
Após encerrar a Campanha Nacio-
nal de Vacinação Contra a Infl uenza 
com o índice de cobertura entre os gru-
pos prioritários abaixo da meta de 90% 
estipulada pelo Ministério da Saúde, 
Lençóis Paulista liberou a vacina para 
todas as pessoas interessadas. Segundo 
a Secretaria de Saúde do município, a 
aplicação das doses será feita até que 
os estoques sejam zerados em todas as 
unidades de saúde, que seguem aten-
dendo o público de acordo com o ho-
rário habitual de funcionamento, que 
varia de local para local.

A disputa pela classificação 
para a próxima fase começa a es-
quentar na Série B do Campeona-
to de Futebol Amador de Lençóis 
Paulista. A competição promovi-
da pela Secretaria de Esportes e 
Recreação do município chega à 
quarta rodada na manhã deste 
domingo (9), colocando em cam-
po as 16 equipes que brigam pelo 
acesso à primeira divisão do fu-
tebol local. Os jogos acontecem 
em quatro praças esportivas da 
cidade e Alfredo Guedes.

Até a noite deste domingo (9), o 
Recinto de Exposições José Oliveira 
Prado (Facilpa), em Lençóis Paulis-
ta, é ponto de encontro obrigatório 
para os apaixonados por motocicle-
tas e rock and roll. O local recebe 
desde ontem (7) a segunda edição do 
Lençóis Motorock, que deve atrair 
milhares de pessoas para a cidade. 
A expectativa da organização é de re-
corde de público neste ano. A entra-
da é solidária (opcional), em prol da 
Apae (Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais).

Neste sábado (8), a partir das 19h, o Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti, em Lençóis Paulista, recebe o espetáculo “O cabelo 
da princesa”, escrito por João Carlos Filho e com direção de 
Gilda Vandenbrande. A entrada é gratuita e a disponibilidade 
de ingressos pode ser consultada no local.

Em reunião com a Secretária de 
Educação Meiri Montanhero, na quinta-
-feira (6), o comandante da 5ª Cia. da 
Polícia Militar, capitão Marcelo Paes, 
confi rmou a volta do Programa de Poli-
ciamento Escolar. O projeto deve voltar 
a ser executado a partir do próximo mês. 
Além dele, a PM dará continuidade ao 
Proerd (Programa Educacional de Resis-
tência às Drogas e à Violência).

Na manhã deste domingo (9), a 
vizinha cidade de Macatuba inicia as 
comemorações pelo seu aniversário de 
119 anos de emancipação político-admi-
nistrativa com dois eventos tradicionais:  
o desfi le cívico e a tradicional cavalgada 
pela Avenida Coronel Virgilio Rocha. O 
Desfi le Cívico tem início previsto para 
as 9h e deve contar com a participação 
de mais de mil pessoas.

Mais de 400 alunos participaram 
da 10ª edição da Profi turo (Feira de 
Profi ssões de Lençóis Paulista), que 
aconteceu na última quinta-feira (6), 
no Salão Paroquial Nossa Senhora da 
Piedade. A feira foi uma ótima oportu-
nidade para explorar as oportunidades, 
tirar dúvidas sobre as mais variadas 
áreas e ainda conhecer os cursos téc-
nicos e de graduação disponíveis em 
Lençóis Paulista e na região. Realizada 
pelo Instituto Lidera Jovem, a Profi tu-
ro contou com o apoio de voluntários, 
parceiros, patrocinadores e seus mante-
nedores, Bracell e Lwart Lubrifi cantes. 
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para os melhores
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Pesquisa do Melhores do Ano vai às ruas
Festa que homenageia os destaques dos principais segmentos da economia lençoense acontece no dia 9 de novembro no Clube Marimbondo A5

FEIRA DE PROFISSÕES

MOTOROCK SÉRIE B INFLUENZA

Profi turo reúne 
mais de 400 
jovens na quinta

Lençóis tem
fi nal de semana 
de muita música

Quarta rodada 
coloca em campo 
todas as equipes

Saúde de Lençóis 
abre vacinação da 
gripe para todos

RONDA ESCOLARMACATUBA 119 ANOS

Programa volta no 
segundo semestre 
em Lençóis

Amanhã tem 
desfi le cívico
e cavalgada 

O cabelo da
PRINCESA

O prefeito Anderson Prado de Lima (PSB) recebeu nessa quinta-feira (6), na cidade de Garça, o prêmio Projeto Inovador 
Centro-Oeste Paulista, pelo trabalho desenvolvido com o Conecta Cidadão, serviço que disponibiliza aos cidadãos 

internet gratuita em locais como unidades de saúde, escolas, bibliotecas, praças e parques da cidade. O prêmio foi 
oferecido pelo Rede Cidades Digitais, durante o II Fórum de Cidades Digitais do Centro-Oeste Paulista. 
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Opinião
PARA PENSAR
 “O campo da derrota não está 

povoado de fracassos, mas de homens 
que tombaram antes de vencer.”

Abraham Lincoln

FRASE
“Assumi o jornal com a missão e o desejo de continuar com este projeto. Queremos manter a 
essência do prêmio, mas também pensamos em coisas novas para abrilhantar ainda mais o 
evento. Tenho certeza que todos vão gostar.”

José Antônio Foganholi, proprietário do ECO, sobre preparativos para o prêmio Melhores do Ano.
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Semana de aniversários

Dinheiro, a raiz de todos os males?

Vem aí mais uma festa para os melhores

O ECO publica na edição deste sá-
bado (8) uma matéria falando 
sobre o início dos preparativos 

para mais uma edição do prêmio Me-
lhores do Ano, que no dia 9 de novem-
bro, no Clube Esportivo Marimbondo 
(CEM), volta a reunir os destaques 
dos principais segmentos da econo-

mia lençoense. O evento, criado em 
2001 pelo Jornal Folha Popular, que 
se fundiu ao ECO em 2006, chega 
neste ano a sua 18ª edição.

