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Mudança
À VISTA
A agência do Banco do Brasil
localizada na Rua Quinze
de Novembro, no Centro de
Lençóis Paulista, será fechada.
A informação da estatal é que a
unidade será transferida para o
prédio da Rua Olavo Bilac, 165,
na Vila Nova Irerê, onde funciona
atualmente o Posto Avançado
de Atendimento Bancário
(foto). Segundo a assessoria de
imprensa, a partir do dia 16 de
agosto os serviços prestados aos
clientes acontece apenas na nova
agência. Os serviços prestados
pelo banco não sofrerão
nenhuma alteração.
A4

Melhores: Bracell é eleita empresa do ano
O ECO divulga resultados da pesquisa de opinião pública na edição deste sábado (20); vencedores serão premiados no dia 9 de novembro
Chegou o dia de conhecer os nomes
das empresas e profissionais mais lembrados pelos lençoenses na pesquisa de
opinião pública do prêmio Melhores
do Ano 2019. O ECO publica na edição

deste sábado (20) o resultado do levantamento feito entre os dias 15 e 29 de
junho com a participação de mais de
800 pessoas de diversas partes da cidade. Os vencedores serão premiados no

dia 9 de novembro, no Clube Esportivo
Marimbondo (CEM), que mais uma vez
recebe a festa mais aguardada de Lençóis
Paulista, com animação da consagrada
dupla Rick & Renner. Na opinião dos

lençoenses entrevistados, a vencedora
de umas das principais categorias, de
Empresa do Ano, foi a Bracell Celulose.
Adquirida no ano passado pelo grupo
asiático RGE (Royal Golden Eagle) junto

à família Trecenti, a empresa colocou em
prática o seu ousado projeto de expansão
com investimento de R$ 7 bilhões e geração de mais de 7,5 mil empregos diretos
e indiretos na fase de construção. A4
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AMADOR

Equipes da ponta
abrem vantagem
na Série A
FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

Com metade dos jogos disputados, a
Série A do Campeonato Amador de Lençóis Paulista vai revelando os favoritos
às vagas para as semifinais. A briga pela
classificação ainda segue aberta, mas algumas equipes começam a se distanciar
do pelotão de baixo da tabela. A6

ENTREVISTA

Baile de

Prado se defende
de acusações
sobre acidente

MÁSCARAS
O grupo que organiza a segunda
edição do Baile de Máscaras
beneficente, em prol da Casa
Abrigo Amorada, trabalha nos
últimos detalhes para o evento,
que promete muitos momentos
de alegria e diversão ao público
de Lençóis Paulista e região.
Marcada para hoje (20), a partir
das 21h, no Clube Esportivo
Marimbondo (CEM), a festa
conta com animação da banda
Os Quatro (foto). Os convites
seguem à venda. O valor é R$
200, o mesmo do ano passado. Os
interessados podem procurar os
pontos de venda: Casa Amorada,
Mimolé, CEM, Cervejaria Hipnose
e Vilha Ramos Viagens & Turismo.
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Após a grande repercussão por
conta de seu envolvimento em acidente ocorrido no domingo (14), o prefeito
Anderson Prado rebate em entrevista
as acusações de embriaguez e revela
que sofreu uma hipoglicemia por conta
do diabetes. Confira na íntegra. B3
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Sol com algumas nuvens.
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FRASE

PARA PENSAR

“A desorientação causada pela queda de açúcar no sangue é, sim, semelhante à
embriaguez. Qualquer médico sabe disso. Qualquer familiar de diabético sabe disso
também.”
prefeito Anderson Prado de Lima, sobre acidente ocorrido no domingo (14).

“As palavras têm a leveza
do vento e a força da
tempestade.”
Victor Hugo.

Chegou a vez dos mais lembrados
ECO traz na edição deste sábado a aguardada lista dos vencedores do prêmio Melhores do
Ano 2019. Depois de quase um mês
de entrevistas e tabulação dos dados, o trabalho feito por uma equipe de 12 pessoas coordenadas pelo
sociólogo Ney Góes foi concluído na
última semana. Os destaques das
mais de 150 categorias de diversos segmentos do comércio,
indústria e do setor de serviços
podem ser conferidos na página A5 deste caderno.
A pesquisa de opinião pública ouviu mais de 800 pessoas
entre os dias 15 e 29 de junho.
A amostragem contempla 10
regiões distintas de Lençóis
Paulista, que foram deﬁnidas a

O

partir de critérios como densidade
demográﬁca e concentração da População Economicamente Ativa, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística).
A festa do prêmio Melhores do
Ano 2019 acontece no dia 9 de novembro, a partir das 20h, no Clube Esportivo Marimbondo (CEM).
Seguindo a linha das últimas duas
edições, que trouxeram para a
cidade o cantor Daniel e a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, o
evento deste ano contará com um
super show da igualmente consagrada dupla Rick & Renner. O departamento comercial do jornal
inicia nos próximos dias as visitas
aos vencedores. Nos encontramos
na noite dos Melhores.

Gestos pequenos, resultados gigantes
José Renato Nalini
é desembargador, reitor da Uniregistral, docente universitário, palestrante e
conferencista

G

estos pequenos, feitos por pessoas simples, em lugares discretos,
podem gerar profunda transformação na vida de inúmeros indivíduos.
Essa a constatação que deve inspirar a
juventude, seja ela de qualquer idade, a
tentar melhorar o mundo.
A vida só vale a pena se você ﬁzer
algo de que gosta e de que se orgulha.
Não vale passar pela Terra estas poucas
décadas reservadas a cada qual e ﬁcar
apreciando a paisagem ou reclamando
das vicissitudes que o acometem. Ao
contrário: se você acordar para o milagre
resultante da ação movida pela vontade,
verá que não há limites para o sonho.
A 4ª Revolução Industrial é uma
ameaça consistente e uma promessa
instigante. 702 proﬁssões desaparecerão nos próximos anos. Você está preparado para mudar de ramo? Para enfrentar o inesperado?
O segredo é ser ousado, audaz e corajoso. Assumir a inovação como um visionário. Ainda que pareça utopia. Como
dizia Cousteau: “não sabia que era impossível! Foi lá e fez!”.
O jovem tem um olhar crítico muito
agudo. Ele enxerga o que está errado,
o que não funciona, o que é perda de

tempo. Daí o convite que uma situação
que lhe parece calamitosa está a fazer:
- “Como você resolveria esse problema?
Se estivesse à direção, no comando, tivesse poder, o que faria?”. Ora: você
tem um poder enorme de ser empreendedor criativo.
Empreender. Superar diﬁculdades.
Veja o que acontece com o ambiente
maltratado. Inúmeras as causas. Você
não tem a receita para eliminar ou ao
menos debilitar uma delas?
Examine a fragilidade e a miséria da
educação em todos os níveis. Será que
você não pode fazer nada para ajudar a
criança ou o jovem a pensar? Veja o que
acontece com a violência. Precisaremos conviver quanto tempo mais com
a vergonhosa cifra de 60 mil mortes de
jovens por ano? E o que acontece no
trânsito?
Você não tem ideia de nada? Não teria uma solução ou encaminhamento?
Então o mundo está mesmo perdido?
Não pode ser assim. Muita gente
está mostrando que não. Trabalhar em
contexto desaﬁador e adverso, persistir
mesmo diante de retrocessos e frustrações. Mas conﬁar na sua possibilidade
de melhorar a vida do semelhante. A
satisfação que isso causa não tem preço. Tente e mude a sua história e a história de tantos outros que não têm sua
inteligência, sua vontade e sua lucidez.
O mundo precisa de você!

Saboreie os morangos da vida
Nelson Faillace
é escritor

G

ostaria de falar de felicidade! Porém, ao ouvir-me falar em felicidade, talvez você pergunte se eu
não tenho problemas, se tudo dá sempre certo para mim, se nunca passei por
uma grande diﬁculdade que me tenha
deixado marcas, como acontece com a
maioria das pessoas.
É claro que sim, sou como todo mundo, tenho angústias, às vezes me sinto
traído por determinadas pessoas e outros
atropelos mais. Coisas da vida. E o que
faço então, você perguntaria novamente?
Simplesmente procuro comer os
morangos da vida!
“Um sujeito estava fugindo de um
urso pardo enorme e pulou de um barranco, agarrando-se aos galhos de um arbusto para evitar a queda mais forte. Em
cima do barranco, o urso rosnava, mostrando os dentes, babando de ansiedade
pelo prato que tinha tão perto de si!”.
Embaixo, um precipício enorme,
como que querendo engoli-lo também!
A angústia tomava conta daquele
cidadão! Porém, olhando para o lado
deparou-se com uma moita de morangos vermelhos, lindos, com aquelas pequenas escamas prateadas reﬂetindo a
luz do sol.
Num esforço supremo, apoiou todo o
corpo e sustentado apenas por uma das
mãos, alçou o outro braço e conseguiu
alcançar o primeiro morango!

Inebriado com sua beleza e seu
perfume levou o morango à boca e se
deliciou com o sabor doce do suculento fruto. Foi um prazer supremo comer
aquele morango tão gostoso, principalmente numa situação tão aﬂitiva quanto aquela!”
Deu para entender?
Talvez você me pergunte: “Mas, e o
urso?”
“Dane-se o urso e coma o morango!”.
“E o precipício?”
“Às favas com o precipício. Não estás vendo os morangos à sua frente?
Saboreie-os simplesmente, nada mais”!
Às vezes você está em sua casa,
com sua mulher, seus ﬁlhos e amigos,
todos em volta da churrasqueira, num
momento que deveria ser somente de
felicidade.
Percebendo seu mau humor, sua esposa lhe diz: “Meu bem, relaxe e aproveite o domingo!” E você chateado responde: “Como posso curtir o domingo,
se amanhã vai ter um monte de ursos
querendo me pegar na empresa?”
Relaxe e viva um dia de cada vez.
Sempre existirão ursos e precipícios,
porém também sempre existirão morangos a serem colhidos e saboreados.
Mas o importante é saber aproveitar os
morangos, porque ursos e precipícios
você não poderá aproveitar!
“É a oportunidade de você ser o artista da sua própria criação!” Por tudo
isto, aprenda a saborear os morangos
que a vida nos oferece!

Terceira Coluna
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FGTS
O presidente Jair Bolsonaro (PSL)
aﬁrmou nessa sexta-feira (19) que,
apesar de ter conversado na véspera com empresários do setor da
construção civil, o governo manterá o programa de saques do Fundo
de Garantia de Tempo de Serviço
(FGTS), cujo lançamento é aguardado para quarta (24). Ele comentou a
liberação dos saques do FGTS após
participar de uma solenidade comemorativa ao Dia do Futebol, no
Ministério da Cidadania.
AUDIÊNCIA
A dúvida em relação ao assunto teria surgido na quinta-feira (18),
quando o presidente do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-AP), participou de uma audiência no Palácio do
Planalto, na qual levou dois empresários do setor da construção civil.
Segundo Bolsonaro, os empresários
demonstraram preocupação com
eventual perda de receitas por conta da liberação de recursos do FGTS.
FUNDO
O dinheiro dos trabalhadores
acumulado no fundo ﬁnancia, entre
outras ações, projetos habitacionais populares com juros abaixo do
mercado, como o programa Minha
Casa, Minha Vida. No ano passado, a construção civil representou
4,46% do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro.
VAZAMENTO
A informação de que o governo
liberará saques do FGTS surgiu nesta semana. O ministro da Economia,
Paulo Guedes, e o próprio Bolsonaro conﬁrmaram a intenção de autorizar saques de contas ativas para
tentar reaquecer a economia por
meio do consumo. O ministro da
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, porém,
chegou a dizer que a informação
sobre a liberação de saques vazou
antes de o governo ter concluído os
estudos sobre o tema.
NA QUARTA
Onyx garantiu, no entanto, que
a medida provisória liberando os
saques será assinada na próxima quarta-feira (24). O ministro
também aﬁrmou que o governo
garantiu que recursos para ﬁnanciamento da casa própria e para o
programa Minha Casa Minha Vida,
que usam verba do FGTS, serão

mantidos. Ele disse que isso foi
assegurado na quinta-feira (18) ao
presidente da Câmara Brasileira da
Indústria de Construção (Cbic), José
Carlos Martins.
MULTA
O presidente também aﬁrmou
nessa sexta-feira (19) que o governo estuda o ﬁm da multa de 40%
sobre o FGTS para demissão sem
justa causa e imediatamente em
seguida disse desconhecer o assunto. Bolsonaro fez a aﬁrmação
em entrevista depois de participar
do evento religioso “Conquistando
pelos olhos da fé”, na igreja Sara
Nossa Terra, em Vicente Pires, no
Distrito Federal.
LÁ E CÁ
Questionado se a multa iria cair,
respondeu: “Está sendo estudado,
desconheço qualquer trabalho nesse sentido.” Antes, Bolsonaro havia
criticado a multa: “Essa multa de
40% foi quando o Dornelles era ministro do FHC. Ele aumentou a multa
para evitar a demissão. O que aconteceu depois disso? O pessoal não
emprega mais por causa da multa”,
declarou.
UM OU OUTRO
Bolsonaro ainda repetiu o que
aﬁrmava durante a campanha
eleitoral - que o trabalhador terá
de optar entre ter menos direitos
e mais emprego ou mais direitos e
menos empregos. “Eu tenho dito.
Um dia o trabalhador vai ter que
decidir: menos direitos e emprego
ou todos os direitos e desemprego. Isso perde voto. Ganha antipatia de pessoas populistas, de
comunistas. Colocam na cabeça
do povo que eu estou errado, perseguindo o pobre.”
AMIGUINHO
Para Bolsonaro, o empregado não pode considerar o patrão
como inimigo. Segundo ele, o
funcionário precisa “olhar o patrão como pessoa que tem que
prosperar para melhorar o salário dele”. “É a velha divisão de
classes. Não é só homo e hétero, branco e negro, rico e pobre.
É empregado e patrão também.
A esquerda prega isso o tempo
todo para nos dividir e eles se
perpetuarem no poder ou voltar
ao poder um dia”, completou.
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BAZAR SOLIDÁRIO

Cidade

O Rotary Club Cidade do Livro realiza neste ﬁnal de semana, entre hoje (20)
e amanhã (21), mais um Bazar Solidário. A ação acontece na Rua Quinze de
Novembro, 411, no Centro. O horário de funcionamento é das 9h às 17h, no
sábado, e das 9h às 12h, no domingo. O bazar contará com grande variedade
de peças de inverno, que serão comercializadas a partir de R$ 1.

