o Nova

Lençóis/CUP, que ainda não
pontuou e está na penúltima
posição da classificação, mede
forças com o Unidos do Júlio

Ferrari, segundo lugar, com os
mesmos nove pontos que o Expressinho. Confira a classificação completa acima:

Regional
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TRAINEE
A empresa RH Assessoria está com vagas abertas para a função de Operador Trainee na
empresa Bracell. Os interessados precisam residir em Macatuba ou Lençóis Paulista, ter
disponibilidade de horário e curso técnico nas áreas de química, mecânica ou áreas correlatas
(cursos técnicos direcionados para indústria como por exemplo automação industrial e
segurança do trabalho). É desejável experiência na indústria. Os interessados devem enviar o
currículo para o e-mail: rh_cadastro@hotmail, e mencionar a sigla: OP TRAINEE.

AGUDOS

Legião Mirim reúne
350 pessoas em
Rodada de Palestra
Com o tema “Conexões Humanas: Interligando sonhos pessoais e
profissionais” evento contou com 19 palestrantes de diversas áreas
Da Redação
creditando que, para
transformar os jovens em
cidadãos e profissionais
qualificados, é preciso conectá-los a diferentes realidades, a
Legião Mirim de Agudos realizou no início deste mês, entre
os dias 1 e 3, a 4ª Rodada de
Palestras, evento tradicional em
que a associação busca inspirar
os jovens que atende através da
experiência de vida de profissionais de diversas áreas.
O evento deste ano, que
abordou o tema “Conexões
Humanas: Interligando sonhos
pessoais e profissionais”, con-

A

tou com a presença de mais de
350 pessoas. Entre o público,
além dos alunos atendidos pela
entidade, estavam familiares,
que também participaram de
diversas atividades interdisciplinares, que tiveram como
foco questões ligadas ao futuro
profissional e pessoal.
As palestras foram ministradas por 19 profissionais voluntários de Agudos e região,
que atuam em diversas áreas,
como Direito, Engenharia, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Psicologia, Pedagogia,
Publicidade, Relações Internacionais e Tecnologia.
Para encerrar o evento a

associação contou com a secretária de Desenvolvimento
Econômico, Turismo, Renda da
Prefeitura Municipal de Bauru,
Aline Fogolin, que, assim como
os demais palestrantes, despertou nos jovens a vontade de
ir em busca da realização dos
seus sonhos.
O formato deste ano foi
composto por salas temáticas
dividas por áreas, nas quais os
alunos puderam conhecer melhor as profissões que querem
seguir por meio de inscrições
antecipadas. A realização do
evento contou com a colaboração de mais de 40 voluntários
(alunos da associação).

AREIÓPOLIS

Empresa cadastra currículos para futuras contratações
Aerocris atua na fabricação de peças e
ferramentas para a indústria aeronáutica
Elton Laud
Aerocris, empresa com
12 anos de experiência
no ramo de fabricação
de peças e ferramentas para
a indústria aeronáutica, com
sede na vizinha cidade de
Areiópolis, está cadastrando
currículos para futuras contratações em diversas áreas. Os
interessados nas vagas devem
encaminhar seus currículos
exclusivamente para o e-mail:

A

curriculo@aerocris.ind.br.
A demanda é para os cargos
de Ajustador Mecânico, Assistente/Analista ADM (Compras,
Fiscal, RH, etc.), Assistente/
Analista Comercial, Assistente/Analista PPCP, Assistente/
Analista da Qualidade, Assistente/Técnico em Manutenção,
Inspetor da Qualidade, Gerente Industrial, Operador de
Máquina (Torno e Fresa Convencionais e CNC), Processita/
Programador CNC, Projetista

(CATIA) e Supervisores (ADM,
Comercial, Engenharia de Produção e Qualidade).
A empresa fica na Avenida
Marginal, 200, no Distrito Industrial de Areiópolis. Para esclarecer eventuais dúvidas ou obter
outras informações, os interessados podem entrar em contato
pelo próprio e-mail (curriculo@
aerocris.ind.br) ou através do
telefone (14) 38461717. Vale destacar que, inicialmente, só estão
sendo cadastrados currículos e
que o envio não garante a contratação nem a participação em
nenhum processo seletivo aberto
pela empresa.