Nas últimas semanas, uma 
equipe composta por diversas 
pessoas vem tratando do início 
dos preparativos para a orga-

nização da festa, que promete 
comemorar em alto estilo sua 
maioridade. Nas palavras do em-
presário José Antônio Foganholi, 

o Pardal, novo proprietário do jornal, o 
Melhores deste ano vai manter a es-
sência do prêmio, mas agregando coi-
sas novas para abrilhantar ainda mais 
o evento.

Assim esperamos e trabalharemos 
para tal. A pesquisa que vai eleger os 
destaques de cada segmento começa 
a ser feita na próxima semana, sob 
coordenação do sociólogo Ney Góes, 
que desde a primeira edição é respon-
sável pelo trabalho. A expectativa é 
que no início de julho já sejam conhe-
cidos os grandes vencedores. Comer-
ciantes, empresários, prestadores de 
serviço e profi ssionais liberais consi-
derados como referência pela opinião 
pública lençoense. A largada foi dada. 
Reserve a data. Nos vemos na noite 
dos Melhores!

Nelson Faillace
é escritor

Esta semana comemorei mais um 
aniversário, ou melhor, mais uma 
data natalícia, como diriam meus 

contemporâneos.
Os anos vão passando e ninguém se-

gura. Estou em uma idade que eu mes-
mo custo acreditar, mas é a pura reali-
dade. Já tenho até bisneta, o que não é 
nenhuma novidade realmente. Mas são 
coisas que aumentam a nossa felicida-
de. E felicidade é coisa que todo mundo 
deseja, não somente para si mas para 
todos conhecidos, amigos e parentes.

Interessante que, o Dia D, também 
estava aniversariando na mesma data. 
Fazendo 75 anos. Esse Dia D, para quem 
não se lembra, é o dia em que as tro-
pas aliadas invadiram o norte da França, 
iniciando a batalha fi nal que daria fi m à 
segunda grande guerra.

Por coincidência, foi bem no dia do 
meu aniversário, quando fui cumprimen-
tado duas vezes, uma pelo ‘niver’ outra 
pela invasão que era esperada e deseja-
da por todos os pacifi stas do mundo.

Só para registrar, naquela data eu já 
frequentava a escolinha, na cidade do 
Rio de Janeiro, morava em uma pensão 
na Rua do Matoso, junto à Praça da Ban-
deira, muito conhecida pelas constantes 
enchentes provocadas pelo Rio Compri-
do, se não me engano. Pois é, e comple-
tei mais um ano de existência.

Quantos anos, não importa tanto. O 
que importa é o ciclo de amizades que 
conquistei por todos os lugares por onde 
passei, por força de minha profi ssão e 
que não foram poucos.

Só para registrar, morei em Piraci-
caba, Santa Rita do Passa Quatro, terra 
do compositor de “Tico-Tico no Fubá”, 
Zequinha de Abreu. Morei ainda em 
Mogi-Mirim, Ourinhos (por duas vezes) 
e Uberaba, no Triângulo Mineiro. Viajei 
pelo sul do Mato Grosso e por toda a Ser-
ra Gaúcha. Foram muitas andanças, vivia 
na estrada, tanto é que me acostumei e 
por longo tempo adorava pegar estrada 
e dirigir por longos caminhos. Fui a Belo 
Horizonte, estive em Salvador por duas 
vezes, várias visitas a Foz do Iguaçu, eu 
fui realmente um amante das estradas 
por muito tempo.

Bem, repetindo, esta semana me 
acrescentou mais um ano em minha 
existência, o que me deixa realmen-
te contente, notadamente pelas inú-
meras mensagens de parabéns que 
me enviaram, inclusive de um Failla-
ce que vive nos States e que sempre 
está postando no Face, o que me dei-
xou até surpreendido.

Só tenho que agradecer, e muito, tudo 
de bom que a vida me proporcionou!

Em tempo ainda: agora estou inau-
gurando nova etapa, publicando minhas 
crônicas neste vibrante e tradicional jor-
nal, o que me dá novo alento nas minhas 
escritas!

Marcos Toledo
é advogado, empresário e teólogo

Seria o dinheiro a raiz de todos 
os males? A resposta é não. 
Não é isso que a Bíblia ensina 

a respeito do dinheiro. Jesus quan-
do disse que é mais fácil um camelo 
passar no fundo de uma agulha, do 
que um rico entrar no Reino de Deus 
(Mateus 19:24), nos ensina algo 
bem diferente dessa mania popular 
de criticar a riqueza. Aliás, o texto 
diz o seguinte: “Porque o amor do 
dinheiro é a raiz de toda espécie de 
males; e nessa cobiça alguns se des-
viaram da fé e se transpassaram a si 
mesmos com muitas dores” (1Timó-
teo 6:10). O que é bem diferente em 
presumir que o dinheiro ou a riqueza 
sejam, por si só, motivo de pedra de 
tropeço às pessoas.

Jesus, em toda a sua sabedoria, 
não poderia pura e simplesmente de-
monstrar repulsa àqueles que detém 
posse material, isso porque, em toda 
sociedade organizada, os pobres de-
pendem dos ricos e os ricos depen-
dem dos pobres. Ambos devem viver 
harmonicamente na mesma socieda-
de. E, nem tampouco, Deus desmoti-
varia quem tanto lutou para conse-
guir sua riqueza, com a premissa de 

que ela foi conquistada legitimamen-
te.

Mas, o que difere um rico do outro 
é o amor que ele coloca na riqueza, 
de forma a expressar sua fé, como 
tratamos nossa vida e a dimensão 
do valor que damos a ela. O amor ao 
próximo e não o amor ao dinheiro, 
deseja sempre dar, enquanto a cobi-
ça e o apego a bens materiais dese-
jam sempre receber em detrimento 
do próximo. Na medida do meu en-
riquecimento, há o empobrecimento 
do próximo. Eu quero sempre mais, 
não importa que ele tenha menos. O 
importante para o cobiçoso é viver 
cada vez mais na abastança, sem se 
importar com a miséria do outro.