MELHORES DO ANO 2019

Opinião pública elege Bracell
como empresa do ano

Prefeitura Municipal
de Borebi
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 30/2019
O Município de Borebi torna público, para conhecimento, que a licitação na
modalidade PREGÃO 30/2019 visando o registro de preços de recarga de
gás P13 e P45, realizada em 17 de julho de 2.019, às 10 horas, foi considerada
DESERTA.
Borebi, 17 de julho de 2.019.

O ECO divulga resultados da pesquisa na edição deste sábado (20)
FOTO: DIVULGAÇÃO

Elton Laud
hegou o dia de conhecer
os nomes das empresas e
profissionais mais lembrados pelos lençoenses na pesquisa de opinião pública do prêmio
Melhores do Ano 2019. O ECO
publica na edição deste sábado
(20) o resultado do levantamento feito entre os dias 15 e 29 de
junho com a participação de
mais de 800 pessoas de diversas
partes da cidade. Os vencedores serão premiados no dia 9 de
novembro, no Clube Esportivo
Marimbondo (CEM), que mais
uma vez recebe a festa mais
aguardada de Lençóis Paulista,
com animação da consagrada
dupla Rick & Renner (foto).
Segundo o sociólogo Ney
Góes, que coordena a equipe
que realiza o trabalho desde a
primeira edição do prêmio, em
2002, quando o evento ainda
estava sob o controle do Jornal
Folha Popular, foram aplicados
816 questionários pela equipe
de 12 entrevistadores contratados. O trabalho foi realizado em
10 regiões da cidade, cada uma
delas composta por um conjunto de bairros próximos e simila-

C

PARA OS MELHORES - Eleitos na pesquisa serão premiados no dia 9 de
novembro; festa terá animação da dupla Rick e Renner

res quanto às condições sociais
e econômicas.
A amostragem foi estabelecida a partir de dados referentes à densidade demográfica e
à População Economicamente
Ativa da cidade, (pessoas de
15 a 60 anos), que inclui trabalhadores formais e informais,
aposentados, desempregados,
estudantes e pessoas não vinculadas ao mercado de traba-

lho. Com base nestes dados,
foi definido o número total de
entrevistas, considerando uma
margem de erro de 3,5 pontos
percentuais para mais ou para
menos nos índices apurados.
A pesquisa deste ano inclui
153 categorias de diversos setores da economia local. Além
dos segmentos relacionados ao
comércio, à indústria e ao setor
de serviços, foram medidas as

preferências dos lençoenses nas
áreas de educação e formação
profissional e nas atividades
dos profissionais liberais que
atuam na cidade. Na página
ao lado estão listados os vencedores em 148 categorias. Os
outros cinco mais lembrados
na pesquisa integram o grupo
de personalidades do ano, que
serão conhecidos apenas na
próxima semana.
Na opinião dos lençoenses
entrevistados, a vencedora de
umas das principais categorias, de Empresa do Ano, foi
a Bracell Celulose. Adquirida
no ano passado pelo grupo
asiático RGE (Royal Golden
Eagle) junto à família Trecenti, a empresa colocou em prática o seu ousado projeto de
expansão que vai elevar em
cinco vezes sua capacidade de
produção de 250 mil para 1,5
milhão de toneladas de celulose por ano. O investimento no
empreendimento, que é um
dos maiores do estado de São
Paulo nas últimas décadas,
pode chegar a R$ 7 bilhões,
com geração de mais de 7,5
mil empregos diretos e indiretos na fase de construção, que
já está em andamento. Confira
ao lado os resultados das demais categorias.

MUDANÇA

Banco do Brasil passará a atender apenas na Rua Olavo Bilac
Agência da Rua Quinze de Novembro será transferida para novo endereço no dia 16 de agosto
FOTO: O ECO/ARQUIVO

Flávia Placideli
agência do Banco do
Brasil localizada na Rua
Quinze de Novembro, no
Centro de Lençóis Paulista, será
fechada. A informação da estatal é que a unidade será transferida para o prédio da Rua Olavo
Bilac, 165, na Vila Nova Irerê,
onde funciona atualmente o
Posto Avançado de Atendimento Bancário.
Segundo informações obtidas pela reportagem do Jornal
O ECO junto à assessoria de
imprensa do Banco do Brasil,
com sede em Brasília, a partir
do dia 16 de agosto os serviços
prestados aos clientes acontece
apenas na agência da Rua Olavo Bilac, sendo o único ponto
de atendimento físico do BB
na cidade. Segundo nota encaminhada à redação, os serviços
prestados pelo banco não sofrerão nenhuma alteração e serão
mantidos normalmente para todos os correntistas e população
em geral.
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IVANETE AP. MORBI DO AMARAL
Pregoeira Oﬁcial
Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de Julho de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 54,15.

Prefeitura Municipal
de Borebi
Chamada Pública nº 01/2019 – Protocolo nº 37/2019 - Processo nº 37/2019
Credenciamento de instituições Financeiras para prestação de serviços de
recolhimento de tributos municipais. Bancos Credenciados:- 1. CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL; 2. C.E.C.M. DOS EMPRESÁRIOS DE LENÇÓIS
PAULISTA – SICOOB-ACILPA; 3. BANCO BRADESCO S/A.; 4. BANCO
ITAÚ UNIBANCO S/A. Vigência 12 meses. Data Assinatura:- 15/07/2019.
Borebi, 15 de julho de 2.019.
ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal
Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de Julho de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 54,15.

Prefeitura Municipal
de Borebi
Pregão nº 033/2019 – Objeto: Registro de Preços de Fraldas Descartáveis.
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 30
de julho de 2019, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor de
Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, Borebi/
SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no endereço www.
borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através do e-mail prefeitura.
borebi@outlook.com. Borebi, 17 de Julho de 2.019.
Antonio Carlos Vaca
Prefeito Municipal
Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de Julho de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 54,15.

Prefeitura Municipal
de Borebi
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019
Processo nº 94/2019
OBJETO:- Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar, com dispensa de
licitação, nos moldes da Lei Federal nº 11.947 de 16/07/2009, da Resolução nº
26 do FNDE de 17/06/2013, alterada pela Resolução nº 4 de 02/04/2015.
Os interessados poderão retirar o edital completo na Prefeitura Municipal de
Borebi, sito a Rua Doze de Outubro, nº 429, em Borebi (SP) ou através do site
www.borebi.sp.gov.br. Encerramento:- 21/08/2019 às 10:00 horas.
Borebi, 17 de Julho de 2.019.
ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal
Publicado no jornal O Eco, no dia 20 de Julho de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 61,75.

AÇÃO DA CIDADANIA
CONTRA FOME E MISÉRIA
COMUNICADO
MUDANÇA - Banco do Brasil mudará da Rua Quinze de Novembro para a Vila Nova Irerê

Inaugurado em 2014, o prédio da Rua Olavo Bilac abrigou
por pouco mais de dois anos a
agência “Cidade do Livro”, que
funcionava na esquina das ruas
Quinze de Novembro e Cel. Joaquim Gabriel. O local foi um
dos afetados por uma mudança
anunciada pelo Banco do Brasil
em novembro de 2016, quando
diversas agências foram fechadas em todo o país.
Desde então, o local funcionava apenas como Posto
Avançado de Atendimento
Bancário, com os mesmos ser-

Prefeitura Municipal
de Areiópolis
Aviso de Licitação. Modalidade Pregão Eletrônico n.º 001/2019. Objeto:
Registro de preços para possível aquisição de medicamentos destinados à
Diretoria Municipal de Saúde, de acordo com as especiﬁcações constantes no
Anexo I deste Edital. Edital disponível no site: www.bll.org.br. Recebimento
das propostas: a partir das 12hs00 do dia 17.07.2019 no site www.bll.org.br.,
abertura das propostas: dia 30/07/2019 às 09hs10m e início da disputa de preços:
dia 30/07/2019 às 09:30hs, (horário de Brasília no site: www.bll.org.br).
Areiópolis, 15 de julho de 2019.
Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

viços, mas uma estrutura mais
enxuta do que a agência. A
assessoria do Banco do Brasil

Domingo dia 21/7/2019 haverá coleta de alimentos
nos bairros! Estamos aceitando doação de roupas e
calçados! Contamos com a colaboração de todos!

não informou quais são os planos da empresa para o prédio
da Rua Quinze de Novembro.

Obituário
DATA: 13/7/2019 a 19/7/2019
• João Caetano faleceu na quarta-feira (17) aos 60 anos em Lençóis Paulista
• Samuel Lazarini faleceu na quarta-feira (17) aos 59 anos em Lençóis Paulista
• Arlindo Francisco Pereira faleceu na terça-feira (16) aos 77 anos em Macatuba
• Irineia Martins Redondo faleceu terça-feira (16) aos 90 anos em Lençóis Paulista
• Joaquim Luiz Vitorino faleceu na terça-feira (16) aos 81 anos em Macatuba
• Maria Elisa de Oliveira Fernandes faleceu na terça-feira (16) aos 67 anos em Macatuba
• Pedro Pola faleceu na terça-feira (16) aos 65 anos em Lençóis Paulista
• Conceição dos Santos Silva faleceu na segunda-feira (15) aos 93 anos em Borebi
• Eliza Ribeiro de Matos faleceu na segunda-feira (15) aos 79 anos em Lençóis Paulista
• Hermínia Quintas Zacarias faleceu na segunda-feira (15) aos 71 anos em Macatuba
• Manuela Siqueira Rodrigues faleceu no domingo (14) com três dias em Macatuba
• Berenice dos Anjos Gonçalves faleceu no sábado (13) aos 83 anos em Lençóis Paulista
• Domingas Vicente Germino faleceu no sábado (13) aos 95 anos em Lençóis Paulista
• Gustavo Henrique Teixeira faleceu no sábado (13) aos 14 anos em Lençóis Paulista
• Odair Alvares Funes faleceu no sábado (13) aos 74 anos em Macatuba
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CONFIRA QUEM SÃO OS

MELHORES DO ANO 2019

A5
Realização:

COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

09.Nov|20h
h

EDUCAÇÃO

Academia de Dança
Espaço Corpus ............................................ 34
4,4%

Empresa de Medicina e Segurança do Trabalho
Ambiental.......................................................51
1,9%

Loja de Materiais para Construção
Comai ............................................................. 33
3,2%

Ensino à Distância
Uninter ........................................................... 33
3,5%

Academia de Musculação
Good Form .................................................... 21
1,5%

Empresa de Montagens Elétricas
MA Coneglian ............................................. 47
7,5%

Loja de Moda Íntima
Lingerie’s ....................................................... 52
2,6%

Escola de Educação Infantil
Pinguinho de Gente ................................... 40
0,6%

Agência de Publicidade
Zum ................................................................. 30
0,4%

Empresa de Ônibus
Grecco ........................................................... 53
3,7%

Loja de Móveis e Eletrodomésticos
Lojas Cem ..................................................... 59
9,6%

Escola de Idiomas
Master ........................................................... 25
5,4%

Agência de Turismo
CVC ................................................................. 52
2,2%

Empresa de Refrigeração
Minetto .......................................................... 39
9,3%

Loja de Perfumaria e Cosméticos
O Boticário ................................................... 59
9,1%

Escola de Informática
Cebrac ........................................................... 39
9,0%

Aluguel de Trajes
Mimolé .......................................................... 90
0,9%

Empresa de Segurança e Monitoramento
Salego ............................................................ 31
1,2%

Loja de Pneus e Acessórios
Center Pneus ............................................... 42
2,5%

Escola Profissionalizante
Senai .............................................................. 27
7,4%

Autoescola e Despachante
Matriz ............................................................. 44
4,9%

Empresa de Tecnologia e Sistemas
Delta ............................................................... 33
3,7%

Loja de Presentes e Brinquedos
Casa da Vó .................................................... 47
7,4%

Escola Particular
Colégio São José ....................................... 50
0,7%

Auto Elétrica
Zamboni ........................................................ 18
8,3%

Empresa de Transporte Escolar
Sanheiro ........................................................ 75
5,0%

Loja de Produtos Agropecuários
Llobet ............................................................. 51
1,9%

Escola Pública
E.E. Dr. Paulo Zillo ...................................... 16
6,4%

Banca de Jornais e Revistas
Marquinhos Corrêa ................................... 69
9,3%

Escritório de Contabilidade
Ventura .......................................................... 43
3,4%

Loja de Roupas de Adultos
Lojas Silva .................................................... 43
3,5%

Faculdade
Facol ............................................................... 98
8,5%

Banco
Bradesco ...................................................... 34
4,0%

Esfirraria
Cia da Esfiha ................................................ 62
2,4%

Loja de Roupas Infantis
Loja Príncipe ............................................... 29
9,9%

Bar
Português ..................................................... 39
9,0%

Espetinhos
Daniel ............................................................. 61
1,7%

Loja de Telefonia Celular
Vivo ................................................................. 57
7,9%

PROFISSIONAIS

Barbearia
Cadu Barbeiro ............................................. 29
9,0%

Estúdio de Foto e Vídeo
Cíntia Fotografias ....................................... 52
2,1%