PEDERNEIRAS

Servidores recebem treinamento para manipulação de alimentos
Encontro reforçou os conhecimentos sobre o
serviço de alimentação escolar

TREINAMENTO - Capacitação contou com a participação de 88 servidores
que trabalham nas escolas da cidade e lidam com alimentos no dia a dia

Da Redação
Prefeitura Municipal de
Pederneiras, por meio
da Coordenadoria de
Alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação,
realizou na quinta-feira (11) um
treinamento com 88 servidores
da rede municipal de educação,
que trabalham nas escolas da
cidade e lidam com alimentos
no dia a dia. O treinamento

A

foi supervisionado pela coordenadora da Cozinha Piloto e
nutricionista, Marisa Moreno,
e ministrado pela nutricionista
Edivania Maria Gasques Faria.
Segundo Marisa Moreno, a
intenção do encontro é reforçar e
aprimorar os conhecimentos dos
servidores em relação ao serviço
de alimentação escolar do município. “A questão da alimentação
é muito importante. Lidar com
a alimentação das crianças é um

compromisso que nós levamos
muito a sério e, por isso, constantemente oferecemos treinamentos e capacitação aos nossos
colaboradores”, destaca.
A rede municipal de educação de Pederneiras conta com
quase 5 mil alunos matriculados
nos ensinos Infantil e Fundamental e nas creches. A Cozinha
Piloto fornece diariamente mais
de 11 mil refeições para todas
as escolas municipais e estaduais da cidade, que recebem um
cardápio elaborado pelas nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação com refeições
balanceadas e nutritivas.
Para a Secretária Municipal
de Educação, Fernanda Figueiredo Fabri Maciel, a alimentação escolar é muito importante
para a educação dos alunos. “Estamos trabalhando sempre no
sentido de oferecer aos nossos
servidores mais competência e
orientação para que as refeições
oferecidas nas escolas municipais sempre sejam as melhores
para os nossos alunos e contribuam para o crescimento e o
aprendizado deles”, conclui.

CONEXÕES HUMANAS - Evento busca inspirar os jovens através da
experiência de vida de profissionais de diversas áreas

Prefeitura Municipal de Areiópolis
1-COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA
ANUAL DE FUNCIONAMENTO
O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
DE AREIÓPOLIS CONCEDE LICENÇA ANUAL DE
FUNCIONAMENTO DE:
RAZÃO SOCIAL: PM AREIÓPOLIS – ACADEMIA DE
SAÚDE PROFº LOURIVAL REIS BLANCO
END: JOÃO ABILIO GOMES, 210
CEVS: 350360401-931-000007-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA
CPF: 171.781.848-09
DATA DE VALIDADE: 26/06/2020
RAZÃO SOCIAL: PM AREIÓPOLIS – COZINHA PILOTO MUNICIPAL
END: RUA JOAQUIM RAMOS DA SILVA, 150
CEVS: 350360401-562-000001-1-6
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELIRIANE JAMA
PEREIRA
CPF: 302.804.878-78
DATA DE VALIDADE: 06/06/2020
RAZÃO SOCIAL: PM AREIÓPOLIS – PADARIA MUNICIPAL
END: JOAQUIM RAMOS DA SILVA, 150
CEVS: 350360401-109-000002-1-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELIRIANE JAMA
PEREIRA
CPF: 302.804.878-78
DATA DE VALIDADE: 06/06/2020
RAZÃO SOCIAL: APAE DE AREIÓPOLIS – ESTRUTURA FÍSICA
END: VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº1200
CEVS: 350360401-880-000005-1-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARIA EDUARDA BIONDON VASSOLER
CPF: 158.189.718-09
DATA DE VALIDADE: 14/05/2020
RAZÃO SOCIAL: APAE DE AREIÓPOLIS – SERVIÇO
DE FISIOTERAPEUTA
END: VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº1200
CEVS: 350360401-865-000006-1-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LETÍCIA PUPO DA SILVEIRA
CPF: 361.147.548-32
DATA DE VALIDADE: 14/05/2020
RAZÃO SOCIAL: APAE DE AREIÓPOLIS – SERVIÇO
DE PSICOLOGIA
END: VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº1200
CEVS: 350360401-865-000007-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GABRIELA LOURENÇÃO PEDROSO
CPF: 423.105.038-43
DATA DE VALIDADE: 14/05/2020
RAZÃO SOCIAL: APAE DE AREIÓPOLIS – SERVIÇO
DE FONOAUDIOLOGIA
END: VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº1200
CEVS: 350360401-865-000008-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO: TATIANA PRENHACCA
CONEGLIAN
CPF: 284.198.678-02
DATA DE VALIDADE: 14/05/2020
RAZÃO SOCIAL: APAE DE AREIÓPOLIS – CONSULTÓRIO MÉDICO
END: VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº1200
CEVS: 350360401-863-000061-1-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDREA SIQUEIRA
CAMPOS MONTI
CPF: 174.006.958-78
DATA DE VALIDADE: 14/05/2020
RAZÃO SOCIAL: APAE DE AREIÓPOLIS – SERVIÇO
DE TERAPIA OCUPACIONAL
END: VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº1200
CEVS: 350360401-865-000010-1-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SUSAN VICTORIA
SCARPELLI
CPF: 417.868.938-00
DATA DE VALIDADE: 14/05/2020
RAZÃO SOCIAL: NEIDE APARECIDA DE SOUZA
AREIÓPOLIS - ME
END: RUA JOSÉ GIORGETTO,175
CEVS: 350360401-477-000003-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HENRIQUE VITAGLIANO PEDROSO
CPF: 399.070.168-10
DATA DE VALIDADE: 03/06/2020
RAZÃO SOCIAL: ROBERTO AMARAL LEITE DE
ALENCAR
END: RUA GIACOMO BAILO, 260
CEVS: 350360401-863-000007-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROBERTO AMARAL
LEITE DE ALENCAR
CPF: 181.792.008-17
DATA DE VALIDADE: 06/06/2020
RAZÃO SOCIAL: JAINE APARECIDA DE MORAES
41800243812
END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 306
CEVS: 350360401-477-00013-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO JOSÉ MORETI
CPF: 005.795.438-03
DATA DE VALIDADE: 14/06/2020
RAZÃO SOCIAL: PEDRO HENRIQUE MONTORO
LOPES 02946229858