Infelizmente, se existe algo que 
tem infl uenciado negativamente na 
vida das pessoas é o dinheiro, acom-
panhado do sexo e a falta de sintonia 
na comunicação. As pessoas acabam 
se sentindo poderosas quando têm 
muito dinheiro. Pensam que podem 
comprar sexo, mas não o amor do 
próximo. Podem obter o tempo de al-
guém, mas não sua fi delidade e leal-
dade. Conquistam o prazer, mas não 
a verdadeira alegria. De forma sin-
gela Jesus ensina o seguinte: “Você 
ama mais a mim e o seu irmão, ou o 
seu dinheiro?” 

T
er

ce
ir

a
 C

o
lu

n
a

PROJETO INOVADOR
O prefeito Anderson Prado de 

Lima (PSB) recebeu nessa quinta-
-feira (6), na cidade de Garça, o 
prêmio Projeto Inovador Centro-
-Oeste Paulista, pelo trabalho 
desenvolvido com o Conecta Ci-
dadão, serviço que disponibiliza 
aos cidadãos internet gratuita em 
locais como unidades de saúde, 
escolas, bibliotecas, praças e par-
ques da cidade. O prêmio foi ofe-
recido pelo Rede Cidades Digitais, 
durante o II Fórum de Cidades Di-
gitais do Centro-Oeste Paulista.

BOAS IDEIAS
Além do prêmio, Lençóis Pau-

lista também foi convidada a 
apresentar outros dois projetos 
como cases de sucesso no even-
to. O secretário de Tecnologia da 
Informação, Matheus Guilhem 
Giacometti apresentou os proje-
tos Cidade 10 - que permite aos 
moradores enviar à Administra-
ção Municipal reclamações sobre 
problemas como buracos, mato 
alto, lâmpadas queimadas en-
tre outros - e o projeto CEP Ru-
ral - que vai facilitar o acesso de 
serviços de urgência como SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência), Bombeiros e Polícia 
Militar às propriedades rurais.

RECONHECIMENTO
Em nota, o prefeito reconhe-

ceu o trabalho de sua anteces-
sora, Bel Lorenzetti. “Esse é mais 
um prêmio para Lençóis Paulista. 
Esse é um projeto que foi criado 
em 2014, por isso, cumprimento a 
ex-prefeita Bel Lorenzetti e o ex-
-diretor de Tecnologia, Éder Pac-
cola Santa Bárbara, pela iniciativa 
e também nosso secretário, Ma-
theus Guilhem Giacometti e toda 
sua equipe por ter seguido e am-
pliado o programa que permite o 
acesso gratuito da população à 
internet”, declarou o prefeito.

CONECTA
O Conecta Cidadão começou 

como um projeto para disponi-
bilizar internet na casa da po-
pulação de Lençóis Paulista. Ele 
começou a ser desenvolvido 
em 2011, mas foi em 2014 que o 
projeto começou a disponibilizar 
internet gratuita em pontos de 
grande circulação por meio da 
conexão Wifi /Wireless através 
de celulares, notebooks ou ou-
tros dispositivos móveis.

PARA TODOS
Para ter acesso à internet 

gratuita do Conecta Cidadão, a 
pessoa interessada deve se di-
rigir ao CAC (Centro de Atendi-
mento Ao Cidadão), à Biblioteca 
Municipal ou na Secretaria de 
Tecnologia da Informação por-
tando um documento com foto 
e o Cartão Cidadão. Se a pessoa 
for menor de idade, ela deve es-
tar acompanhada de um adulto 
responsável, ambos portando os 
documentos exigidos.

PROJETO
Hoje, o Conecta Cidadão tem 

5.277 usuários ativos e possui 
30 pontos de acesso em toda 
cidade, sendo os principais pon-
tos a Biblioteca Municipal, CAC, 
Tonicão, Museu, Paço Municipal, 
Rodoviária Intermunicipal, Tea-
tro Municipal, UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento), Varejão 
(Centro e Núcleo Hab. Luiz Zillo), 
2 Parques (Paradão e Povo), 6 
Unidades de Saúde e 12 outros 
pontos públicos.

REGIÃO
Na região de circulação do Jornal 

O ECO foram selecionadas outras 
duas cidades para receber o título de 
Projeto Inovador. Em Agudos, o pro-
jeto escolhido foi a ferramenta Fala 
Agudos, que facilita a comunicação 
com o cidadão. Já em Pederneiras, 
a ação premiada foi a utilização de 
drones para regularização do distrito 
industrial. Os prêmios foram recebi-
dos pelos prefeitos, Altair Francisco 
Silva (PRB) e Vicente Minguili.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal
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EM DESUSO
A gerência regional da Telefônica (Vivo) informou que vai retirar diversos 
telefones públicos que estão em desuso na cidade de Agudos. A decisão 
foi tomada após a empresa fazer um levantamento que identifi cou que 
em vários pontos os aparelhos têm tido pouco ou nenhum uso. Ao todo, 
serão retirados 88 telefones. Apenas 60 serão mantidos.
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COMEMORAÇÕES

AGUDOS

PEDERNEIRAS

CONCURSO

Regional

Desfi le cívico e 
cavalgada marcam o 
domingo em Macatuba
Cidade completa 119 anos na próxima quinta-
feira (13) e programa diversas atividades

Da Redação

Na manhã deste domin-
go (9), a vizinha cidade 
de Macatuba inicia as 

comemorações pelo seu ani-
versário de 119 anos de eman-
cipação político-administrativa 
com dois eventos tradicionais:  
o desfile cívico e a tradicional 
cavalgada pela Avenida Coronel 
Virgilio Rocha.

O Desfile Cívico tem iní-
cio previsto para as 9h e vai 
contar com a presença de re-

presentantes das escolas mu-
nicipais, estaduais, fanfarras 
locais e da região e também 
das secretarias de governo. O 
evento deve ser acompanha-
do por diversas autoridades 
macatubenses e também de 
outras cidades da região.

“Neste ano, o desfile traz 
algumas novidades, a equipe 
do almoxarifado desfila pela 
primeira vez e as escolas esta-
duais vão compor duas alas, 
a do verão e do inverno. Tem 
muita coisa bonita. Cerca de 

centração às 8h30 no terminal 
Rodoviário Fernando Valezi. A 
expectativa dos organizadores é 
que 200 cavaleiros participem 
do evento que terá encerramen-
to no Centro de Lazer do Tra-

balhador com almoço para os 
cavaleiros, atrações musicais e 
muita diversão.