Loja de Tintas
Cores Vivas .................................................. 83
3,0%

Advogado (a)
Aílton Tipó Laurindo .................................. 40
0,5%

Bicicletaria
Pelé ................................................................. 51
1,4%

Estúdio de Pilates
Studio Luz ..................................................... 24
4,2%

Loja de Toldos
Lençóis .......................................................... 87
7,2%

Arquiteto (a)
Henrique Lima ............................................ 31
1,7%

Boutique
Yes Deluxe ................................................... 26
6,1%

Farmácia
Multidrogas ................................................. 25
5,1%

Malharia
Stillus ............................................................. 49
9,5%

Cabeleireiro (a)
Rochele Marrique ...................................... 30
0,5%

Buffet
Spunar (Val)....................................................44
4,6%

Farmácia de Manipulação
Homeopática Lençóis ............................... 86
6,1%

Marcenaria
Amarildo ....................................................... 26
6,5%

Decorador (a)
Luiz Carlos Moretto ................................... 28
8,8%

Cartório
Torresan ........................................................ 56
6,0%

Floricultura
Iracema Flores ............................................ 51
1,3%

Marmoraria
Medusa ......................................................... 44
4,2%

Dentista
Flávia Ortega ............................................... 39
9,4%

Casa de Carnes
Costelão (Barbosa) .................................... 56
6,9%

Funerária
Panico ............................................................ 62
2,0%

Oficina Mecânica de Autos
Malagi ........................................................... 15
5,7%

Engenheiro (a)
José Henrique Paccola ............................ 29
9,7%

Casa de Frios
Empório do Queijo ..................................... 62
2,4%

Funilaria e Pintura
Rita .................................................................. 34
4,7%

Oficina Mecânica de Caminhões
Lençóis Truck .............................................. 50
0,4%

Fisioterapeuta
Priscila Sanches ........................................ 15
5,5%

Casa Lotérica
Da Vó .............................................................. 68
8,1%

Gráfica
Gráfica Lençóis ........................................... 35
5,6%

Oficina Mecânica de Motos
Di Motos ........................................................ 28
8,1%

Maquiador (a)
Fernanda Moya ............................................ 40
0,5%

Cerealista
Duraci ............................................................ 57
7,0%

Hamburgueria Artesanal
Brooks ........................................................... 38
8,9%

Ótica
Contente ........................................................ 41
1,4%

Médico (a)
Jayro Fontelles Rios Jr. ............................ 12
2,8%

Cervejaria Artesanal
Hipnose ......................................................... 59
9,3%

Hotel
Passer ............................................................ 38
8,1%

Padaria
Hot Pão .......................................................... 39
9,1%

Nutricionista
Carolina Ferrari ........................................... 20
0,1%

Churrascaria
Gaúcha 295 ................................................... 48
8,0%

Imobiliária
Líder ................................................................ 41
1,5%

Papelaria
Baiuca ........................................................... 61
1,6%

Oftalmologista
Daniel Ramos Parente .............................. 55
5,7%

Clínica de Estética
Sankal ............................................................ 52
2,8%

Instalação de Som e Acessórios
Top Som ......................................................... 39
9,3%

Pastelaria
Toca do Pastel ............................................. 45
5,2%

Paisagista
Geovani Pini ................................................ 38
8,1%

Clínica de Fisioterapia
Santa Mônica .............................................. 33
3,4%

Joalheria e Relojoaria
Monalisa ....................................................... 69
9,3%

Pet Shop, Banho e Tosa
Cia Animal .................................................... 20
0,6%

Personal Trainer
Raphael Blanco .......................................... 41
1,2%

Clínica Médica
Game .............................................................. 34
4,2%

Jornal
O Eco .............................................................. 99
9,5%

Pizzaria
Pramio ........................................................... 34
4,5%

Psicólogo (a)
Salete Cortez ............................................... 47
7,6%

Clínica Odontológica
Clínica Gou ................................................... 21
1,1%

Laboratório de Análises Clínicas
Pamelab ........................................................ 41
1,4%

Posto de Combustíveis
Leão ................................................................ 34
4,7%

Psiquiatra
Carlos Augusto Hueb ................................ 49
9,6%

Clínica Veterinária
Prontvet ......................................................... 46
6,8%

Lanchonete
Salsichão Lanches .................................... 39
9,4%

Provedor de Internet
LPNet ............................................................. 70
0,1%

Radialista
Cristiano Castelhano ................................. 35
5,0%

Comércio de Madeiras
São José ....................................................... 78
8,5%

Lava-Car
São Judas ..................................................... 14
4,1%

Quitanda
Avenida ......................................................... 46
6,4%

Concessionária de Veículos Novos
Proeste/Divelpa .......................................... 57
7,5%

Locadora de Filmes e Games
Hobby Vídeo ................................................. 80
0,9%

Rádio AM
Difusora ...................................................... 100
0,0%

DESTAQUE

Construtora
Construelo .................................................... 33
3,7%

Loja de Acessórios para Veículos
João da Banda ............................................ 35
5,6%

Rádio FM
Hot 107 ........................................................... 58
8,3%

Empresa do Ano
Bracell.............................................................34
4,6%

Corretora de Seguros
Virtual ............................................................ 40
0,2%

Loja de Artigos Esportivos
MS Sports ..................................................... 65
5,0%

Remanufatura de Cartuchos e Toners
Only ................................................................. 59
9,1%

Distribuidora de Bebidas
Beer in Night ............................................... 55
5,5%

Loja de Autopeças
JM ................................................................... 48
8,7%

Restaurante
Bom Gosto .................................................... 31
1,6%

Distribuidora de Gás e Água
Pateta ............................................................. 50
0,2%

Loja de Aviamentos
Gi Armarinhos ............................................. 68
8,0%

Revenda de Veículos Seminovos
Scuderia ........................................................ 27
7,3%

Empresa de Aluguel de Equipamentos
Casa do Construtor .................................... 45
5,8%

Loja de Bijuterias e Acessórios
Mix Biju ........................................................ 39
9,2%

Revista
O Comércio .................................................. 95
5,2%

Empresa de Automação de Portões
PPA ................................................................. 70
0,9%

Loja de Calçados
Arezzo ............................................................ 34
4,0%

Rotisseria e Marmitaria
Da Li ................................................................ 46
6,2%

Empresa de Comunicação Visual
TAG ................................................................. 42
2,6%

Loja de Colchões
Ortobom ......................................................... 71
1,8%

Salão de Beleza
Espaço Mulher ............................................ 33
3,3%

Empresa de Consultoria Empresarial
Eba .................................................................. 62
2,9%

Loja de Computadores e Informática
Mega Byte .................................................... 70
0,0%

Salão de Festas e Eventos
Chácara do Engenho ................................. 18
8,7%

PERSONALIDADES

Empresa de Empréstimo Consignados
Gigioli ...........................................................

511,9%

Loja de Conveniência
Auto Posto Avenida ................................... 38
8,9%

Serralheria
Coneglian ..................................................... 22
2,1%

Artista Local
???????? ........................................................ 28
8,8%

Empresa de Estruturas Metálicas
Estrutel ........................................................... 52
2,5%

Loja de Decoração
Espaço Moderno ........................................ 52
2,4%

Sorveteria
Skimell .......................................................... 53
3,7%

Esportista
???????? ........................................................ 24
4,4%

Empresa de Impermeabilização
Vedaplik ......................................................

299,5%

Loja de Enxovais
Pernambucanas ......................................... 48
8,4%

Supermercado
Jaú Serve ...................................................... 32
2,2%

Comerciante
???????? ........................................................ 11
1,5%

Empresa de Instalação de Calhas
Do Valle .......................................................... 39
9,3%

Loja de Ferramentas
Ferragens São Carlos ............................... 68
8,5%

Tapeçaria
Real ................................................................. 30
0,7%

Empresário
????????..........................................................27
7,8%

Empresa de Instalação de Gesso
Comgesso ..................................................... 58
8,3%

Loja de Materiais Elétricos
Eletro Santa Clara ...................................... 60
0,1%

Vidraçaria
Placca ............................................................ 56
6,6%

Personalidade do ano
????????..........................................................42
2,9%

A gente gosta de suspense, por isso,
separamos algumas categorias para
divulgar os resultados apenas na
semana que vem. Na edição do sábado
(27), O ECO revela quais foram os
eleitos nas categorias Artista Local,
Esportista, Comerciante, Empresário
e Personalidade do ano. Até lá, use
a imaginação e tente adivinhar os
nomes dos vencedores apenas com as
porcentagens obtidas por cada um.
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FOTO: DIVULGAÇÃO

NOVELA

Esporte

A provável saída de Neymar do PSG, da França, ganhou novas possibilidades nesta semana, quando a
imprensa espanhola trouxe à tona a chance de clubes como Manchester United, da Inglaterra, e Juventus,
da Itália, tentarem contratar o brasileiro. O jornal francês "Le Parisien", porém, garante que, neste
momento, o Barcelona é o único clube que negocia com os parisienses para contar com o brasileiro. O
PSG pagou €$ 222 milhões pelo atacante há dois anos e pretende recuperar, pelo menos, o que investiu.

AMADOR SÉRIE A

Expressinho e Júlio Ferrari se mantêm na ponta da tabela
FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

Equipes foram a 12 pontos após vitórias sobre
Asa Branca e Nova Lençóis/CUP
Elton Laud
om metade dos jogos da
primeira fase disputados,
a Série A do Campeonato
de Futebol Amador de Lençóis
Paulista vai revelando os favoritos às vagas para as semifinais.
A briga pela classificação ainda
segue aberta, mas as equipes
melhores colocadas começam
a se distanciar do pelotão de
baixo da tabela da competição
promovida pela Secretaria de
Esportes e recreação do município. Os destaques são Expressinho e Unidos do Júlio Ferrari,
que lideram com 12 pontos.
Ambos saíram vitoriosos
dos confrontos da rodada do
último domingo (14). Em jogo
disputado no Estádio Distrital Eugênio Paccola (Cecap),
o Expressinho derrotou o Asa
Branca por 2 a 1, com dois gols

C

to e Elder Bento - Deivid Oliveira descontou.

de Jeferson Roda - Davi Bueno
descontou. No Estádio Municipal Zeferino Ribeiro Sobrinho
(Alfredo Guedes), o Unidos
do Júlio Ferrari venceu o Nova
Lençóis/CUP por 3 a 2, com
gols de Willian Gomes, Guilherme Mendes e Pablo Souza - Willian Granado e Felipe
Mendonça descontaram.
Nas outras partidas da rodada, Santa Luzia e Grêmio
Cecap, que completam a zona
de classificação, também garantiram três pontos. Em Alfredo
Guedes, o Santa Luzia goleou
o São Cristovão por 7 a 2, com
gols de Renan Ribeiro (3), Guilherme Braga, Breno Silva, Matheus Lima e Michael Oliveira
- Wesley Souza e Guilherme
Braz descontaram. Na Cecap,
o Grêmio Cecap ganhou de 3 a
1 do Atlético Lençóis, com gols
de João Gorgônio, Rodrigo Ber-

CLASSIFICAÇÃO
O Expressinho segue liderando a tabela, com 12
pontos, superando o Unidos
do Júlio Ferrari, também
com 12, no saldo de gols. Na
terceira colocação aparece o
Santa Luzia, que chegou a 10
pontos. Fechando a zona de
classificação para as semifinais está o Grêmio Cecap,
que agora soma nove pontos.
Asa Branca, com seis; São
Cristovão e Atlético Lençóis,
ambos com quatro; e Nova
Lençóis/CUP e Açaí, ainda
zerados, completam a classificação. Confira a classificação completa ao lado.
SEQUÊNCIA
A próxima rodada da Série A acontece apenas no próximo domingo (28). Às 8h, no
campo da Cecap, o lanterna
Açaí busca a recuperação

diante do São Cristovão. Na
sequência, às 10h, o também
complicado Nova Lençóis/
CUP busca os primeiros pontos em partida contra o Asa
Branca. No distrito de Alfredo Guedes, às 8h, o Santa Luzia mede forças com o Atlético Lençóis. Em seguida, às
10h, entram em campo Expressinho e Grêmio Cecap.