END: RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, 231
CEVS: 350360401-561-000214-1-5
DATA DE VALIDADE: 07/05/2020
RAZÃO SOCIAL: JOÃO FABIORODRIGUES GARDINO
END: RUA DR. PEREIRA DE REZENDE, 197
CEVS: 350360401-472-000049-1-0
DATA DE VALIDADE: 27/06/2020
RAZÃO SOCIAL: CRISTIANO ALVES DE ANDRADE
END: RUA ADELINO AUGUSTO BRAS, 136
CEVS: 350360401-471-000035-1-4
DATA DE VALIDADE: 05/06/2020
RAZÃO SOCIAL: CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS ALVES 27819853840
END: RUA JOÃO VITAGLIANO, 140
CEVS: 350360401-960-00095-1-2
DATA DE VALIDADE: 14/06/2020
RAZÃO SOCIAL: VALDIRENE DE FATIMA SIQUEIRA 12653211831
END: RUA CANUTO RAMOS, 226
CEVS: 350360401-472-000039-1-3
DATA DE VALIDADE: 06/12/2019
RAZÃO SOCIAL: ROSENILDA PEREIRA DE SOUZA
10612804895
END: RUA JOÃO VITAGLIANO, 30
CEVS: 350360401-561-000217-1-7
DATA DE VALIDADE: 17/05/2020
RAZÃO SOCIAL: DEIVID APARECIDO PEDAIS
36240191809
END: RUA CARMO CIAPINA, 136
CEVS: 350360401-109-000009-1-4
DATA DE VALIDADE: 10/06/2020
RAZÃO SOCIAL: MARIA LOURDES DE AGUIAR
SOUZA 16341399847.
END: RUA OLIMPIO ROMUALDO DA SILVA, 215
CEVS: 350360401-561-000231-1-6
DATA DE VALIDADE: 20/03/2020
RAZÃO SOCIAL: IRACEMA ANTONIO 09108288810
END: RUA MILTON FERREIRA DE LIMA, 10
CEVS: 350360401-561-000233-1-0
DATA DE VALIDADE: 31/05/2020
RAZÃO SOCIAL: GELSON N. F. PENEDO ME
END: AVENIDA SANTA CRUZ, 2800
CEVS: 350360401-561-000041-1-1
DATA DE VALIDADE: 01/06/2020
SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUMPRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE E
OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES
ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS,
RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO
NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
2 - COMUNICADO DE CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
DE AREIÓPOLIS CONCEDE O CANCELAMENTO
DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ABAIXO
CITADO:
RAZÃO SOCIAL: CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS ALVES
END: RUA JOÃO VITAGLIANO, 140
CEVS: 350360401-960-00064-1-6
RAZÃO SOCIAL: ADRIANA DE LIMA
END: RUA ROQUE TAGLIATELA, 35
CEVS: 350360401-561-000182-1-0
RAZÃO SOCIAL: MATEUS HENRIQUE
MARÃES NEVES 46077110809
END: RUA DR. JOÃO ABILIO GOMES, 107
CEVS: 350360401-561-000211-1-3

GUI-

3- O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS CONCEDE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ABAIXO CITADO:
RAZÃO SOCIAL: APAE DE AREIÓPOLIS – SERVIÇO
DE FISIOTERAPIA
END: VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº1200
CEVS: 350360401-865-000006-1-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ERICA CASSIANA COSTA
CPF: 332.617.188-97
4- O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS CONCEDE A ASSUNÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA ABAIXO CITADO:
RAZÃO SOCIAL: APAE DE AREIÓPOLIS – SERVIÇO
DE FISIOTERAPIA
END: VEREADOR IGNÁCIO LEITE, Nº1200
CEVS: 350360401-865-000006-1-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LETÍCIA PUPO DA SILVEIRA
CPF: 361.147.548-32
AREIÓPOLIS, 10 DE JULHO DE 2019
VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DE AREIÓPOLIS
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Classificados