“Eu convido a população 
de Macatuba para festejar co-
nosco esta data tão importante. 

Vamos ter o desfile, cavalgada, 
a festa junina, passeio ciclístico 
e outras atividades artísticas e 
esportivas. Todas as atividades 
são gratuitas”, convida o prefei-
to Marcos Olivatto (PR).

FESTA NA AVENIDA - Desfile cívico em comemoração ao aniversário de 
Macatuba deve reunir cerca de mil pessoas neste domingo (9)

mil pessoas vão passar pela ave-
nida festejando os 119 anos de 
Macatuba”, conta a secretária 
de Cultura e Esporte, Lara Car-
doso Mariano Pereira.

O desfile traz como tema 
“As quatro estações”, que le-
vam para a avenida uma mis-
tura de elementos, começando 
com a Primavera e todas suas 
cores e alegria e encerrando 
com o Inverno. Depois das 
apresentações, entram os car-
ros antigos e os cavaleiros de 
Macatuba e região.

A tradicional cavalgada vem 
com novidades este ano. Coor-
denada por Cristiano Mendes 
e equipe, o evento tem con-

Prefeitura Municipal inaugura Laboratório de Informática
Local vai atender 
mais de 300 alunos 
em escola municipal

Da Redação

Foi inaugurado nessa sexta-
-feira (7), em Agudos, o La-
boratório de Informática da 

Escola Municipal de Educação 
Fundamental e Infantil e Creche 
Professora Maria Lecticia Sor-
mani Cogo. A inauguração con-
tou com a presença do prefeito 
Altair Francisco Silva (PRB), do 
secretário de Educação, Rafael 
Lima, e do coordenador de Tec-
nologia da Informação da Prefei-
tura Municipal, Matheus Loren- TECNOLOGIA - Laboratório de Informática foi entregue nessa sexta-feira (7) e vai beneficiar cerca de 300 alunos

zoni Dias. Mais de 300 alunos 
do primeiro ao quinto ano do 
Ensino Fundamental terão aces-
so aos equipamentos.

Durante o evento, o prefeito 
Altair ressaltou o empenho da 
Prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Educação, em garantir o 
avanço na qualidade do ensino 
oferecido na rede pública muni-
cipal. “Além de funcionar como 
reforço positivo, os equipamentos 
são de extrema importância para 
desenvolver as potencialidades 
dos nossos alunos, pois atendem 
todas comentou.

Para o secretário Rafael Lima, 
colocar a tecnologia à disposição 
dos alunos é investir na Edu-
cação. “Não medimos esforços 
para que os alunos fiquem sem-

pre atualizados e tenham aces-
so ao que há de melhor e mais 
moderno. É nosso compromisso 
mostrar a eles sobre a evolução 
da tecnologia e já ir preparando 
os seus caminhos para o que vem 
pela frente”, disse.

A diretora da escola, Márcia 
Regina Fernandes Pereira, afir-
mou que o laboratório traz um 
diferencial importante para a 
aprendizagem dos alunos. “A es-
cola não pode ignorar a evolução. 
A tecnologia influencia o tempo 
todo a sociedade e em consequ-
ência, a educação, tanto informal 
quanto formal. Nossos alunos já 
não são os mesmos e a escola 
cumpre seu papel quando acom-
panha os novos alunos, alunos do 
século XXI”, avaliou.

Escolha de Miss e Mister Areiópolis é hoje (8)
Baile acontece no Ginásio Municipal de Esportes Odécio Vieira Portes; 
ingressos podem ser adquiridos com os fi nalistas do concurso

Flávia Placideli 

Acontece neste sábado (8) 
o baile que irá eleger a 
Miss e o Mister Areió-

polis 2019. O evento acontece 

a partir das 20h, no Ginásio 
Municipal de Esportes Odécio 
Vieira Portes. Os ingressos es-
tão sendo vendidos a R$ 20 (ar-
quibancada) pelos candidatos 
finalistas. A venda de mesas já 

se esgotou. 
Participam do concurso 

Miss e Mister Areiópolis 2019 
jovens de ambos os sexos, com 
idades entre 15 e 24 anos. Fo-
ram selecionados 20 candidatos 

Alunos aprendem sobre trânsito seguro nas escolas municipais
Atividades fi zeram parte do Maio Amarelo, que visa mobilizar e conscientizar a sociedade sobre o tema

Da Redação

As Escolas Municipais de 
Educação Infantil (EMEI) 
Georgina Del Bianco Pi-

nheiro/CCI Irmã Joana, Guilher-
mina Faria/CCI Neusa Cardoso 
Felício Maturana, e de Ensino 
Fundamental (EMEF) Anna Ruiz 
Fernandes Furlani, Eliazar Braga 
e Monsenhor Celso participaram 
do Projeto Escola Centrovias. As 
atividades educativas sobre o 

trânsito foram realizadas durante 
o mês de maio, como parte do 
“Movimento Maio Amarelo - No 
trânsito o sentido é a vida”.

Foram realizados cartazes 
com dicas de trânsito. Alguns 
alunos assistiram as palestras 
dadas pela Polícia Militar e as 
crianças tiveram atividades lúdi-
cas simulando ruas e avenidas e 
as leis de trânsito.

O objetivo é mobilizar e cons-
cientizar toda a sociedade para a 

redução de acidentes de trânsito. 
Desde 11 de maio de 2011, quan-
do a ONU (Organização das Na-
ções Unidas) decretou a Década 
para Segurança no Trânsito, o 
mês de maio se tornou referência 
mundial para balanço das ações 
que o mundo inteiro realiza e o 
amarelo simboliza atenção e tam-
bém a sinalização e advertência 
no trânsito.