NA BRIGA - Grêmio Cecap (uniforme mais claro) supera
Atlético Lençóis e segue no encalço dos líderes

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A
C

EQUIPES

P

J

V

E

D

GP

GC

S

1º

Expressinho

12

4

4

0

0

16

3

13

2º

Unidos do Júlio Ferrari

12

5

4

0

1

15

8

7

3º

Santa Luzia

10

4

3

1

0

14

5

9

4º

Grêmio Cecap

9

4

3

0

1

11

6

5

5º

Asa Branca

6

5

1

3

1

6

6

0

6º

São Cristovão

4

5

1

1

3

10

15

-5

7º

Atlético Lençóis

4

5

1

1

3

6

12

-6

8º

Nova Lençóis/CUP

0

4

0

0

4

3

14

-11

9º

Açaí

0

4

0

0

4

2

14

-12

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

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

SÉRIE B

Equipes entram em campo pela sétima rodada
Jogos acontecem neste domingo (21) no Vagulão, Jardim Ubirama, Cecap e Alfredo Guedes
Elton Laud
ito jogos marcados para a
manhã deste domingo (21)
movimentam a rodada da
Série B do Campeonato de Futebol Amador de Lençóis Paulista.
Em busca da classificação para
as quartas de final, as 16 equipes
entram em campo no Estádio
Municipal João Roberto Vagula
(Vagulão), no campo do Centro Es-

O

portivo Zéfiro Orsi (Jardim Ubirama), No Estádio Distrital Eugênio
Paccola (Cecap) e no Estádio Municipal Zeferino Ribeiro Sobrinho
(Alfredo Guedes).
No Vagulão, às 8h, o Esportivo
União pega o Nacional; às 10h, jogam Esperantina e Atlétiko Kaju.
No Jardim Ubirama, às 8h, o Alfredo Guedes enfrenta o Atlético
Guarani; às 10h, duelam Liverpool e União Primavera. Na Cecap,

às 8h, o MA FC encara o Unidos
da Vila; às 10h, medem forças Real
Lençóis e Grêmio da Vila. Em Alfredo Guedes, às 8h, o Paulista
joga contra o Capital, às 10h, se
enfrentam Chape e Reduto.
CLASSIFICAÇÃO
Após seis rodadas disputadas, União Primavera e Reduto
seguem na ponta da tabela do
Grupo A, com 13 e 11 pontos, res-

pectivamente. O Nacional está em
terceiro lugar, com sete; seguido
por Atlético Guarani, com cinco
pontos. MA FC (4 pts.), Atlétiko
Kaju (3 pts.), Capital (2 pts.) e Real
Lençóis (0 pt.) ocupam as quatro
últimas colocações da chave.
No Grupo B, Chape e Alfredo Guedes seguem em disputa
acirrada pela ponta, ambos
com 13 pontos - Chape leva
vantagem no saldo de gols. Grê-

EMBATE - Invictos na Série B, Chape (camisa clara) e
Reduto se enfrentam em Alfredo Guedes

mio da Vila e Esperantina, com
oito, fecham a zona de classificação para as quartas de final.
Na sequência aparecem Unidos

da Vila (7 pts.), Esportivo União
(7 pts.) e Paulista (7 pts.), além
do Liverpool (3 pts.), que ocupa
a lanterna.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE B
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

6º

Atlétiko Kaju

3

5

1

0

4

12

18

-6

6º

Esportivo União

7

5

2

1

2

7

7

0

7º

Capital

2

5

0

2

3

3

18

-15

7º

Paulista

7

5

2

1

2

8

15

-7

8º

Real Lençóis

0

5

0

0

5

4

11

-7

8º

Liverpool

3

5

1

0

4

3

13

-10

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

FOTO: DIVULGAÇÃO

SKATE - No último final de semana,
atletas do projeto Skate em Ação,
coordenado pelo professor Rangel
Norato, participaram da primeira etapa
do Circuito Itapetininga de Skate,
realizado na mesma cidade. O destaque
foi Breno Gutierres, de 17 anos, que
ficou na terceira colocação no Amador
masculino. Isadora Xavier, de nove anos,
ficou em quinto no Infantil Feminino. O
projeto conta com apoio da Secretaria de
Esportes e Recreação do município.

XADREZ

Lençóis recebe etapa do Campeonato Brasileiro em agosto
Competição conta
pontos para os
rankings nacional e
internacional
Elton Laud
FOTO: DIVULGAÇÃO

JOCILP - A Prefeitura Municipal de
Lençóis Paulista encerrou mais uma
edição dos Jocilp (Jogos do Comércio
e Indústria de Lençóis Paulista). A
cerimônia de premiação foi realizada
na sexta-feira (12), na Zank Eventos e
contou com a participação de dezenas
de competidores. A empresa Bracell
foi a grande campeã deste ano, com
156 pontos na classificação geral. A
Prefeitura ficou com o segundo lugar,
com 120 pontos, seguida pela LPNet,
com 44 pontos.

ençóis Paulista deve receber
enxadristas de todo o país no
mês de agosto, quando acontece o 1º International Rating
Tournament (IRT), torneio de xadrez rápido válido pelo Campeonato Brasileiro da modalidade. A
competição, organizada pela Liga
do Enxadrista com apoio da Secretaria de Esportes e Recreação
do município, acontece no dia 17
do próximo mês, sábado, no Ginásio Municipal de Esportes An-

L

tonio Lorenzetti Filho (Tonicão).
O 1º IRT de Xadrez Rápido
vale pontuação para os rankings
profissionais da CBX (Confederação Brasileira de Xadrez) e da
Fide (Federação Internacional
de Xadrez). Segundo a organização, serão disputados torneiros
em seis diferentes categorias:
sub-8, sub-10, sub-12, sub-14,
sub-16 e Absoluto, todas com
chaves masculinas e femininas.
A modalidade contempla partidas com duração de, no máximo, 11 minutos cronometrados.
Os interessados em participar devem fazer a solicitação
de inscrição através do e-mail
enxadristabrasil@gmail.com.
É necessário informar nome
completo, data de nascimento,
ID CBX, Naipe (Absoluto ou

feminino) (ID Fide (sub-14, sub16 e Absoluto) e cidade. Quem
não tiver ID CBX pode fazer o
cadastro pelo site www.cbx.org.
br/cadastro. O prazo se encerra
no dia 15 de agosto e as vagas
para a competição são limitadas.
No dia do evento, para validar a participação todos os
competidores inscritos devem
efetuar a doação de um quilo
de alimento não perecível, preferencialmente arroz ou feijão.
Toda a arrecadação será destinada a uma entidade social do
município. A cerimônia de premiação de todas as categorias
será realizada ao término das
rodadas. A previsão dos organizadores é de que a competição
aconteça durante o dia todo,
das 10h às 17h.

Cultura
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CINEMA
Nos 25 anos que separam “O Rei Leão” original da versão que estreou na quinta-feira (18), o
mundo da animação se transformou. O ﬁlme dirigido por Rob Minkoff e Roger Allers, lançado em
1994, foi uma das últimas animações feitas nos moldes tradicionais, com desenhos à mão. Desde
então, a computação gráﬁca avançou bastante, como se vê no ﬁlme dirigido por Jon Favreau. É
tão realista que, se os animais não falassem, poderia passar facilmente por um documentário.

CONCURSO

Secretaria de Cultura abre inscrições
para 3º Festival Dança e Ação
FOTO: DIVULGAÇÃO

Evento acontece
no dia 11 de agosto;
vagas são limitadas
Flávia Placideli
palco do Teatro Municipal Adélia Lorenzetti,
em Lençóis Paulista, será
tomado pela dança no dia 11
de agosto, quando acontece o
3º Festival Dança e Ação. O
evento, que é promovido pela
Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista, deve reunir grupos e academias de toda região
nos mais variados estilos, como
jazz, clássico, contemporâneo,
street dance, sapateado, dança
de salão, entre outros. Serão
premiados os três primeiros colocados de cada categoria.

O

Os ensaios serão agendados conforme a realização das
inscrições. Além do tempo da
coreografia, serão acrescidos
mais dois minutos para adequação de palco. Cada grupo,
escola ou academia poderá
apresentar, no máximo, três
coreografias. O evento é aberto
para grupos de toda região, mas
as vagas são limitadas.
Os ingressos para as apresentações serão trocados por
um produto de higiene pessoal.
Toda arrecadação será doada
para entidades assistenciais da
cidade. A troca pode ser feita
no Teatro Municipal (Rua Cel.
Álvaro Martins, 790, na Vila
Nova Irerê) e na Casa da Cultura Prof.ª Maria Bove Coneglian
(Rua Sete de Setembro, 934, no
Centro). Outras informações
pelo telefone (14) 3263-6525.

As inscrições são limitadas
e devem ser realizadas até o dia
2 de agosto, através do link disponível no site www2.lencoispaulista.sp.gov.br/v2/festival_
danca. Após o preenchimento
das fixas com todos os dados
solicitados, o documento deve
ser enviado para o e-mail culturalencoense@gmail.com.br.
O festival tem o objetivo
de valorizar a arte da dança e
proporcionar a oportunidade
para a troca de experiência
entre os grupos e academias.
Podem se inscrever conjuntos,
trios, duos, solistas ou variação
de repertório. Serão premiados
com troféus os três primeiros
colocados de cada categoria. Informações sobre o regulamento
podem ser obtidas no site da
Prefeitura Municipal, no link
citado acima.

DANÇA E AÇÃO - Festival deve reunir grupos e academias de toda a região no Teatro Municipal

MAC

AGUDOS

Exposição relembra história 5º Junta Tribos marca duas
de Maria Bove Coneglian
décadas de festival
FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO

Com fotos, objetos
e documentos da
patronesse da Casa
da Cultura, mostra
segue até agosto

Com diversas bandas,
edição comemorativa
acontece neste
sábado (20); entrada é
solidária

Flávia Placideli

vizinha cidade de Agudos
recebe neste sábado (20), a
partir das 16h, o 5º Junta
Tribos, edição comemorativa do
festival, que completa duas décadas neste ano. O evento conta com
apresentações de várias bandas da
região e exposições. A entrada é
solidária, com valor de R$ 5 e a
doação de um agasalho novo ou
em bom estado.
Entre as bandas confirmadas
estão Yolomood (Bauru), às 16h30;
Eraserhead (Agudos), às 17h30;
Romero (Bauru), às 18h30; Japona
Invocada (Marília), às 19h30; Sociopata (Bauru), às 20h30; Artigo

A

HOMENAGEM - Exposição de Maria Bove Coneglian segue até agosto

1953 e tomou posse na cadeira de
canto orfeônico na Escola Estadual
Virgílio Capoani, onde também foi
diretora. Em 1956, casou-se com
Oswaldo Coneglian. Desta união
tiveram dois filhos, Maria Aparecida, que faleceu no dia seguinte
ao nascimento e Juninho Coneglian. Sempre liderou e participou
de programas sociais e culturais
como artista, cidadã e voluntária.
Durante 23 anos foi organista
oficial da Matriz Nossa Senhora
da Piedade. Na década de 1990
foi homenageada com o título de
cidadã lençoense e emprestou o
nome à Casa da Cultura. Maria
Bove Coneglian faleceu em 22 de
abril de 2006, em Lençóis Paulis-

FORMAÇÃO CONTINUADA - Buscando aprimorar e diversificar as atividades
desenvolvidas em salas de aula nas escolas municipais que oferecem educação em
tempo integral, a Secretaria de Educação de Lençóis Paulista tem promovido uma série
de curso de atualização. Na última quarta-feira (17), o treinamento foi realizado com
monitores culturais. De acordo com a Secretária de Educação Meiri Montanhero, a ideia
é potencializar um currículo integrado que contemple todas as formas de conhecimento
produzidas pela atividade humana, ampliando a oferta de saberes, mobilizando os
campos das artes, cultura, esporte, lazer, visando a melhoria do desempenho escolar.

FESTIVAL - Banda Sociopata é uma das atrações do 5º Junta Tribos

fomentar o cenário artístico independente e underground do
interior paulista, envolvendo
música, expositores, entre outras
atividades. O 5º Festival Junta
Tribos acontece na Hamburgueria Mets Burguer, que fica na
Avenida João Wolber, 256, no
Jardim Santa Angelina.

DZ9? (Agudos), às 21h30; além de
Folk Rock com Duke (Agudos),
bazar solidário, exposições e praça de alimentação com vendas de
lanches e bebidas.
Segundo Júnior Miguel, um
dos organizadores, além do caráter beneficente, o evento criado
em 1999 mantém a proposta de

Agenda cultural
ENCONTRO ARTÍSTICO

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

TOUR DE FÁBRICA

Neste domingo (21), a partir
das 16h, o Une Bar, em parceria com a Lado B, em Bauru,
convida toda região para o
encontro das mais variadas
expressões artísticas, que se
conectam por meio da música, gastronomia, mixologia,
artes plásticas, produtos artesanais e culturais. A feira é
aberta ao público em geral. O
Une Bar ﬁca na Avenida Odilon Braga, 1-30, na Vila Aviação, em Bauru.

CASA DA CULTURA
FOTO: DIVULGAÇÃO

BAR DO PORTUGUÊS

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

ta, onde foi sepultada.
Para conhecer mais sobre
sua história, as visitas ao acervo podem ser feitas de segunda
a sexta-feira, das 8h às 12h30
e das 14h às 17h. A mostra é
aberta a toda comunidade e
segue até o dia 16 de agosto.
Outras informações pelo telefone (14) 3264-1442. O MAC fica
na Rua Cel. Joaquim Anselmo
Martins, 575, no Centro.

FOTO: DIVULGAÇÃO

O

FOTO: DIVULGAÇÃO

Museu Alexandre Chitto
(MAC), em Lençóis Paulista, iniciou nesta semana
a exposição “Maria Bove Coneglian”, que traz fotos, objetos e
documentos da professora que dá
nome à Casa da Cultura, falecida
em 2006. Já catalogados e integrados ao acervo histórico do município, os objetos foram organizados
em uma exposição para visitação
pública que segue até agosto.
A exposição relembra a trajetória da filha do maestro e compositor italiano Salvador Bove, que
foi seu primeiro professor de música. Com passagens por diversos
conservatórios, Maria Bove queria
ser uma famosa pianista, mas o
tempo lhe despertou para a carreira de professora, a qual se dedicou
por toda a vida.
Começou a lecionar em 1946.
Chegou a Lençóis Paulista em

Flávia Placideli

Neste sábado (20), a partir
das 15h, a Cervejaria Hipnose, em Lençóis Paulista,
realiza o ‘Tour de Fábrica’,
onde os interessados poderão conhecer os processos
de fabricação passo a passo
e as diferenças para idealizar
cada sabor, aroma e textura. As vagas são limitadas e
o valor do ingresso é R$ 50
(inclusos um copo de vidro
Hipnose, uma garrafa Hipnose e degustação de estilos).

Na quinta-feira (25), às 19h,
a Casa da Cultura Prof.ª Maria Bove Coneglian exibe,
em parceria com o Museu da
Imagem e Som (MIS), o ﬁlme “Bruxarias”, dirigido por
Anxela Loureiro. A exibição é
indicada para as crianças. A
entrada é gratuita, mas os lugares são limitados. Os agendamentos devem ser feitos
com antecedência na recepção da Casa da Cultura ou pelo
telefone (14) 3263-6525.