VEÍCULOS
VENDA

COLBT LTZ ano
2017, modelo novo
(sem detalhes), cor
metálico, completo,
único dono – 11
mil km. Tratar: (14)
99709-5659 c/ Lima.
VENDE OU troca
S10, 2011, 4x4
Diesel, Rodeio,
completa. Tratar: (14)
99715-3558
PAJERO FULL 2007
3.2 diesel, automática, 4x4, completa, 7
lugares, couro, DVD,
R$ 60.000,00 - tel
whats 99614-3191.
AGILI LTZ Easytronic
1.4, ano 2014, preto,
completo, câmbio e
piloto automáticos
e shifters (troca de
marcha borboleta)
atrás do volante.
Contato com Luccas 9.9740-6502.
FUSCA 72 cor branco, reformado, com
roda de alumínio.
Tratar (14) 981277721
MERIVA JOY 1.4
cor preta ano 2009 –
Tratar (14) 3263-4351
ASTRA SEDAN
ano 2005. Tratar (14)
98171-5643.
ZAFIRA ELITE 2.0
MPFI FLEXPOWER
2006 em ótimo
estado - procedência
–07 lugares - documentada - aceito
troca. Troca só carro
ou moto de menor
valor e a diferença
em dinheiro, valor R$
26.000,00. Falar c/
(14) 9.9793-7010 vivo
whats.
VENDO 01 Caminhão ano 82 para
entulhos MERCEDES
BENS 1513 com as
caçambas, aceito
casa ou terreno em
(troca). Tratar:(14)
99712-2211
VENDO ECOSPORT
XLS 1.6 2006, Flex,
prata, completa,
sensor estacionamento - tel whats
(14) 99614-3191
HONDA CIVIC 2007
preto FLEX valor R$
28.000,00. Tratar:
(14) 99817-3280, (14)
99262-9876 ou (14)
99694-6060
VENDE-SE FUSCA
1300l ano 1980.
otimo estado. Tratar:
(14) 99625-6905
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) 98177-0870.
VOYAGE - 1.8 ano
1991 04 portas. Tratar: (14) 3264-5396
ou (14) 99641-8253
ECOSPORT 2007
cor vinho vendo
ou troco por outro
carro de menor
valor. Tratar: (14)
99693-8389
SCORT GL ANO
1987 cor verde metálico, doc em dia
, bateria e pneus
novos, álcool. Valor
R$3000,00 Tratar
com Luiz ou Claudia
Cel: (14) 991122708
VENDE- SE Agile,
2011, flex, preto.
Contato (14) 996747626
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

ANIMAIS

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

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

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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.
VENDO TT230 2010
para trilha com carreta
para 3 motos – Tratar:
(14) 99614-3191.
TWISTER ANO 2006,
cor prata – vendo ou
troco por moto 2011
TITAN 150, Tratar:
(14) 99782-1770 c/
Mariano.

EMPREGOS

VENDE-SE UMA
Van Renault máster
2010, executiva,
cor prata, padrão
astesp. Tratar cel:.
(14) 99111-7849

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

VENDE-SE FOX
2006, motor e
pneus novos, cor
prata, com trio
elétrico. Tratar cel:.
(14) 99660-8985

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

VENDE-SE UMA
cara van ano 81,
cor branca. Valor
R$1000,00. Tratar
cel:. (14) 998056976

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

VENDE-SE UM
Voyage ano 82, cor
vermelho. Valor
R$1000,00. Tratar
cel:. (14) 998056976

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

DANY MODASmoda 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

VENDE-SE 01 moto
CG Titan EX 160, cor
vermelha modelo 2018,
com 4 mil km, Tratar:
(14) 99167-7651.

RL CAÇAMBA – Faz
serviços de limpeza
com caçamba para
entulho (para firmas
e particulares). Tratar
(14) 99789-2210/
99777-2218

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

SUCATÃO DIDI compro ferro, papelão,
cobre, alumínio em
geral. Tratar na Rua
Willian Orsi, nº 57,
Jardim Itapuã. Fone
(14) 3264-6195/
99675-8650. Email: reciclaveismc@hotmail.
com.br
FAÇO PULVERIZAÇÃO no combate de
doenças e pragas, em
plantas frutíferas e
ornamentais. Tratar
(14) 99127-0004
APLICAM-SE HERBICIDAS mata - mato
em terrenos e quintais.
Tratar (14) 99127-0004
RUBINHO ESTOFADOS- conforto e
qualidade em 1º lugar,
reforma de estofados
em geral. Tratar na
AV Nações Unidas,
230, Núcleo. Fone (14)
3264-7318 (14) 32648163 e 99781-7519.
CHECK LAUDO
Vistorias Veicular, vistoria em autos, motos,
ônibus, caminhões,
etc. Rua Líbero Badaró,
523, Jd. Morumbi,
(ao lado da oficina do
Milani) Telefone (14)
3263-1795 e 997115644.
NATAL JARDINAGEM- faço manutenção em jardim, limpeza
de terrenos, poda de
árvores e até aplicação
de venenos. Tratar (14)
99840-8705/ 32634159 tudo p/ facilitar o
seu jardim!

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.