“Nós abraçamos essa causa. 
As nossas crianças são os futuros 

motoristas. Educando hoje, tere-
mos um trânsito mais seguro e, 
além disso, as crianças levam para 
casa o que aprendem na escola”, 
destaca a secretária municipal de 
Educação, Fernanda Figueiredo 
Fabri Maciel, que diz que as es-
colas da rede municipal de ensino 
realizam ações relacionadas com o 
trânsito durante todo o ano letivo, 
promovendo a mensagem que o 
trânsito deve ser seguro para todos 
em qualquer situação.

MAIO AMARELO - Crianças tiveram atividades lúdicas 
simulando ruas e avenidas e as leis de trânsito

e 20 candidatas que irão dispu-
tar o sonhado título. O evento 
terá animação da banda Ami-
gos S/A e integra uma das co-
memorações do aniversário do 
município, que completou 60 
anos de emancipação político-
-administrativa no último dia 3 
de maio. 

O concurso Miss e Mister 
Areiópolis é promovido pela 
Prefeitura Municipal de Areió-
polis com apoio de entidades e 
empresas locais.
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Polícia
INQUÉRITO
A Polícia Civil de Lençóis Paulista concluiu inquérito instaurado para apurar crime ocorrido no último dia 5 de 
maio, que indiciou homem de 41 anos acusado de estuprar a ex-enteada, de apenas três anos e tentar matar 
a facadas o atual padrasto dela, de 31 anos. Segundo a Polícia Civil, apesar do abuso sexual, o laudo da perícia 
descartou a ocorrência da conjunção carnal. No dia do crime, o suspeito havia sido autuado em fl agrante por 
estupro de vulnerável e tentativa de homicídio qualifi cado. O acusado segue preso preventivamente.

PLANEJAMENTO

SEM DONO

TRÂNSITO

DETENÇÃO

DATA: 1/6/2019 a 7/6/2019

Obituário
• Francisco Batista da Luz faleceu na sexta-feira (7) aos 81 anos em 
Lençóis Paulista
• Maria Aparecida Pereira Reinhold faleceu na sexta-feira (7) aos 59 
anos em Macatuba
• Aparecido Nunes Coelho faleceu na quinta-feira (6) aos 68 anos em 
Lençóis Paulista
• Antenor João Bispo faleceu na quarta-feira (5) aos 76 anos em 
Lençóis Paulista
• Márcio Batista faleceu na segunda-feira (3) aos 46 anos em Len-
çóis Paulista
• Cleuseli Fagundes de Oliveira faleceu no domingo (2) aos 50 anos 
em Areiópolis
• Igor Rafael de Assis Oliveira faleceu no domingo (2) aos 38 anos 
em Lençóis Paulista
• Benedito Fernandes faleceu no sábado (1) aos 73 anos em Lençóis 
Paulista
• Flávio Rogério da Luz faleceu no sábado (1) aos 34 anos em 
Lençóis Paulista
• Salvador Cavalheiro faleceu no sábado (1) aos 97 anos em Len-
çóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de Junho de 2019. Na página A4.
Valor da publicação R$ 47,95.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 092/2019 – Processo nº 137/2019

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que a licitação 
acima mencionada, cujo o objeto é o registro de preços para aquisição de 
pneus de transporte, foi SUSPENSA por tempo indeterminado. Informa-
ções: Setor de Licitações da Prefeitura, sito à Praça das Palmeiras, nº 55, 
Centro, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7088/7022. Lençóis Paulista, 07 
de junho de 2019. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Supri-
mentos e Licitações.

Escolas de Lençóis Paulista voltarão a 
ter Programa de Policiamento Escolar
Além disso, para o segundo semestre, a 
Polícia Militar deve atender 500 alunos 
da rede municipal com o Proerd

Flávia Placideli

Em reunião com a Secretária 
de Educação da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Pau-

lista, Meiri Aparecida Galassi 
Montanhero, na última quinta-
-feira (6), o comandante da 5ª 
Cia. da Polícia Militar, capitão 
Marcelo Paes, confirmou para 
o segundo semestre deste ano a 
volta da realização do Programa 
de Policiamento Escolar (Ron-
da) nas escolas do município. 

Segundo o capitão, o Progra-
ma de Policiamento Escolar já 
é realizado em todas as compa-
nhias territoriais de abrangência 
do 4º BPMI e em Lençóis deve 
retornar a partir do próximo mês, 
nas escolas e perímetros escolares 
de segurança, especialmente nos 
horários de entrada e saída de 
alunos. As ações ocorrerão por 
meio de análise de todas as áreas 

de interesse de segurança pública 
de sua competência, mediante 
planejamento, execução e inten-
sificação do policiamento, com 
base nos registros de ocorrência 
e/ou denúncias direcionadas a 
PM pelo telefone 190 ou pelos 
diversos meios de comunicação.

“A comunidade de Lençóis 
Paulista é bastante próxima à 
Polícia Militar, em razão das 
atividades de polícia comunitá-
ria e do policiamento ostensivo, 
o que, notadamente, torna-se 
mais efetivo o trabalho preven-
tivo que compete à Polícia Mi-
litar do Estado de São Paulo”, 
ressalta o capitão Marcelo Paes. 

Além disso, na reunião foi 
apresentada aos diretores de 
escolas presentes a nova ins-
trutora do Proerd (Programa 
Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência), a Cabo 
PM Lúcia, que também este-

REUNIÃO - Encontro 
reuniu Secretária 
de Educação, Meiri 
Montanhero, diretores 
escolares, Capitão 
Marcelo Paes e Cabo 
PM Lúcia

Droga é encontrada dentro de escola no Júlio Ferrari

Carro invade a preferencial e atinge motociclista

Procurado pela Justiça é preso na Vila Maria Cristina

Polícia Militar foi acionada por uma funcionária e apreendeu 15 pedras de crack

Condutora declarou que não viu a motocicleta que vinha pela via

Homem respondia pelo crime de tráfi co de entorpecentes

Flávia Placideli

Na manhã desta sexta-feira 
(7), a Polícia Militar de 
Lençóis Paulista apreendeu 

droga dentro de uma escola no 
Conjunto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari. O entorpecente foi 
encontrado por um aluno e entre-
gue a uma funcionária da escola, 

que resolveu acionar a polícia.
Por volta das 10h, durante 

um patrulhamento de rotina, 
uma equipe da Polícia Militar foi 
acionada pela diretora de uma es-
cola para comparecer ao local, na 
Rua Degleir Adalberto Martins 
Tangerino, tendo em vista que 
havia sido encontrado dois sacos 
transparentes pequenos por um 

dos alunos que estava brincando 
próximo ao campo de areia, perto 
do muro do prédio escolar.