ATENÇÃO PRIMÁRIA
O Ministério da Saúde alterou o processo de cadastramento das equipes
de Atenção Primária, desburocratizando etapas e agilizando o ﬂuxo
para o início das atividades desses proﬁssionais nas Unidades de Saúde
da Família (USF). A medida foi regulamentada pela Portaria Nº 1.710,
publicada na quarta-feira (10) no Diário Oﬁcial da União (DOU).
FOTO: DIVULGAÇÃO

Saúde
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Alzheimer: é
possível prevenir?
Especialista diz que alguns hábitos reduzem
as chances de desenvolvimento da doença
Da Redação
e acordo com dados do
Ministério da Saúde, 11,5%
das pessoas com mais de
65 anos sofrem com Doença de
Alzheimer no Brasil. O número
representa mais de 1 milhão de
brasileiros diagnosticados com
esse tipo de demência. Diante do
quadro, é comum que as pessoas
procurem medidas de prevenção, mas será que elas realmente
existem? O neurologista Gustavo
Franklin explica sobre os chamados fatores protetores, que ajudam
a reduzir as chances de que o indivíduo desenvolva a doença.
“A escolaridade é um dos
fatores protetores da Doença de
Alzheimer. Quanto maior o tempo
de estudo, menor as chances de
desenvolvimento dessa demência”, comenta o especialista, que
diz que este não é o único meio.
De acordo com Franklin, existem
outras medidas que também são

D

importantes, como tratar o diabetes, manter os níveis de colesterol
dentro da normalidade, cuidar da
hipertensão arterial, evitar o sedentarismo e o tabagismo.
Por falar em sedentarismo, no
início desse ano, um estudo publicado na revista Nature Medicine
revelou que a prática regular de atividades físicas é uma aliada contra
o Alzheimer. O neurologista confirma essa teoria. “Exercício físico é
capaz de produzir pequenas substâncias protetoras, que quando são
geradas a longo prazo - por meio da
atividade regular e continuamente evitam ou diminuem a inflamação
que leva à degeneração dos neurônios”, explica.
A combinação de exercícios
físicos e alimentação saudável faz
muito mais do que proporcionar
qualidade de vida. O neurologista
afirma que o cardápio também
pode interferir positivamente na
prevenção da doença. “A alimentação ideal é aquela que contém

ESTILO DE VIDA - Tratar o diabetes, manter os níveis de colesterol
dentro da normalidade, cuidar da hipertensão arterial, evitar o
sedentarismo e o tabagismo ajudam a prevenir o Alzheimer

grandes quantidades de frutas,
verduras, legumes, nozes e carnes brancas, como, por exemplo,
a dieta do mediterrâneo. O que
existe por trás disso é o fato de
que esses alimentos ajudam a controlar fatores como o colesterol e
a pressão arterial e contribuem,
ainda que indiretamente, na prevenção do Alzheimer”, completa.
Além da prevenção, também
é importante compreender que
existem alguns fatores de risco
que elevam as chances de desenvolvimento da doença. Franklin
destaca o histórico familiar (quem
tem um parente de primeiro grau
com esse tipo de demência tem o
dobro de chance de sofrer com ela
se comparado ao restante da população), além dos outros aspectos
citados anteriormente.
Outro ponto importante é que,
diferentemente do que muita gen-

AGUDOS

Carreta da Mamografia fica na cidade até agosto
Estrutura possibilita a realização de até 50 atendimentos diário
Da Redação
esde a última terça-feira
(16) Agudos recebe a unidade móvel do programa
Mulheres de Peito, do Governo
do Estado de São Paulo, mais
conhecida como Carreta da Mamografia, que oferece exames
gratuitos para mulheres com
idades a partir de 35 anos.
A estrutura, montada na Avenida Carvalho Pinto, na rotatória

D

do Cruzeiro, possibilita a realização de até 50 atendimentos diários
de segunda a sexta-feira e 25 aos
sábados. Os resultados dos exames feitos na carreta ficam prontos
em até dois dias úteis.
Para ter acesso ao serviço gratuito, mulheres com idade a partir
de 50 anos podem ir direto ao local, levando apenas Cartão do SUS
(Sistema Único de Saúde) e o RG,
sem necessidade de encaminhamento médico.

Mulheres com idade entre 35
a 49 anos devem levar os mesmos
documentos, mas precisam de encaminhamento, que pode ser do
médico ou de um enfermeiro responsável pela Unidade de Saúde
mais próxima de sua casa.
O atendimento na Carreta
da Mamografia é feito por uma
equipe multidisciplinar formada
por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários administrativos e um

te pensa, não são apenas os idosos
que podem ser acometidos pelo
Alzheimer. “Embora a condição
seja mais comum em pessoas
com mais de 65 anos, pode afetar
pacientes bem mais jovens, até
mesmo antes dos 40 anos, mesmo sendo incomum. Esses casos
normalmente estão relacionados
a causas genéticas e hereditárias”,
destaca o médico.
É importante diagnosticar o
Alzheimer precocemente para
realizar o tratamento adequado.
“Atualmente, existem medicamentos capazes de melhorar os
sintomas cognitivos da doença
e, mais ainda, deve se tratar os
distúrbios frequentemente relacionados, como Transtorno de
Ansiedade, distúrbios do sono e
alimentares, e alterações do comportamento, quando presentes”,
finaliza o especialista.

médico ultrassonografista.
De segunda a sexta-feira o
atendimento é feito das 9h à 18h;
aos sábados o local funciona das
9h às 13h. As imagens captadas
pelos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de
Diagnóstico por Imagem (Sedi),
da Secretaria Estadual de Saúde,
que emite os laudos.
As carretas possuem 15 metros de comprimento, 4,10 metros de altura e, quando abertas,
4,90 metros de largura. Além do
mamógrafo, cada veículo é equipado com aparelho ultrassom,
conversor de imagens analógicas
em digitais, impressoras, antenas
de satélite, computadores, mobiliários e sanitários.

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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ECONOMIA
Brasileiros já podem
solicitar bloqueio
de ligações de
telemarketing.

SOCIEDADE
Confira quem marcou
presença na noite e
os aniversariantes
da semana.
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Violência contra a pessoa idosa é tema de encontro em Lençóis
FOTO: DIVULGAÇÃO

Evento acontece na próxima quinta-feira (25),
no auditório da Secretaria de Educação
Flávia Placideli
Conselho Municipal do
Idoso de Lençóis Paulista
(CMILP) realiza a partir das
8h30 da próxima quinta-feira (25)
o 2º Encontro em Rede. O evento
tem como tema “Violência contra
a Pessoa Idosa: É preciso intervir”
e visa debater propostas e ideias
para fomentar ações que contribuam para a garantia dos direitos
dessa parcela da população, sobretudo no âmbito municipal.
O encontro é uma continuidade à reunião realizada no último
dia 4 de julho, quando os membros
do Conselho se reuniram na Câmara Municipal para uma discussão
sobre o enfrentamento a violência
ao idoso. Segundo a assistente social Fabiana Grava, essa foi a primeira ação promovida de maneira
intersetorial, com a divulgação dos
primeiros dados sobre o diagnóstico situacional do idoso do município. “Neste segundo momento, o
objetivo é dar continuidade a essas
questões com o auxílio de uma especialista na área”, ressalta.
Para isso, o 2º Encontro em
Rede conta com a presença da Dr.

O

Marília Anselmo Viana da Silva
Berzins, referência no Brasil na área
de enfretamento à violência contra
o idoso, que fará uma palestra aos
profissionais com questões sobre o
tema proposto com o objetivo de
auxiliar o município a construir
essa rede de atenção ao idoso.
O evento acontece das 8h30 às
16h, no auditório da Secretaria da
Educação (Rua Sete de Setembro,
711, no Centro). Estão convidados os profissionais dos diversos
órgãos que integram a chamada
rede de garantia da pessoa idosa
e os idosos engajados na luta por
seus direitos do município.

1º ENCONTRO - Na foto, conselheiros junto com o presidente do
CMILP, José Ivens Casali, e o secretário de Assistência Social, Ney
Góes, em reunião realizada na Câmara Municipal

VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA
Segundo o Ministério da Cidadania, dados levantados sobre a
violação de direitos desta parcela
da população, por meio do canal
de denúncias Dique 100, revela
que muitas vezes são reportados
mais de um tipo de violência por
denúncia. A maior frequência
está na negligência, com 77%

das denúncias; 51% por violência
psicológica; 38% por abuso financeiro e econômico ou violência
patrimonial e por fim, 26% por
violência física e maus tratos.
De acordo com o Ministério,
mais de 30 milhões de pessoas no
país já têm mais de 60 anos e a
projeção do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE) é
que cheguem a 73 milhões em
2060. “É com base nesse planejamento, conhecendo os problemas que a população idosa
enfrenta, em especial, em nosso
município é que poderemos
construir um plano de atendimento”, finaliza a gerontóloga
Nádia Placideli Ramos, membro do Conselho Municipal do
Idoso de Lençóis Paulista.

CONHEÇA A PALESTRANTE
Marília Anselmo Viana da
Silva Berzins possui graduação
em Serviço Social - Faculdades
Metropolitanas Unidas (1983)
e mestrado em Gerontologia
Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(2000). Doutora em Saúde
Pública pela Universidade de
São Paulo (2009). Especialista
em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia (SBGG). Assistente social e pesquisadora do

Núcleo de Estudos e Pesquisa
do Envelhecimento (PUC/SP).
É Presidente de ONG e Coordenadora do Curso de Formação de Cuidador de Idosos do
Observatório da Longevidade
Humana e Envelhecimento
(OLHE). Presta consultoria e
assessoria a municípios e empresa na área de gerontologia.
Palestrante em diversos eventos
da área do envelhecimento.
Membro Titular do Conselho
estadual do Idoso de SP.
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Geral

O Governo de São Paulo sancionou no sábado (13) a Lei que proíbe o uso de canudos
plásticos por estabelecimentos comerciais de todo o estado. A partir de agora, hotéis,
restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, clubes e outros locais devem fornecer aos
clientes canudos confeccionados em papel reciclado, material comestível ou biodegradável.
O descumprimento da determinação pode resultar em multa de R$ 530 a R$ 5,3 mil.

DIREITO DO CONSUMIDOR

NÃO ME
PERTURBE
Sistema registrou
mais de 620 mil
solicitações de
bloqueio nas
primeiras horas de
funcionamento

Brasileiros já podem
solicitar bloqueio de
ligações de telemarketing
Por determinação da Anatel, empresas
de telecomunicações lançaram a
ferramenta “Não me Perturbe”
Elton Laud
ntrou no ar na última terça-feira (16) o site www.naomeperturbe.com.br, criado
por empresas de telecomunicações para o cadastro de clientes
que desejam fugir das incômodas
ligações de telemarketing. Com o
serviço, implantado por determinação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), toda
pessoa que se cadastrar e solicitar
o bloqueio não pode mais ser perturbada com indesejadas propostas de venda de serviços de telefonia, internet e TV por assinatura.
O “Não me Perturbe” consiste
em uma listagem que abrange as
principais empresas do setor de
telecomunicações do país: Algar,
Claro/Net, Nextel, Oi, Sercomtel,

E

Sky, Tim e Vivo. O bloqueio das
ligações pode ser total ou parcial,
de acordo com as opções selecionadas no momento do cadastro. A
ferramenta não funciona com empresas de outros segmentos, como
bancos e corretoras de seguro.
O cadastro também não isenta o
consumidor de receber cobranças
por inadimplência.
O site destaca que o prazo
para o bloqueio das ligações é
de até 30 dias após a solicitação
do cliente. Segundo a Anatel, as
operadoras que descumprirem a
medida podem ser advertidas e
penalizadas com multas de até R$
50 milhões. Quem solicitar o bloqueio e continuar recebendo ligações com ofertas de serviços após
o prazo estipulado pode denunciar
pelo telefone 1331, da Central de

Atendimento da Anatel. O serviço
funciona de segunda a sexta-feira,
das 8h às 20h.
CADASTRO
Para incluir o nome na lista
do “Não me Perturbe” primeiro
é preciso acessar o site www.naomeperturbe.com.br e criar uma
conta informando nome completo, CPF (Cadastro de Pessoa
Física), e-mail e senha. Depois de
validar o e-mail e fazer o login,
basta incluir o número de telefone
desejado (é possível fazer isso mais
de uma vez) e selecionar as operadoras das quais não deseja receber
ligações. O desbloqueio pode ser
solicitado a qualquer momento.
PROCURA
Mal entrou no ar, o site
www.naomeperturbe.com.br registrou instabilidade no sistema
por conta do congestionamento
de tráfego, com média de 13 mil

Anatel trabalha outras medidas para combater os abusos
De acordo com comunicado
emitido pela Anatel, além do site,
que foi desenvolvido em parceria
com a ABR Telecom (Associação
Brasileira de Recursos em Telecomunicações), as operadoras
também terão que criar canais
de comunicação para que seus
clientes possam solicitar a inclusão na lista do “Não me Perturbe”. Áreas técnicas do órgão

também estudam outras medidas
para combater os incômodos e
abusos relacionados às ligações
realizadas por robôs.
“Ainda que o problema seja
bastante complexo e estejamos
em busca de solução definitiva,
o cadastro é um primeiro passo
para resguardar os direitos dos
consumidores de não receber
chamadas indesejadas para

ofertas de serviços de telecomunicações. É uma ferramenta
necessária, já que estávamos observando um crescimento acentuado desse tipo de prática”,
pontua o presidente da Anatel,
Leonardo de Morais, que diz
que a Agência também quer acelerar a mudança das regras sobre
ligações de telemarketing.
Uma revisão no Regulamen-

acessos simultâneos e pico de 40
mil usuários conectados. Ainda
na terça-feira (16), o Sinditelebrasil (Sindicato Nacional das
Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal),
divulgou um balanço revelando
que apenas nas primeiras horas
a plataforma efetivou 620 mil solicitações de bloqueio.
RECLAMAÇÕES
Segundo a Anatel, pesquisas
de mercado estimam que mais de
30% das reclamações referentes às
ligações indesejadas recebidas em
todo o Brasil dizem respeito às empresas de telecomunicações. Dados
da Agência revelam que, de janeiro
de 2016 a junho deste ano, foram
registradas 86,5 mil queixas do tipo
no país. As campeãs do ranking
de perturbação dos clientes são as
quatro maiores operadoras de telefonia: Claro (28,5 mil), Vivo (22,3
mil), Oi (18,1 mil) e Tim (9,2 mil).

to Geral de Direitos do Consumidor de Telecomunicações
(RGC) está prevista para o segundo semestre deste ano. Até
setembro também será elaborado um código de conduta e de
mecanismos de autorregulação
das práticas de telemarketing,
que visa resguardar os direitos
dos consumidores. Os pontos
estão sendo avaliados pelas
prestadoras de serviços de telecomunicações e acompanhadas
pela Agência.