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 QuadradoCrefito 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

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

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

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

MARCOS SOM manutenção geral
em som automático,
DVD, módulos de
potência. Tratar na R:
Tiradentes, 62, Centro.
Tratar (14) 3263-0074/
99876-5367

GEOVANE ELÉTRICA
Residencial: Serviços
Instalações e reparos
elétricos, faça um
orçamento s/ compromisso, atendimento 24
horas. Tratar (14) 32643837/ 9.9864-9769

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

MARCENARIA
MORETTI – Irmãos
Moretti desde 1960
– Especializada em armários embutidos, estantes, copa e cozinha
em fórmica, móveis sob
encomenda. Endereço:
Av Nove de Julho, 633,
Centro. Telefones (14)
3263-0300/ 3263-3300/
Whats 99634-9647
CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
- Cirurgiã Dentista
Dra. Maraísa - R:
Geraldo Pereira de
Barros, 1133, Centro
– Atende convênios
AESP odonto, ASP aceita também cartões
de crédito e débito.
Tratar (14) 3263-0730/
99115-6306. Email:
maraisama@hotmail.
com
IZAEL ESTOFADOS.
Tratar (14) 3264-7063/
99738-3544 – Atendimento para toda a
região!
GRÁFICA LENÇÓIS
Comunicação Visual e
impressos. AV Jácomo
Nicolau Paccola nº 412.
Tratar (14) 3264-4200/
(14) 98153-2890 ou por
e-mail graficalencois@
globomail.com
ALONSO CABELEIREIRO Av: Hermínio
Jacó nº 622 no bairro
Nova Lençóis, atendimento de segunda a
sábado e aos domingos
e feriados até as 12:
00h.Estamos com
ótimos preços. Tratar
(14) 99728-5999.
PRECISANDO
CALCULAR seu
Seguro Novo ou
Renovação,faça já
seu cálculo com a MC
Corretora de Seguros.
Rua XV de Novembro,
269 Centro - Lençóis
Paulista 014 3263
3803/ 014 99884-3777
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) 991784013
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.

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
VENDO AREIA grossa
valor R$ 50,00 o metro.
Tratar: (14) 99817-3280,
(14) 99262-9876 ou (14)
99694-6060
ESTUDANTIL PRESENTES Roupa de inverno é só aqui, aonde
você encontra o melhor
peças e melhor preço
e atendimento hoje e
sempre, conjuntos infantis e aduldos, blusa
e calçados de todos
os tamanhos pra você
e tada família.. Todo
com 10% de desconto
a vista ou parcelado no
cartão em 6 vezes.(14)
3263-2125
GLÓRIA BERNARDINI Escritório de Engenhariaemail: gloria.
esceng@yahoo.com.br
(14) 3281-4900
PROCURO TRABALHO na área de
Atendimento, tenho
experiência e formação
na área. Contato (14)
99632-0888

ARTES– DIAGRAMAÇÃO (jornal,
revistas, folders, livros
etc.) desenhos em geral (caricaturas, retrato
falado etc.) tratar: (14)
99700-0877
GRAFITE PARA
fachada, pinturas
Artísticas com desenhos para fachadas comerciais e residências.
Studio Paccola (14)
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
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Classificados
EDIFÍCIO BETHA vendo apartamento.
Tratar (14) 99772-7716
com Cláudio.

SERVIÇOS

EXCURSÕES

FESTAS

AULAS PARTICULARES de Italiano Tratar
Valério cel: 99715 2968

07/07 –CAMPOS
do Jordão, almoço,
passeio de trenzinho,
transporte e guia –
Festival de Inverno.
Tratar: Ivani (14) 32648436 / (14) 997248206 ou com Izabel
(14) 99682-9892

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

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.

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.

c/

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

ALIMENTAÇÃO

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

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

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

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

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

__________________________________________________

Av. Nove de Julho, 944 - Centro
Lençóis Paulista – SP
(14) 3263-7094 / 99795-0722
www.santangeloimoveis.com.br
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) 32649745/ 99751-2608.
Email: fjgzlopes@
hotmail.com
ALUGO SALA p/
estética. Tratar (14)
99789-3425/ 997870743
VENHA REALIZAR
o sonho da casa
própria!Financiamos
seu imóvel pela
Caixa Econômica
Federal!*Imóvel
Novo * Imóvel
Usado*Terreno e
Construção faça
uma avaliação de
crédito! (14) 32645165(14) 99820-0872
– José CarlosRua XV
de Novembro, 581.
Edifício Luiz Paccola,
3º andar, sala 32.
Lençóis Paulista.
VENDO MADEIRAMENTO de demolição de telhado peroba rosa. 2 barracões
de 17,15x15,85m a
R$ 4.000,00 cada.
E 01 barracão de
11,60x 20,05m R$
10.000,00. Tratar:
(14) 3269-1057
EXCELENTE OPORTUNIDADE para
escritórios, vende-se
mesas, gaveteiros e
armários, confeccionados em mdf
e revestimentos
padronizados. Tratar:
(14) 9 91180204
VENDO VESTIDO
de noiva novo, valor
a combinar. Tratar
(14) 3264-7658/
99748-6872