Chegando na escola, os 
policiais conversaram com 
a coordenadora pedagógica, 
que declarou que um aluno a 
trouxe dois sacos transparen-
tes contendo sete pedras e oito 
pedras, respectivamente, de 

uma substância aparentemente 
entorpecente. A PM, ao verifi-
car, constatou que se tratava de 
invólucros de crack. 

Diante disso, as partes fo-
ram conduzidas à Delegacia 
de Polícia para confecção do 
Boletim de Ocorrência. A dro-
ga foi apreendida. A polícia 
irá investigar. 

Flávia Placideli

Na tarde da última quarta-
-feira (5), uma equipe da 
Polícia Militar de Lençóis 

Paulista registrou um acidente 
de trânsito envolvendo um car-
ro e uma motocicleta. A ocor-
rência ocorreu no cruzamento 
da Rua Carmino Pietraroia com 

a Avenida Prefeito Jácomo Au-
gusto Paccola, no Parque Resi-
dencial Rondon. O motociclista 
ficou ferido e precisou ser en-
caminhado à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento). 

Segundo consta no Boletim 
de Ocorrência registrado na 5ª 
Cia da Polícia Militar, por volta 
das 17h30, após solicitação via 

Centro de Operações (Copom), 
a equipe se deslocou até o lo-
cal dos fatos, onde constatou 
que a motocicleta do modelo 
Honda/CG Titan, que trafegava 
pela Avenida Prefeito Jácomo 
Augusto Paccola, havia se cho-
cado contra um veículo Che-
vrolet/Cobalt que teria cortado 
sua frente.

Flávia Placideli

Na noite da última terça-
-feira (4), uma equipe 
da Polícia Militar de 

Lençóis Paulista prendeu um 
homem de 22 anos contra o 
qual existia um mandado de 
prisão. O procurado pela Jus-

tiça foi encontrado durante 
um patrulhamento de rotina 
na Rua Doutor Gabriel de 
Oliveira Rocha, na Vila Maria 
Cristina. A ocorrência foi re-
gistrada por volta das 20h. 

Segundo informações do 
Boletim de Ocorrência, a 
equipe da 5ª Cia da Polícia 

Militar de Lençóis Paulista, 
após tomar conhecimento de 
um mandado de prisão no 
nome de J.V.F., de 22 anos, 
saiu em patrulhamento em 
busca do qualificado, mora-
dor do Jardim do Caju. Após 
diversas diligências, o mes-
mo foi encontrado na Vila 

Maria Cristina. 
Abordado pelos policiais, 

e em revista pessoal nada 
de ilícito foi encontrado. O 
mesmo foi informado sobre 
o referido mandado de prisão 
em seu nome pelo Artigo 33 
do Código Penal (Tráfico de 
Drogas) e foi conduzido à De-
legacia de Polícia, onde o de-
legado de plantão o manteve à 
disposição da Justiça. 

A motorista do carro de-
clarou que trafegava pela Rua 
Carmino Pietraroia, quando, 
ao cruzar a Avenida Prefeito 
Jácomo Augusto Paccola, não 
avistou a motocicleta que vi-
nha na via e acabou cruzando 
a frente do motociclista, que 
com o impacto acabou sendo 
arremessado ao solo. A vítima 
foi socorrida pela equipe de 
resgate do Corpo de Bombeiros 
e conduzida à UPA.

ve presente na reunião e dará 
continuidade ao trabalho até 
então exercido pelo Cabo PM 
Vieira. “A profissional, com 20 
anos de serviços prestados para 
a comunidade paulista, assume 
a missão no segundo semestre 
dando continuidade ao Proerd 
em substituição ao cabo PM 
Vieira, que passa a assumir 
nova função”, explica o capitão.

No segundo semestre, a Polí-
cia Militar atenderá aproximada-
mente 500 alunos do 5º ano do 

Ensino Fundamental, através de 
planejamento conjunto com a Se-
cretaria Municipal de Educação. 

Mesmo com diversos pro-
gramas e projetos da Polícia 
Militar que buscam coibir a 
criminalidade no município, 
a Polícia Militar reforça que, 
eventuais cometimentos de 
crime e/ou contraversão penal, 
presenciadas por qualquer pes-
soa da comunidade, deverão ser 
comunicadas à Polícia Militar, 
por meio do telefone 190. 

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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FESTA JUNINA

Cidade
TRABALHO CONJUNTO 
O Parque Sensorial da Creche Morfi na Grandi Paccola, no Jardim Ubirama, reformulado com ajuda dos 
professores, pais, empresários e suporte da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, foi inaugurado 
na tarde dessa sexta-feira (7). A necessidade de adequar o parque de brinquedos para as crianças 
que frequentam a creche fez com que um projeto fosse elaborado por professores e assistentes, e 
abraçado por pais, servidores, amigos e colaboradores, que deixaram o parquinho “um brinco”.

O ECO inicia pesquisa para prêmio Melhores do Ano
Festa acontece no dia 9 de novembro no Clube Esportivo Marimbondo

Elton Laud

O ECO inicia na próxima 
semana a pesquisa de 
opinião pública que 

vai revelar os grandes des-
taques de Lençóis Paulista. 
O Prêmio Melhores do Ano, 
que chega a sua 18ª edição 
em 2019, já tem data, horá-
rio e local definidos: dia 9 de 
novembro, a partir das 20h, 
no Clube Esportivo Marim-
bondo (CEM). A festa, que 
homenageia os comerciantes, 
empresários, profissionais 
liberais e personalidades re-
conhecidos pela população 
como referência em suas res-
pectivas áreas de atuação, já 
está em fase de produção e 
promete comemorar em alto 
estilo sua maioridade.