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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Entrevista
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REPERCUSSÃO

Envolvido em
acidente, Prado
se defende de
acusações
Prefeito de Lençóis Paulista nega embriaguez e revela que
perdeu os sentidos por conta de uma hipoglicemia
Elton Laud
m acidente de trânsito
sem vítimas ocorrido na noite do último
domingo (14), em Lençóis
Paulista, teve grande repercussão nas redes sociais e na
imprensa regional. O motivo
foi o envolvimento do prefeito Anderson Prado de Lima
(PSB), que colidiu com seu
veículo contra outros dois
carros que estavam estacionados na Avenida Pref. Jácomo
Nicolau Paccola, no Parque
Residencial Rondon. Testemunhas e a própria Polícia
Militar chegaram a afirmar
que o chefe do Executivo
apresentava sinais de embriaguez. Ele rebate e revela que
sofreu uma hipoglicemia por
conta do diabetes, doença
com a qual convive há anos.
Segundo o Boletim de
Ocorrência, V.E.M, de 19
anos, condutor de um GM/
Vectra preto, declarou que seu
carro estava estacionado na
via, no sentido Centro-bairro,
quando foi atingido em alta
velocidade por um GM/Onix
branco, que era conduzido

U

O ECO - Declarações
afirmam que você estava
embriagado na noite de domingo, mas você diz que, por
conta do diabetes, teve uma
hipoglicemia no momento do
acidente. Como prova isso?
Anderson Prado de
Lima - Sou diabético e tive
perda de sentidos como
acontece com qualquer pessoa com hipoglicemia. É só
furar meu dedo e medir a
glicemia. Minha curva glicêmica está descompensada. Naquele dia, mantive
minha medicação normal,
mas não me alimentei bem,
o que contribuiu para isso.
A desorientação causada
pela queda de açúcar no
sangue é, sim, semelhante à
embriaguez. Qualquer médico sabe disso. Qualquer
familiar de diabético sabe
disso também. Não posso
esperar que todos saibam
diferenciar, por isso, tenho
que entender, mas no meu
carro não encontraram nenhum vestígio de álcool, encontraram apenas os meus
remédios de diabetes.
O ECO - A polícia descreve no Boletim de Ocor-

pelo prefeito no mesmo sentido. O outro envolvido, D.N.B,
de 46 anos, disse que estava
em uma igreja, quando foi
informado que seu carro, um
VW/Gol amarelo, igualmente
estacionado, também havia
sido atingido.
Com o impacto, o Vectra
sofreu danos na lateral esquerda e teve a roda trazeira
do mesmo lado arrancada.
Primeiro a ser atingido, o Gol
foi danificado no retrovisor
esquerdo. Já o Onix sofreu
danos na parte frontal direita
e também teve o eixo dianteiro
danificado por conta da batida. Como os veículos estacionados estavam sem passageiros, ninguém se machucou. O
próprio prefeito, que poderia
ter se ferido gravemente com
a colisão, foi salvo pelo acionamento dos airbags. No BO,
V.E.M e D.N.B, relataram que
o prefeito aparentava estar embriagado, mas ele se defende.
“Sou diabético e tive perda
de sentidos como acontece com
qualquer pessoa com hipoglicemia. É só furar meu dedo e
medir a glicemia. Minha curva
glicêmica está descompensada.

rência, com base em relatos
dos envolvidos, que você
estava em alta velocidade.
Isso procede?
Prado - Não posso afirmar, já que perdi os sentidos
naquele momento. Posso ter
acelerado por ato involuntário já que meu carro é automático, mas, graças a Deus,
ninguém se feriu.
O ECO - De onde você
vinha e para onde ia naquele momento?
Prado - De um aniversário no Parque Rondon para a
casa da minha irmã. Estava
indo ver meu afilhado, porque eles acabaram de mudar
para o Maria Luiza 4.
O ECO - Qual foi sua primeira ação após o acidente?
Prado - Eu estava desorientado pela hipoglicemia e
pelo forte impacto, mesmo
com os airbags, mas recordo
que pedia ajuda para quem
chegava. O socorro não foi
acionado por ninguém. Não
sei o porquê. Nessa semana,
perguntei à responsável pelos
serviços de socorro se houve

Naquele dia, mantive minha
medicação normal, mas não me
alimentei bem, o que contribuiu para isso. A desorientação
causada pela queda de açúcar
no sangue é, sim, semelhante à
embriaguez. Qualquer médico
sabe disso. Qualquer familiar
de diabético sabe disso também. Não posso esperar que
todos saibam diferenciar, por
isso, tenho que entender, mas
no meu carro não encontraram
nenhum vestígio de álcool, encontraram apenas os meus remédios de diabetes”, comenta.
Sobre estar possivelmente
dirigindo acima do limite de
velocidade, Prado diz não poder afirmar as condições no
momento do acidente, já que
perdeu os sentidos e pode ter
acelerado involuntariamente
devido ao fato de seu carro ser
automático. Também acusado
de ter se evadido com ajuda de
terceiros que o colocaram em
um GM/Astra prata e deixaram
o local (os policiais afirmam no
BO que chegou a haver perseguição, mas que o veículo foi
perdido de vista), o chefe do
Executivo desabafa.
“Eu estava desorientado

algum chamado, ela me confirmou que ninguém ligou.
O ECO - O BO também
diz que você tentou deixar
o local logo após o acidente. O que você tem a dizer
sobre isso?
Prado - A própria filmagem nas redes sociais mostra eu em pé, ao lado do meu
carro, quando chega um
policial. Eu estava lá, ainda
que sem sentidos e em pânico eu estava lá. Não fugi,
nem saí correndo.
O ECO - A polícia relata
que te orientou a ficar dentro
do veículo de um senhor que
estava presente e que, depois
disso, outra pessoa que chegou ao local te colocou no
carro e fugiu. O BO cita que
houve perseguição, mas que
o veículo em que você estava
foi perdido de vista. Qual a
sua versão? Porque você deixou o local?
Prado - É difícil você
recordar detalhes quanto
não estava usando as suas
faculdades mentais. Sei que
alguém que conheço me
colocou em sua camionete,

ASPAS - Prado rebate acusações e revela que teve uma crise de hipoglicemia na hora do acidente

pela hipoglicemia e pelo forte
impacto, mesmo com os airbags, mas recordo que pedia
ajuda para quem chegava. O socorro não foi acionado por ninguém. Não sei o porquê [...]”,
comenta. “Um casal de amigos
me tirou do local, pois sabia
que eu era diabético e que precisava tomar água com açúcar.
Fui para a mesma casa que eu
estava antes, ali no Parque Rondon mesmo. Agradeço, porque
me prestaram o socorro que
não veio. Não fugi da polícia e
nem de ninguém, porque não
havia vítimas e o meu irmão já
tinha chegado ali para ajudar
na situação”, completa.
A Polícia Civil elaborou
o Boletim de Ocorrência por

porque muitas pessoas chegavam para assistir. Um casal
de amigos me tirou do local,
pois sabia que eu era diabético e que precisava tomar
água com açúcar. Fui para
a mesma casa que eu estava
antes, ali no Parque Rondon
mesmo. Agradeço, porque
me prestaram o socorro que
não veio. Não fugi da polícia
e nem de ninguém, porque
não havia vítimas e o meu
irmão já tinha chegado ali
para ajudar na situação.
O ECO - Sua versão confronta as declarações dos
policiais e proprietários
dos veículos. O que pretende fazer para contestar
o documento e se defender
na sequência do inquérito
que foi aberto na Delegacia
Seccional de Bauru?
Prado - Preciso contar a
parte da verdade que ficou de
fora do Boletim de Ocorrência porque eu não tinha condições de raciocínio naquele
momento. Apresentar meus
exames. Pedir que ouçam o
meu médico. Mostrar que
ninguém chamou por socorro
e que os celulares foram usados só para fotos e filmagens.

embriaguez ao volante, fuga do
local do acidente e, em relação
a quem retirou o prefeito do local, por favorecimento pessoal.
Por conta de sua condição de
chefe do Executivo, a investigação do caso será feita pela Delegacia Seccional de Bauru, cujo
responsável é o delegado Ricardo Martines. Indagado sobre o
fato de sua versão confrontar
as declarações dos policiais e
testemunhas e também, sobre
como pretende se defender e
contestar o documento na sequência do inquérito, o prefeito
demonstra calma.
“Preciso contar a parte da
verdade que ficou de fora do
Boletim de Ocorrência porque
eu não tinha condições de ra-

É assim que vou fazer.
O ECO - Você já encontrou as pessoas envolvidas
depois do acidente?

ciocínio naquele momento.
Apresentar meus exames. Pedir que ouçam o meu médico.
Mostrar que ninguém chamou
por socorro e que os celulares
foram usados só para fotos e
filmagens. É assim que vou
fazer”, relata. “O que me preocupa agora é assegurar que os
danos materiais sejam reparados. Já fui na casa de uma família e fui muito bem recebido.
Pedi desculpas pelo transtorno
todo. Expliquei também como
me sinto com tudo isso. No sábado (hoje) vou falar com o outro envolvido. Quero mais que
ressarcir, quero olhar nos olhos
e pedir desculpas”, conclui
Prado de Lima. Confira abaixo
a entrevista completa.

O
guns
como
lação
redes

ECO - Passados aldias do ocorrido,
você se sente em reaos comentários nas
sociais?

Prado - Sim. Estou fazendo isso. O que me preocupa
agora é assegurar que os danos materiais sejam reparados. Já fui na casa de uma
família e fui muito bem recebido. Pedi desculpas pelo
transtorno todo. Expliquei
também como me sinto com
tudo isso. No sábado (hoje)
vou falar com o outro envolvido. Quero mais que ressarcir, quero olhar nos olhos e
pedir desculpas”, pontua.

Prado - É difícil ler algumas colocações violentas e de baixo calão, mas,
como homem público,
tenho resiliência. Recebi
muito apoio, de pessoas de
quem eu nem esperava. Sou
muito grato pela preocupação e pelas orações.

O ECO - A forma como
o caso foi tratado, para
você foi uma espetacularização por conta de seu cargo de prefeito?

Prado - Não foi a Administração Pública quem
bateu o carro, fui eu. Por
isso não tem relação com o
Governo da cidade. Já nas
eleições, é cedo para dizer.
Mas as pessoas sabem que
sou igual a elas, e o que
aconteceu comigo poderia
ter acontecido com qualquer um. E o fato de não
ter vítimas, mostra que
tudo poderia ter sido resolvido de maneira mais simples se eu tivesse recebido
ajuda adequada.

Prado - Sim. É uma verdade. Mas, sendo eu uma
figura pública, preciso entender. Fico feliz por estar
bem e não ter machucado
ninguém. A parte ruim é que
as informações corriam sem
que eu tivesse chance e nem
tempo de explicar, porque eu
estava incapaz de fazer isso.

O ECO - Você acredita
que isso vá prejudicar de
alguma forma seu Governo
ou até mesmo sua reeleição?
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JOGO DE AZAR

Polícia

No início da noite de quarta-feira (17), a Polícia Militar apreendeu equipamentos de jogos
de azar em Lençóis Paulista. A ocorrência foi registrada após uma denúncia de um bar no
Jardim Nova Lençóis. No local foi apreendido um cartão de memória, R$ 32 em espécie e
mais objetos de jogo de azar. O proprietário do estabelecimento, J.C.P.L., de 41 anos, foi
encaminhado à Delegacia de Polícia onde prestou esclarecimentos e foi liberado.

AÇÃO CONJUNTA

Três homens e uma mulher são detidos em
operação de repressão ao tráfico em Lençóis
FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

Trabalho teve a participação de policiais
Militares e Civis e do Canil de Bauru
Flávia Placideli
a manhã da última quarta-feira (17), equipes das
polícias Militar e Civil
de Lençóis Paulista, com apoio
do Canil de Bauru, cumpriram
diversos mandados de busca
e apreensão a fim de combater o tráfico de drogas. A ação
resultou na prisão de quatro
indivíduos, sendo três homens
e uma mulher.