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
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
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

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.
27 A 30/07 – Campos do Jordão com
pousada passeio de
trenzinho almoço.
Tratar: c/ Ivani (14)
3264-8436 | 997248206 ou com Isabel
(14) 99682-9892
10/08 – Porto Ferreira.
Tratar: com Ivani (14)
3264-8436 / 997248206 ou com Isabel
(14) 99682-9892
/3264-8436
25/08 – Holambra
– Festa das Flores –
chuvas de prata tratar:
c/ Ivani (14) 32648436 / 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) 996829892
13 A 15/09 – Praia
Grande – Pensão
Grande – pensão
completa. Tratar: c/
Ivani (14) 3264-8436
/ 99724-8206 ou com
Isabel (14) 996829892
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 / 997248206 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) 996829892
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) 32636938/ (14) 3264-7919
/ (14) 99702-7108 /
(14) 99794-7639. Falar
com Arlindo ou Eliza.

ATENÇÃO NOIVAS - Para tornar
seu casamento mais
especial, conheçam
o trio “Sonora - vocal
feminino” que há mais
de 5 anos se dedica
para que cada momento de sua cerimônia
seja inesquecível, com
repertório eclético, que
prioriza a harmonia
vocal e a suavidade
feminina. Contatos:
99124-9296 (Cléo),
99839-0390 (Nanci) e
99112-3352 (Néia). E
mail: sonoravf@gmail.
com.
GI BISCUIT- lembrancinhas para todas as
ocasiões, topo de bolo
e personagens, aceita
encomendas. Tratar
(14) 99619-1155.
FESTAS DE final de
ano chegando, venha
ficar diva com uma
super maquiagem.
Vou até você!. Valor
acessível. Contato:
(14) 99814-8885 Bruna
Santiss Makeup

MARIA CRISTINA
vendo casa na R: Tomé
de Souza, 78. Tratar (14)
99886-9121 com Pedro
JD MORUMBI casa
com 03 quartos sendo
uma suíte com armário,
2 salas + 1 sala de
jantar, lavanderia, terreno amplo, garagem.
Tratar (14) 99782-1060/
99787-2043
VENDO CASA na R:
XV de novembro, 1242,
c/ 190.00m², R$ 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: 32632983
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

RESIDÊNCIAS
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) 99796-9357 ou
99824-2768
VENDE-SE OU Troca
Casa – 02 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro,
garagem e lavanderia
cobertas. Na Rua: João
Flôrencio Amaral nº 220
Bairro Monte Azul.(uma
quadra do mercardo
azulão/gigantão) e tenho interesse em troca
por chácara (Virgílio
Rocha, corvo branco
e Agudos) a negociar.
Tratar: (14) 99665-5755
ou (14) 99648-6977.
SÃO JOÃO - Salão
Festa 147,44 m2 terreno 253 m2 Balcão, Cozinha com churrasqueira, Garagem 3 carros,
Banheiros. Infraestrutura completa ideal para
aluguel Adriano Cian
– Consultor de Imóvel
Tel. 99126 5928
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) 997260567

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 /
99795-0722
JD. GRAJAÚ 02 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro social, área
de serviço e garagem
p/ 02 carros - R$
230.000,00 – SANTANGELO IMÓVEIS
(14) 3263-7094 /
99795-0722
JD. EUROPA 03
dormitórios, sendo 01
suíte, sala, copa, cozinha, banheiro social e
entrada p/ carros. - R$
295.000,00 – SANTANGELO IMÓVEIS
(14) 3263-7094 /
99795-0722
JD. AMÉRICA 04
dormitórios, sendo
01 suíte, sala, copa,
cozinha, banheiro
social e entrada p/
carros. – R$ 250.000,00
- SANTANGELO IMÓVEIS (14) 3263-7094 /
99795-0722
APARTAMENTO EDIFÍCIO RENATA LYCIA
02 dormitórios, sala c/
02 ambientes, cozinha,
banheiro social, área
de serviço, varanda e
02 vagas de garagem.
– R$ 260.000,00 –
SANTANGELO IMÓVEIS (14) 3263-7094/
99795-0722
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
14-3263 1118/99781
2567

APTO FLAMBOYANTS – Bauru: 03
dorm., sala estar/jantar,
cozinha planejada,
área de serviço, 1 vaga
de garagem coberta.
Armários embutidos e
ar condicionado. Aceita
financiamento ou carro
como parte de pagto.
R$190.000,00. Consult
Imóveis (14) 3263
1118/ (14) 99781 2567
VENDO APARTAMENTO no Edifício
Orígenes Lessa, último
andar, com armários
embutidos nos quartos,
nos banheiros e na
cozinha. Banheiros com
box de vidros temperados. A varanda gourmet
fechada com vidros
temperados. Contatos:
(14) 99141-9526 ou (14)
99829-1217
VENDE-SE LINDA
casa núcleo H. L.
ZILLO, 03 dormitórios
(1armario planejado), sala estar, sala
de jantar, cozinha
planejada c/ forno e
cooktop embutidos,
02 banheiros, área c/
churrasqueira, lavanderia coberta, garagem
para 02 carros. Valor R$
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