A partir das próximas se-
manas, O ECO passa a divul-
gar os detalhes da festa que 
chega cheia de novidades e 
reformulações, como revela 
o empresário José Antônio 
Foganholi, o Pardal, novo 

proprietário do jornal. “O 
prêmio Melhores do Ano faz 
parte da história do ECO e 
de Lençóis Paulista. Acom-
panho desde a primeira edi-
ção, em 2001, e não tenho 
dúvida sobre sua importân-
cia, no sentido de reconhe-
cer o trabalho das pessoas 
que desempenham um papel 
fundamental para a cidade, 
tanto no aspecto econômico 
como no social, no cultural, 
enfim, em todas as áreas. 
Assumi o jornal com a mis-
são e o desejo de continuar 
com este projeto. Queremos 
manter a essência do prê-
mio, mas também pensamos 
em coisas novas para abri-
lhantar ainda mais o evento. 
Tenho certeza que todos vão 
gostar”, adianta Pardal.

A equipe de produção da 
festa já realizou diversas reu-
niões para discutir cada deta-
lhe. Um dos primeiros pontos 
foi a reformulação da lista de 
segmentos que serão avalia-
dos, que ganhou novas cate-

gorias. Enquanto as próximas 
etapas seguem em discussão, 
a pesquisa de opinião públi-
ca já deve ganhar as ruas na 
próxima semana. O responsá-
vel pelo levantamento mais 
uma vez será o sociólogo Ney 
Góes, que desde a primeira 
edição do prêmio, ainda sob 
o controle do Jornal Folha 
Popular, coordena a equipe 
que realiza o trabalho.

Segundo Góes, 12 entre-
vistadores serão responsáveis 
pela aplicação dos questio-
nários (respostas espontâne-
as) da pesquisa. Ao todo, de 
acordo com o cálculo feito 
com base na população eco-
nomicamente ativa - de 15 a 
60 anos - da cidade, serão en-
trevistadas 816 pessoas em 10 
diferentes regiões, definidas 
de acordo com a densidade 
demográfica. A expectativa é 
que o trabalho seja concluído 
de 15 a 20 dias, para depois 
se iniciar a tabulação dos da-
dos, que deve levar mais cer-
ca de 10 para ser concluída 

até a liberação da pesquisa 
para a divulgação.

Com grande experiência 
no prêmio, Góes também fala 
da importância da pesquisa 
para a economia local. “A 
pesquisa é um retorno que 
os empresários, comercian-
tes, prestadores de serviços e 
profissionais liberais têm de 
quem consome seus produtos 
e contrata seus serviços. Por 
isso, ela serve para melhorar 
a qualidade de tudo o que 
é oferecido na cidade, além 
de estimular a concorrência 
saudável em cada setor. A 
partir da semana que vem, 
as pessoas poderão receber 
os entrevistadores em suas 
casas para ajudar a eleger os 
melhores de cada segmento. 
A participação de todos é 
muito importante”, completa 
o sociólogo.

MELHORES - Pesquisa que 
vai eleger os destaques de 

Lençóis Paulista começa na 
semana que vem; na foto, 

registro da festa de 2018, com 
Zezé Di Camargo & Luciano

Paróquia inicia 44ª Festa do Milho Verde neste sábado (8)
Evento segue até o dia 7 de julho; organização 
espera receber mais de 10 mil pessoas

Elton Laud

A Paróquia São Pedro e São 
Paulo, no Núcleo Habi-
tacional Luiz Zillo, em 

Lençóis Paulista, inicia neste 
sábado (8) a 44ª Festa do Milho 
Verde, uma das mais tradicio-
nais da cidade. O evento, que é 
realizado desde 1993, segue até 
o dia 7 de julho, com diversas 
atrações e, claro, uma infinida-
de de delícias preparadas com 
o milho verde. A organização 
espera receber mais de 10 mil 
pessoas nos cinco finais de se-
mana de festa. A expectativa é 
que se consuma entre 30 e 40 
toneladas de milho.

O recinto da festa, locali-
zado na Avenida Pref. Jácomo 
Nicolau Paccola, 503, no Par-
que Residencial Rondon, conta 
com uma estrutura coberta com 
diversas barracas, onde os visi-

tantes podem encontrar os mais 
variados pratos, como bolo, 
curau, cuscuz, doces, milho 
cozido, mini pizza, pamonha, 
panqueca, pastel, sopa e suco. 
Quem preferir, também pode 
fazer o pedido pelo disk entrega 
pelo telefone (14) 99717-1916. 
O local abre todos os sábados 
e domingos a partir das 17h e 
15h, respectivamente.

ALMOÇOS
Entre os destaques da pro-

gramação da 44ª Festa do 
Milho Verde estão os almoços 
que serão realizados em dois 
domingos, dias 23 de junho e 
7 de julho, com animação das 
duplas sertanejas Éder e& Ed-
son e Nino & Fernando, res-
pectivamente. O primeiro será 
preparado pela Comitiva Janta 
Sertaneja, que leva à festa o 
melhor da Queima do Alho, 

TRADIÇÃO - Festa do Milho Verde começa neste sábado (8) no Parque Rondon

com arroz carreteiro (arroz 
branco opcional), feijão gordo, 
farofa rica, mandioca cozida 
com bacon e alho, vinagrete e 
carne no tacho.

O segundo é o já tradicio-
nal Costelão no Fogo de Chão 
(acompanhamento de arroz 
branco, farofa, mandioca co-
zida com bacon e alho e vina-
grete) com a equipe Costelão 
Ostentação. As adesões tam-
bém podem ser adquiridas no 
escritório da paróquia, com os 
integrantes da comissão da fes-
ta ou no próprio local. O valor 
individual para os dois almoços 
é R$ 30, mas crianças de oito 
a 12 anos pagam apenas R$ 18 
e menores de oito anos não pa-
gam. Os almoços serão servidos 
das 12h às 15h.