N

De acordo com informações
obtidas pela reportagem do
Jornal O ECO, a operação teve
início por volta das 5h30. Com
o objetivo de combater o tráfico
de entorpecentes no município,
foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no
Conjunto Habitacional Maestro
Júlio Ferrari, Jardim Carolina e
vilas Cruzeiro e Contente.
Durante a ação conjunta foram apreendidos 73 eppendorfs

de cocaína (49,6 gramas), 47
invólucros de maconha e mais
dois tijolos da mesma substância (215,6 gramas), 21 pedras de
crack (4,1 gramas), três balanças de precisão, além de embalagens utilizadas para o armazenamento das drogas, R$ 641
em espécie e uma motocicleta
Honda XRE/300.
Segundo o sargento Lucas,
comandante da equipe de Força Tática da Polícia Militar,
e que também participou da
ação, foram conduzidos em flagrante pelo crime de tráfico de
drogas, M.D.L.G., de 19 anos,

REPRESSÃO - Com apoio do
Canil de Bauru, Polícias Militar
e Civil detiveram três homens e
uma mulher acusados de tráfico
de drogas, na foto, as drogas
apreendidas

L.M., A.O.S. e M.P.F., todos
com 21 anos. Na Delegacia de
Polícia da cidade, a autoridade, após tomar conhecimento
dos fatos, ratificou o flagrante
delito pelos artigos 33 e 35 do
Código Penal. Ambos ficaram
recolhidos aos cárceres, à disposição da Justiça.

FURTO

Homem de 27 anos é preso após furtar loja no Centro
PM encontrou o indivíduo no Jardim Alvorada com uma sacola com objetos do estabelecimento
Flávia Placideli
a manhã da quinta-feira
(18), a Polícia Militar de
Lençóis Paulista prendeu
um homem de 27 anos acusado
de furtar objetos de uma loja localizada no Centro. De acordo
com informações da polícia, o
indivíduo foi encontrado no
Jardim Alvorada com uma sacola cheia de mercadorias.

N

De acordo com o Boletim
de Ocorrência registrado pela
5ª Cia da Polícia Militar, por
volta das 9h30, durante um
patrulhamento de rotina, uma
equipe da PM se deparou com
J.H.N.S., de 27 anos, que, ao
notar a presença da viatura,
mudou de comportamento, o
que motivou a ação.
Durante a abordagem e em
vistoria à sacola foram encon-

tradas diversas mercadorias
com etiquetas da loja Magazine
Dinossauro. Indagado a respeito, J.H.N.S., já conhecido dos
meios policiais pelos crimes de
tráfico e furto, relatou que os
objetos haviam sido comprados
por ele.
Porém, quando a equipe
informou que iria se deslocar
até o estabelecimento para ver
as filmagens da câmera de se-

Pizzaria na Cecap é invadida durante a madrugada
Na madrugada da última segunda-feira (15), uma pizzaria no
Núcleo Habitacional João Zillo
(Cecap) foi furtada. Segundo relato do proprietário, um vizinho do
estabelecimento o avisou de que

o alarme havia sido disparado e
que haviam estourado a porta de
vidro do local.
Segundo consta no Boletim
de Ocorrência, uma equipe da
Polícia Militar foi acionada e

chegando ao local dos fatos foi
constatado que a porta da pizzaria estava quebrada e que a ferramenta utilizada estava em cima
de um balcão.
O proprietário do local in-

ASSALTO

Quatro homens armados roubam restaurante
Bandidos levaram R$ 900 em espécie, R$ 2 mil
em maços de cigarros além de outros objetos
Flávia Placideli
a noite do último domingo (14), um estabelecimento comercial localizado na Rodovia Marechal
Rondon (SP-300), em Lençóis
Paulista foi alvo da ação de
bandidos armados, que levaram do local uma quantia em

N

dinheiro, diversos maços de
cigarros, documentos e cartões
de banco e uma aliança de
ouro da vítima. Após o roubo
os indivíduos fugiram do local
seguindo rumo ignorado.
De acordo com informações do Boletim de Ocorrência
registrado na 5ª Cia de Polícia
Militar, o crime ocorreu por

volta das 20h45, quando quatro homens, chegaram no Restaurante Chapadão. Segundo
relato da vítima, dois deles estavam armados com revólveres
e, após renderem e amarrarem
o mesmo, começaram a roubar
o estabelecimento.
Os indivíduos levaram
aproximadamente R$ 900 em
espécie, cerca de R$ 2 mil em
maços de cigarros de diversas marcas, uma aliança de
ouro, documentos pessoais e

Sorveteria é roubada no sábado na Cecap
No início da noite do último sábado (13), uma sorveteria localizada na Cecap
foi alvo de um assalto à mão
armada. O fato foi registrado por volta das 18h30 pela
equipe da Polícia Militar,
que esteve no local para co-

lher a versão dos fatos e realizou diligências próximo ao
local, mas não obteve pistas
do autor.
A vítima declarou que estava na parte interna da sorveteria, quando um indivíduo
trajando blusa moletom, cal-

ça e chinelos entrou no estabelecimento na posse de uma
faca e anunciou o roubo.
Segundo registrado no
Boletim de Ocorrência, o
homem subtraiu aproximadamente R$ 80 em espécie do
caixa. A vítima contou ainda

gurança do local, o indivíduo
acabou confessando o crime
do furto. Um funcionário do
estabelecimento confirmou as
mercadorias furtadas.
Diante dos fatos, o homem
foi encaminhado à Delegacia
de Polícia, onde a autoridade
de plantão, após tomar ciência
dos fatos, ratificou o flagrante,
deixando J.H.N.S. preso, à disposição da Justiça.

formou que havia sido informado sobre o furto durante a
madrugada por um vizinho.
O mesmo ainda relatou que
tem suspeitas de quem poderia ter praticado o delito e
que iria se dirigir até a Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

cartões de crédito da vítima.
Logo após a ação, a vítima solicitou o apoio da equipe da
Polícia Militar e informou as
características dos bandidos,
que fugiram em rumo ignorado pela rodovia.
Diante disso, a vítima foi
conduzida à Delegacia de
Polícia onde a autoridade de
plantão elaborou um Boletim
de Ocorrência de roubo. As
equipes da Polícia Militar fizeram o patrulhamento pelas
redondezas na tentativa de
localizar os suspeitos, porém,
ninguém havia sido preso
pelo crime de roubo.

que entrou em luta corporal com o autor do roubo,
mas que o mesmo conseguiu fugir.
A equipe da Polícia
Militar realizou diligências
pelas redondezas a fim de
encontrar o autor do roubo.
Porém, até o fechamento
desta matéria, ele não havia
sido encontrado.

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:
FELIPE FAUSTINO DE MELO e VICTÓRIA YNARA VIDAL DE SOUZA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, cirurgião dentista,
nascido em Cotia - SP, aos 25/01/1996, residente e domiciliado em Lençóis
Paulista - SP, ﬁlho de JOSE FAUSTINO DE MELO e de MARCIA DE PAULA MARTINS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, estudante,
nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 01/01/1999, residente e domiciliada em
Lençóis Paulista - SP, ﬁlha de MÁRIO IDOCÉLIO DE SOUZA e de LINDAMAR VIDAL DA SILVA SOUZA.
LUCAS ALEXANDRE FARINA e KETURHYN ROMAGNOLI MENEZES
XAVIER, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro
civil, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 13/03/1995, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, ﬁlho de FRANCISCO ALEXANDRE FARINA
e de ROSA MARIA MALISSE FARINA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Guarulhos - SP, aos 10/06/1998, residente e
domiciliada em Avaré - SP, ﬁlha de ACIR XAVIER e de ROSANA MENEZES
XAVIER.
EDISON DOS SANTOS BESERRA e PRISCILA JULIANA BENTO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteira, convive em união estável,
gesseiro, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 02/06/1989, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, ﬁlho de ERALDO AVELINO BESERRA
e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS BESERRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convive em união estável, faxineira, nascida
em Lençóis Paulista - SP, aos 21/09/1990, residente e domiciliada em Lençóis
Paulista - SP, ﬁlha de JULIO BENTO e de MARIA JOSÉ BONFIM.
LUCAS ANTONIO PESCARA e LORENA PACCOLA PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, instrumentista,
nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 21/02/1994, residente e domiciliado em
Lençóis Paulista - SP, ﬁlho de NORIVAL ANTONIO PESCARA e de MARIA
JOSÉ MORELLI PESCARA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, nascida em Sertãozinho - SP, aos 29/12/1996, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, ﬁlha de MARCOS ROGÉRIO PEREIRA
DA SILVA e de LUCIANA VALÉRIA PACCOLA.
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,18 de julho de 2019.
O Oﬁcial: RICARDO GALLEGO

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.
N. E. S.

Centro Espírita Jaime Mendonça Machado
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria do Centro Espírita Jaime Mendonça Machado, através de sua
Presidente, convoca todos os membros, para eleição de nova diretoria e
conselho ﬁscal para o período de 01 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2022 no
dia 29 de julho de 2019, a qual, será realizada na sua sede - Rua Tiradentes,
nº 386 - nesta cidade de Lençóis Paulista/SP as 20:00 horas, nos moldes da
legislação vigente e seu Estatuto Social.
Á Diretoria
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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

EMPREGOS

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

ATENÇÃO PATROAS!
Se você precisa de
empregada doméstica
com experiência ligue
para o Sindicato das
Domésticas (14) 32631923 das 14h às 17h30

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.

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

FUSCA 72 cor branco,
reformado, com roda
de alumínio. Tratar (14)
98127-7721

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

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

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

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

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

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

ECOSPORT 2007 cor
vinho vendo ou troco
por outro carro de
menor valor. Tratar:
(14) 99693-8389
SCORT GL ANO 1987
cor verde metálico,
doc em dia , bateria e
pneus novos, álcool.
Valor R$3000,00
Tratar com Luiz ou
Claudia Cel: (14)
99112-2708

VENDO FORD ka
2015, em perfeito estado, único dono tirado
zero, completo, na cor
Prata (Riviera), baixa
quilometragem, todo
revisado, I.P.V.A e Licenciamento pago, pneus
zero, com som, alarme
e computador de bordo.
Tratar com Carlos cel:.
(14) 99624-2205

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

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

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

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
VENDE-SE UMA Van
Renault máster 2010,
executiva, cor prata,
padrão astesp. Tratar
cel:. (14) 99111-7849
VENDE-SE FOX
2006, motor e pneus
novos, cor prata, com
trio elétrico. Tratar
cel:. (14) 99660-8985

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

VENDE-SE UMA
cara van ano 81,
cor branca. Valor
R$1000,00. Tratar
cel:. (14) 99805-6976

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

VENDE-SE UM
Voyage ano 82, cor
vermelho. Valor
R$1000,00. Tratar
cel:. (14) 99805-6976

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.

SERVIÇOS

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.

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.

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

BORRACHARIA TIÃO
- Tratar na R: Palmiro
Diegoli, 129, Jardim Primavera ou no telefone
(14) 3264-8827.
SERRALHERIA CONEGLIAN Lençóis - seu
portão está com algum
problema? Fazemos
manutenção em portões
automáticos e correr troca de cabo de aço,
kit e roldanas, placas de
motores - rolamentos,
roldanas, fechaduras
elétricas ou simples - revisão geral. Fabricação
de portões basculante/
correr/ social/ grades
de proteção para vitros
e portas/ qualquer tipo
de esquadria metálicas.
Ligue: (14) 3263-1148
ou 9 9758-3585 / 9
9633-7516.
RL CAÇAMBA – Faz
serviços de limpeza com
caçamba para entulho
(para firmas e particulares). Tratar (14) 997892210/ 99777-2218.
SUCATÃO DIDI compro ferro, papelão,
cobre, alumínio em
geral. Tratar na Rua
Willian Orsi, nº 57,
Jardim Itapuã. Fone (14)
3264-6195/ 996758650. 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

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.

SERRALHERIA
MARIMBONDO –
Fabricamos portões
basculantes, portão de
correr, portas, grades de
proteção e estruturas
metálicas. Faça um
orçamento (14) 32630564

PROJETO E arquitetura- Obras residenciais e
comerciais. Regularização e documentação
junto à prefeitura..

RUBINHO ESTOFADOS- conforto e
qualidade em 1º lugar,
reforma de estofados
em geral. Tratar na AV
Nações Unidas, 230,
Núcleo. Fone (14) 32647318 (14) 3264-8163 e
99781-7519.
CHECK LAUDO Vistorias Veicular, vistoria em
autos, motos, ônibus,
caminhões, etc. Rua
Líbero Badaró, 523,
Jd. Morumbi, (ao lado
da oficina do Milani)
Telefone (14) 3263-1795
e 99711-5644.
NATAL JARDINAGEM- faço manutenção
em jardim, limpeza
de terrenos, poda de
árvores e até aplicação
de venenos. Tratar (14)
99840-8705/ 3263-4159
tudo p/ facilitar o seu
jardim!
FAÇO COSTURAS e
reformas de roupas em
geral. Faço principalmente jalecos. Tratar
(14) 99671-7781 ou na
R: Amazonas, 532 V.
Cruzeiro

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.