CASA – Jardim Morumbi – 3 quarto sendo
1 suíte com armários
, 1 sala de visita, 1
sala de jantar, 1 coz,
2banh, 1 lavanderia, 4
Garagem coberta, Área
de lazer – R$350.000,00
. Cód02408. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br

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

CASA – João Paccola
– 4 quartos sendo todos
suítes, 2 sala, 2banh, 1
coz, 1 lavanderia, 2garag
, churrasq, quintal
amplo – R$ 424.000,00.
Cód.02412 IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br

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
CASA – Monte
Azul – 2 quartos , 1
sala, 2banh, 1 coz, 1
copa, 1 lavanderia,
1 garagem coberta
– R$268.000,00. Cód
02493. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br
CASA – Centro – 4
quartos, 1 sala visita,
1 sala de jantar, 1
coz, 1 copa, 2 banh,
2 garagcob – R$
286.200.00. Cód
02438. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br

CASA – Centro – 3
quartos sendo 1 suíte, 1
sala, 1 coz, 2 banheiros,
1 lavanderia, 2 garagem
coberta – R$ 450.000,00.
Cód02711. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br
CASA – Antonieta I – 3
quartos sendo 1 suíte, 1
sala , 1 escritório , 1 coz,
, 2banh, 1 lavanderia, 2 garagcob R$
185.000,00cód02495
IMOB 21. Telefones: 14
– 99728 – 1313 / 3263
– 0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br
APARTAMENTO –
Jardim Marimbondo
-2 quarto sendo 1
suíte, 1 sala, 1 coz,
1 lavanderia,1 banh
social, 1garagcob – R$
200,000,00. Cód02406.
IMOB 21. Telefones: 14
– 99728 – 1313 / 3263
– 0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br
APARTAMENTO –
Jardim Morumbi – 3
quartos sendo 1 suíte,
2 sala, , 1 coz, 1 banh, 1
lavanderia, 1 garagcob
– R$ 371.000,00.
Cód02639. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br
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Classificados
VENDE-SE UMA chacara (corvo branco) ou
troca por casa, terreno
ou barracão. Tratar (14)
99712-2711

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

TERRENOS
VENDA

VENDA

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

CASA – Centro – 2
quarto, 1 banh, 2 sala, 1
lavanderia e 1 garagem
– R$ 137.800,00.
Cód02667. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br

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

CASA – Caju II – 2
quarto , 1 coz, 1 banh, 1
lavanderia,1 garagcobcom porto eletrônico
– R$ 159.000,00.
Cód.02505. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br

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

RESIDÊNCIAS

CASA – João Paccola –
3 quartos sendo 1 suíte,
1 coz, 1 banh, 1 lavanderia, 2garagcob – R$
178.000,00. Cód 02759.
IMOB 21. Telefones:
14 – 99728 – 1313 /
3263 – 0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br
CASA–CECAP – 2
quartos, 2 salas, 1coz, 1
lavanderia e 1 banheiro
, 2 garagem coberta – R$ 180.000,00.
Cód02435. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br
CASA – Cecap – 3
quartos, 2 salas, 1 coz, 2
banheiros, 1 lavanderia
edícula com churrasqueira, 2 garagem
coberta R$ 180.000,00.
Cód02670. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.com.br

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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

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.

SÍTIO 1,09 alqueires
na Vargem Limpa, com
sede e benfeitorias.
Tratar fone: 9.96858181

IMÓVEIS
COMERCIAIS

CHÁCARAS/SÍTIOS

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

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

VENDO PRÉDIO
comercial especial para
clínica ou escritório,
situado na R: Anita Garibaldi, nº 1515 e 1519.
Tratar (14) 3264-3165/
99701-6335
SALA COMERCIAL–
Itamaraty – 1 salão de
festa com dependência
complete e com
400m², 2banh – R$
525.000,00. Cód02717.
IMOB 21. Telefones:
14 – 99728 – 1313 /
3263 – 0021 ou acesse:
www.imobiliaria21lp.
com.br

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

ANUNCIE
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VENDA

SÃO JUDAS Tadeu
– chácara medindo
20.000m². Tratar (14)
99772-7716
REGIONAL ANDRADE Assessoria Rural
LTDA. Vai comprar
seu imóvel rural?
Consulte um Gestor
Ambiental, assessoria em regularização
e avaliação de
conformidade. Tratar
(14) 99721-7534www.
regionaltodaraca.
blogspot.com

VENDE-SE SÍTIO
- Gleba A - Bairro Campinho. Área total de
3,3 alqueires paulista,
ou seja, 8,06 hectares,
localizado no município
e Comarca de Lençóis
Paulista, Estado de
São Paulo. Arrendado
para Cana pela Zilor.
Entrar em contato pelo
celular (41) 99815-9747
Maristela.
VENDO TROCO por
terreno chácara Vergílio
Rocha com 1.025m²
fechada em alambrado,
volto a diferença. Tratar: (14) 99650-0053
VENDE-SE OU
Troca-se por chácara,
casa ou terreno, 01 Caminhão Mercedes Bens
15/13 anos 82 com o
polis e caçambas para
entulhos. Tratar: (14)
99712-2211
VENDE-SE CHÁCARA próximo da Usina
Barra Grande 3500m²
- poço artesiano, força
e 02 comados. Tratar:
(14) 99838-6156

TERRENO – Vila
Humaitá– terreno
amplo com localização
privilegiada próxima
de grandes comércios
com 2.000 m² murado
– R$ 2.000.000,00.
Cód 02010. IMOB 21.
Telefones: 14 – 99728
– 1313 / 3263 – 0021
ou acesse: www.imobiliaria21lp.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

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 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 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

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

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

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

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

MARIA LUIZA IV:
01 Terreno 372 m² R$
120,000 Adriano Cian –
Consultor de Imóvel Tel.
(14) 99126- 5928

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

VENDO TERRENOS
comerciais JD Planalto
em frente ao Constrular
450m² cada. Tratar:
(14)99712-0847
VENDO TERRENO VL
ANTONIETA II, Rua Honório Barbosalote 4 quadras
6, 12 x 36,5 - 459 m² Tratar: (14) 99614-3191
VENDE-SE 02 terrenos
juntos Grajau 250m² cada
um, murado e nivelado.
Tratar: (14) 99117-2055
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

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.

APARTAMENTO
RIBEIRÃO Preto com 03
quartos e 02 banheiros.
Perto da UNAERP Tratar
(14) 99745-9808
ALUGO APTO de
um quarto, cozinha e
banheiro, cômodos
independentes 50 m2,
garagem com controle,
cerca elétrica, próximo
ao centro, R$-700,00
com água incluso, direto
com o proprietário –
última unidade - AV
João Paccola, 1255 - Tel
whats (14) 99614-3191.
ALUGA–SE CHÁCARA. Tratar (14)
99653-1140
ALUGA – se chácara.
Tratar: (14) 99754-4603
ou (14) 3263-5034.
ALUGA- SE casa.
Excelente localização,
três cômodos, área de
serviço e banheiro. Próximo a escola Bianchini na
cecap. Tratar (14)32647926 ou 99806-7878
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Sociedade

Cia. da Esfiha
2x3

Habil
2x3
FOTO: DIVULGAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO A - O proprietário do
Grupo Proeste, José Antônio Foganholi
(Pardal), que neste ano também
assumiu a direção do ECO, viajou para
a Rússia para receber uma premiação
oferecida pela Chevrolet. Na cerimônia,
realizada no mês passado, a montadora
certificou as concessionárias da
rede com a “Classificação A”, em
reconhecimento à excelência em
desempenho e resultados entre os
países do Mercosul. Na foto, Pardal e a
esposa Paula.

ELETRO
SANTA CLARA

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

DIA DE FESTA - Saulo Bueno completa mais
um ano de vida neste sábado (13) e recebe os
cumprimentos dos amigos e familiares. Felicidades!

DATA ESPECIAL - Eduardo Oliveira da Silva
aniversaria na segunda-feira (15) e comemora a
data ao lado da família e dos amigos. Parabéns!

IDADE NOVA - Fábio Lança inaugura uma nova
etapa na próxima quarta-feira (17) e recebe os
parabéns dos familiares e amigos. Tudo de bom!

1x12

ROGETE
1x6

????
1x11,9

A 44ª Festa do Milho Verde da Paróquia São Pedro e São Paulo terminou no domingo (7).
Confira nas fotos da Cíntia Fotografias quem marcou presença no último dia!

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

São
Cristovão
1x11,9

Anderson, Isabela, Raphaele e Giovana,
na Festa do Milho Verde
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

Andreza e Rodrigo,
na Festa do Milho Verde
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

Cezar e Jaqueline,
na Festa do Milho Verde
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

BOLÃO
1x11,9
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João e Márcia,
na Festa do Milho Verde
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

Lúcia e Maisa,
na Festa do Milho Verde
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

??
1x6

Maicon e Silmara,
na Festa do Milho Verde
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

ANUNCIE

3269-3311

Maria e José,
na Festa do Milho Verde

Mariele e Cleiton,
na Festa do Milho Verde

HEMOLAB
4X6

ELETRO
CENTRO
2X6

Marilene, Davi e Fabiano,
na Festa do Milho Verde

ERP GESTOR

2x6

GAS
HIDRO
2X6

DATA SMART
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