PRESTAMOS
SERVIÇOS de cortes
de arvores e limpeza de
quintais em geral. Temos
referencias. Tratar: (14)
99623-2929 ou (14)
99864-1088.
GEOVANE ELÉTRICA
Residencial: Serviços
Instalações e reparos
elétricos, faça um orçamento s/ compromisso,
atendimento 24 horas.
Tratar (14) 3264-3837/
9.9864-9769
FERNANDO CABELEIREIRO Sorriso.
Horário de atendimento
de segunda das 9h
ás 12h30 e de terça a
sexta-feira das 9h ás
12h30 e 14h30 ás 19h e
aos sábados das 9h00 ás
12h00 e 13h30 ás 19h.
Domingos e feriados
não abriremos. Na AV:
Procópio Ferreira, 510,
Cecap ou telefone (14)
99675-2769.
FISIOTERAPIA ATENDIMENTO domiciliar e
consultório, R: Cap. João
Antônio, 12-70, Bauru/
SP. Tratar (14) 996656449. Email: je_quadrado1500@hotmail.com.
Com Jéssica QuadradoCrefito 56758-LTF
CARIMBOS LENÇÓIS
e folhinhas. Tratar na
R: João Capoani, 71,
Núcleo. Telefones (14)
3263-2677/ 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) 997731547/ 98128-1597
AND TRANSPORTE
Fretes e Mudanças – Cobrimos qualquer oferta.
Tratar com Anderson
Silva (14) 99664-4648
BEM ESTAR – Clínica
de fisioterapia, atendemos todos os convênios.
Tratar na R: José do
Patrocínio, 511, Centro.
Telefone (14) 3264-8420
c/ Dr. Danilo / Dra. Joyce

MARCENARIA
MORETTI – Irmãos
Moretti desde 1960
– Especializada em armários embutidos, estantes, copa e cozinha
em fórmica, móveis sob
encomenda. Endereço:
Av Nove de Julho, 633,
Centro. Telefones (14)
3263-0300/ 3263-3300/
Whats 99634-9647
CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
- Cirurgiã Dentista
Dra. Maraísa - R:
Geraldo Pereira de
Barros, 1133, Centro
– Atende convênios
AESP odonto, ASP aceita também cartões
de crédito e débito.
Tratar (14) 3263-0730/
99115-6306. Email:
maraisama@hotmail.
com
IZAEL ESTOFADOS.
Tratar (14) 3264-7063/
99738-3544 – Atendimento para toda a
região!
GRÁFICA LENÇÓIS
Comunicação Visual e
impressos. AV Jácomo
Nicolau Paccola nº 412.
Tratar (14) 3264-4200/
(14) 98153-2890 ou por
e-mail graficalencois@
globomail.com
ALONSO CABELEIREIRO Av: Hermínio
Jacó nº 622 no bairro
Nova Lençóis, atendimento de segunda a
sábado e aos domingos
e feriados até as 12:
00h.Estamos com
ótimos preços. Tratar
(14) 99728-5999.
PRECISANDO
CALCULAR seu
Seguro Novo ou
Renovação,faça já
seu cálculo com a MC
Corretora de Seguros.
Rua XV de Novembro,
269 Centro - Lençóis
Paulista 014 3263
3803/ 014 99884-3777
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) 998173280, (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.
PROCURA-SE. APOSENTADO procurando
chácara, sitio para ser
caseiro. Formado em
jardinagem em geral.
Solteiro. Cel:. (14)
98816-7062 falar com
José

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
TERRENO, JD. CAJÚ I c/ 325,85m² R$ 110.000,00 (esquina)
TERRENO, JD. VILLAGE c/ 253,00m² R$ 150.000,00.
__________________________________________________

ALIMENTAÇÃO
SABORES DE Minas
– meia cura, queijos artesanais, vinhos e salames.
Tratar: (14) 99623-1664 ou
(14) 99696-7124.
FRANGO ASSADO aos
domingos, venha conferir,
é uma delícia! Tratar na
Rua Luiz Henrique de
Camargo, 21, Júlio Ferrari.
Contato (14) 3263-6502/
99659-6123 com Cícero
Bearari
RESTAURANTE
VIAJANTES - Marmitex,
marmitas, self-service e
prato feito. Tratar na R:
Gino Augusto Antônio
Bosi, 140, Pq Res. Rondon,
Lençóis Pta-SP. Telefone
(14) 3263-2412/ 32642079/ 99686-1979
PIZZARIA PRÂMIO venha experimentar nosso
rodízio de quarta, quinta
e sexta-feira. Saborear
vários sabores deliciosos
e passar horas aconchegantes. Tratar na AV:
Brasil, nº 722 ou ligue (14)
3263-0204/ 3263-2620.
MADALENA 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/ 3263-4159
ROÇA URBANA –
Verduras, legumes, ervas
e raízes s/ agrotóxicos. R:
Carlos Ranzani, 165, Jd
Lago da Prata. Tratar (14)
99761-1693.

DIVERSOS
MÁQUINAS COSTURA – Venda de peças,
motores, caixinhas,
bancadas e consertos.
Tratar na Rua Santo Antônio, nº 773, Jd. Bela
Vista ou (14) 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) 3264-5165(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) 998181874
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 3263-1280
VENDE- SE Duas tv
de tubo 20 polegadas.
Tratar cel:. 99865-4330
VENDE-SE MALOTE
de roupa e calçados
usados para brechó. Tratar cel :. 99865-4330
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$ 330 mil.
Tratar (14) 99897-6444
EDIFÍCIO VILLASPLENDORE - Vendo
apartamento. Fone (14)
9.9870-0202
MARIA LUIZA IV casa
nova c/ 5 cômodos
R$ 350 mil. Tratar
(14) 99727-9056 com
Antonio.
VENDE-SE CASA
(terreno) no bairro Bela
Vista medindo 235,00
mts econstrução 171,43
mts.Tratar fone: 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 / 997950722
JD. GRAJAÚ 02 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e garagem p/ 02
carros - R$ 230.000,00 –
SANTANGELO IMÓVEIS
(14) 3263-7094 /
99795-0722
JD. EUROPA 03
dormitórios, sendo
01 suíte, sala, copa,
cozinha, banheiro social
e entrada p/ carros. - R$
295.000,00 – SANTANGELO IMÓVEIS (14)
3263-7094 / 997950722
JD. AMÉRICA 04
dormitórios, sendo 01
suíte, sala, copa, cozinha, banheiro social e
entrada p/ carros. – R$
250.000,00 - SANTANGELO IMÓVEIS (14)
3263-7094 / 997950722
APARTAMENTO EDIFÍCIO RENATA LYCIA
02 dormitórios, sala c/
02 ambientes, cozinha,
banheiro social, área de
serviço, varanda e 02
vagas de garagem. – R$
260.000,00 – SANTANGELO IMÓVEIS (14)
3263-7094/ 99795-0722
CASA JD. Ubirama
frente: 3 dorm., sala,
copa, cozinha e wc
fundos: 1 dorm.,
sala, cozinha e wc
R$270.000,00 Consult
Imóveis 14-3263
1118/99781 2567
CASA JD. Ubiramafrente: 02 dormitórios,
sala, cozinha, wc. fundo:
01 dormitório, sala, cozinha e wc R$170.000,00
Consult Imóveis (14)
3263 - 1118/99781
2567
APTO PORTAL de
Lençóis 02 dorm, sendo
01 suíte, com armários
embutidos, box.
Aceita financiamento!
consult imóveis 14-3263
1118/99781 2567
SOBRADO JARDIM
Europa superior: 03 suítes térreo - Sala de TV/
jantar, lavabo, cozinha
americana, lavanderia
fechada. Garagem coberta para 02 veículos,
amplo quintal, aceita
troca! Consult Imóveis
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 CHÁCARA próximo da Usina
Barra Grande 3500m²
- poço artesiano, força
e 02 comados. Tratar:
(14) 99838-6156

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

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
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

VENDA

ALUGA

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

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

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
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

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
APARTAMENTO –
Bauru – 2 quartos,1
sala conjugada c/ 1
copa,1 coz ampla,1
área de serviço,1
banh soc,1 garag
cob,portaria 24 h.
R$680,00. Contato:
14 – 99728 – 1313/
99772 – 7315.
JD JACARANDÁ
apartamento completo, ou seja, todo com
armários embutidos,
com duas vagas de
garagem. Tratar com
Cláudio pelo telefone
99772-7716
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 32648064
RESIDENCIAL ATALAIA Jardim Nova
Lençóis apartamento
02 quartos, sala,
cozinha, banheiro, a.s.
e garagem.
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) 996143191.

IMÓVEIS
COMERCIAIS
ALUGA-SE SALA
comercial, na Cecap II.
Rua Adriano da gama
Cury. Nº616. Tratar
com Bebeto Cel:. (14)
99630-6731 ou (14)
3263-5068
VENDO PRÉDIO comercial especial para
clínica ou escritório,
situado na R: Anita 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

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

ALUGA – se chácara.
Tratar: (14) 997544603 ou (14) 32635034.

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

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.

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

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

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

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

ANTONIETA
I:VENDO um
terreno de 300m²,
R$135.000,00. Adriano
Cian – Consultor de
Imóvel Tel. (14)99126
5928
ITAMARATY. PARTE
alta . Vendo dois terrenos planos e juntos
521m² cada, total
1042m²( vendo junto ou
separado) Adriano Cian
– Consultor de Imóvel
Tel. (14) 99126-5928
JD EUROPA – vendo
terreno parte alta, ótima localização. Tratar
(14) 98137-7021
JARDIM CRUZEIRO
vendo terreno medindo
275m² Rua Mato
Grosso(ao lado do nº
185 frente ao nº 200)
- Tratar com Luiz (14)
99702-6597

JARDIM ITAMARATI.
Vendo um terreno com
topografia plana, com
517,5 m2 (15m x 34,5m),
na parte alta do Jardim
Itamarati. Tratar com
Eduardo - 14 99786
3769
TERRENO ANTONIO
Lorenzetti Filho, todo
murado, com água,
planta autorizada,
portão, R$ 40.000,00
+ parcelas. Tratar (14)
99686-8826
TERRENO LOCALIZADO no Jardim
Village, na Avenida dos
Estudantes. Interessados tratar no Telefone
(14)99725-2619.
TERRENO GRANVILLE Excelente terreno
plano com 1.020m².
Consult Imóveis 143263-1118
TERRENO RES. Antonio Lorenzetti Filho (ALF)
apenas R$ 88.200,00.
Entre em contato e
confira a forma de
pgto. Consult Imóveis
14-3263-1118
LOTEAMENTO SAINT
raphael – macatubaLotes com 200 m² disponíveis para venda!Preços
especiais! Informações:
(14) 3264-5165 (14)
99820-0872 José Carlos
(whatsapp)
VENDO TERRENO
rua Minas Gerais, vila
Cruzeiro, 275 m². Tratar:
(14) 3263-1511 ou (14)
99796-6685

VENDO LOTES na região
Centro-Oeste-Paulista:
Jaú/SP; Macatuba/SP;
Pederneiras/SP; Barra
Bonita/SP; São Manuel/
SP; Votuporanga/SP e
Três Lagoas/MS. Falar
c/ Américo Oliveira (14)
9.9793-7010 - CRECI
140642.
VENDO TERRENO JD
Itapuã com 200m² na
rua: José Hiram Garrido,
nº 594 próximos ao
novo cemitério Pânico
topografia plana 80%
murado, R$ 100.000,00.
Tratar: (14) 99782-7113 ou
(14) 99709-5288.
TERRENO NO Antônio
Lorenzetti Filho aceita
financiamento bancário
Consult Imóveis (14)32631118 / 99781-2567
MARIA LUIZA IV na
Rua: Antônio Ramponi,
lote 31, quadra 22, 225m²,
R$ 90.000,00. Tratar: (14)
99118-9928
MARIA LUIZA IV na Rua:
Armando Baptistela, lote
15, quadra 26, 221,85m²,
R$90.000,00. Tratar: (14)
99118-9928.
GRAJAÚ RUA: Marcilio
Minetto, lote 17, quadra
S, 265,90m², R$90.000,00.
Tratar: (14) 99118-9928
PARQ. RES. Rondon –
AV. Pref. Jacomo Nicolau
Paccola Barracão c/
escritório, cozinha e
banheiro, com (área construída 400,00m² e área
terreno 701,01m²) – R$
550.000,00 – SANTANGELO IMÓVEIS (14) 32637094 / 99795-0722

MARIA LUIZA IV:
01 Terreno 372 m² R$
120,000 Adriano Cian –
Consultor de Imóvel Tel.
(14) 99126- 5928
VENDO TERRENOS
comerciais JD Planalto
em frente ao Constrular
450m² cada. Tratar:
(14)99712-0847
VENDO TERRENO VL
ANTONIETA II, Rua Honório Barbosalote 4 quadras
6, 12 x 36,5 - 459 m² Tratar: (14) 99614-3191
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
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Sociedade

Cia. da Esfiha
2x3

Habil
2x3
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

ESTREANDO
IDADE NOVA
Sabrina Amoedo
faz aniversário na
próxima quarta-feira
(24) e festeja ao
lado da família e dos
amigos. Parabéns!

MAIS UMA
PRIMAVERA Telma Gutierres de
Souza aniversaria
na terça-feira (23) e
comemora a data com
os amigos e familiares.
Tudo de bom!

ELETRO

????
1x11,9

SANTA CLARA

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

MAIS UM CICLO - Maria de Jesus aniversariou na
quarta-feira (17) e recebeu os cumprimentos de toda
a família, que deseja felicidades!

FICANDO MAIS VELHO - Evandro Santana
inaugura mais um ciclo neste sábado (20) e recebe
os parabéns dos amigos e da família. Sucesso!

DIA DE FESTA - Uris Paccola completa 88 anos de
idade na segunda-feira (22) e recebe o carinho dos
familiares e amigos. Saúde e paz!

1x12

ROGETE
1x6

Gente bonita e animada aproveitando a noite de Lençóis Paulista.
Confira nas fotos da Cíntia Fotografias!

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

São
Cristovão
1x11,9

Adriana e Beatriz, na Cia da Esfiha

Hyngrid, Erica e Leandro, na Cia da Esfiha

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

Ingrid e Elias, na Cia da Esfiha
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

BOLÃO
1x11,9
REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

José, Davi Lucas e Junior, na Cia da Esfiha

Manoela e Vagner, na Cia da Esfiha

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

??
1x6

Michael e Maria, na Cia da Esfiha
FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

ANUNCIE

3269-3311

Priscila, Anita e Cecília, na Cia da Esfiha

Sophia, Camile e Veronica, na Cia da Esfiha

SALEGO
4X6

ELETRO
CENTRO
2X6

Vitoria, Renata e José Vitor, na Cia da Esfiha

ERP GESTOR

2x6

GAS
HIDRO
2X6

DATA SMART

2x6