SHOWS DE PRÊMIOS
Durante a festa, o recinto 

também recebe Shows de Prê-
mios em duas sextas-feiras, dias 
14 de junho e 5 de julho. As 
cartelas estão à venda a R$ 10 

e podem ser adquiridas no es-
critório da Paróquia São Pedro 
e São Paulo, com os integran-

tes da comissão da festa ou no 
próprio local. Além de diversos 
brindes arrecadados junto aos 

apoiadores, os participantes 
concorrem a prêmios de R$ 1,5 
mil em dinheiro.

Hoje tem Arraiá da Rede do Câncer
Evento acontece a partir das 18h e terá barracas 
com comidas típicas, música e quadrilha

Flávia Placideli

Entrando no clima das Festas 
Juninas com espírito solidá-
rio, neste sábado (8) aconte-

ce o Arraiá da Rede do Câncer, 
em Lençóis Paulista. O evento 
beneficente será a partir das 18h, 
em frente à nova sede da entida-
de, na Vila Santa Cecília.

Com uma estrutura enfeita-
da especialmente para receber a 
população, o evento conta com 
barracas de comidas típicas das 

festas juninas, como sopa de 
mandioca e milho verde, lanches, 
buraco quente, quentão, chocola-
te quente, bolos e outras delícias. 
O Arraiá ainda terá muita diver-
são e dança com a apresentação 
do grupo Street Star, do coreógra-
fo Marcelo Estrella, que realiza a 
tradicional quadrilha, a qual toda 
população pode também partici-
par. Os presentes ainda poderão 
se animar com música ao vivo 
com a apresentação do sanfoneiro 
José Antônio Prandini. 

“Além de ajudar as pessoas 
assistidas pela Rede do Câncer, 
a população poderá participar 
de uma deliciosa festa com co-
midas típicas, dança, música boa 
e muita diversão”, convida a co-
ordenadora da Rede do Câncer, 
Angela Fermino. 

O evento, que é beneficente, 
terá toda renda arrecadada na 
festa revertida para a entidade, 
que atende por mês cerca de 90 
pacientes e tem aproximadamen-
te custo/mensal de R$ 25 mil. A 
nova sede da Rede do Câncer 
fica na Rua Carlos Trecenti, 300, 
na Vila Santa Cecília. O novo te-
lefone é o (14) 3436-1447.

FESTA JUNINA - Animação do Arraiá da Rede do Câncer é com quadrilha do 
grupo Street Star e sanfoneiro José Antônio Prandini
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AMADOR

TÊNIS

BASQUETE

VOLEIBOL

Esporte
FORA
Uma nova lesão no tornozelo direito tirou Neymar da Copa América do Brasil, que será disputada 
a partir da próxima sexta-feira (14). O corte foi anunciado na madrugada da quinta-feira (6), horas 
depois da vitória de 2 a 0 da seleção sobre o Catar, em amistoso disputado no estádio Mané Garrincha, 
em Brasília. A saída do time na reta fi nal de preparação para a competição deixa ainda mais turbulenta 
a vida do jogador, que é acusado de estupro e agressão pela modelo Najila Trindade, de 26 anos.
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Quarta rodada coloca 
em campo todas as 
equipes da Série B
Jogos deste domingo (9) acontecem no Vagulão, 
Jardim Ubirama, Cecap e Alfredo Guedes

Elton Laud

A disputa pela classifica-
ção para a próxima fase 
começa a esquentar na 

Série B do Campeonato de Fu-
tebol Amador de Lençóis Pau-
lista. A competição promovida 
pela Secretaria de Esportes e 
Recreação do município chega 
à quarta rodada na manhã des-
te domingo (9), colocando em 

campo as 16 equipes que bri-
gam pelo acesso à primeira di-
visão do futebol local. Os jogos 
acontecem em quatro praças 
esportivas da cidade.

No Estádio Municipal João 
Roberto Vagula (Vagulão), às 
8h, o Capital joga contra o Es-
portivo União. Na sequência, 
às 10h, se enfrentam Reduto e 
Esperantina. No campo do Cen-
tro Esportivo Zéfiro Orsi (Jar-

dim Ubirama), às 8h, o Nacio-
nal mede forças com o Paulista. 
Em seguida, às 10h, duelam as 
representações de Real Lençóis 
e Liverpool.

No Estádio Distrital Eugê-
nio Paccola (Cecap), às 8h, o 
União Primavera encara o Grê-
mio da Vila. Na partida de fun-
do, às 10h, jogam Atlétiko Kaju 
e Chape. No Estádio Municipal 
Zeferino Ribeiro Sobrinho (Al-
fredo Guedes), às 8h, o MA FC 
pega o Alfredo Guedes. Finali-
zando a rodada, às 10h, entram 
em campo os combinados de 

CONFRONTO - Após vitória sobre Atlétiko Kaju, Unidos da Vila (camisa branca) encara o Guarani pela Série B

Guarani e Unidos da Vila.

SÉRIE A
As equipes da Série A vol-

tam a campo apenas no próxi-

mo domingo (16). Na Cecap, às 
8h, o Atlético Lençóis enfrenta 
o Unidos do Júlio Ferrari. No 
outro confronto, às 10h, jogam 
Asa Branca e São Cristovão. 

No distrito de Alfredo Guedes, 
às 8h, o Expressinho encara o 
Nova Lençóis/CUP. No jogo 
seguinte, às 10h, a disputa fica 
entre Grêmio Cecap e Açaí.

Clube Marimbondo 
inicia Open Frigol 2019

Lençoenses vencem em três categorias da LBC

Com participação de tenistas de diversas 
cidades, torneio segue até o dia 23

Jogando em casa, equipes sub-12 e sub-15 masculinas e sub-13 
feminina superaram visitantes com tranquilidade

Elton Laud

O Clube Esportivo Marim-
bondo (CEM), em Len-
çóis Paulista, iniciou nes-

sa sexta-feira (7) a quarta edição 
do torneio Open Frigol de Tê-
nis. Até o 23 deste mês, a com-
petição deve reunir mais de 250 
tenistas profissionais e amado-
res. São esperados participantes 
de toda a região e também de 
outras cidades do estado de São 
Paulo. A premiação total é de 
R$ 10 mil em dinheiro.

O torneio será disputado 
em 15 categorias, sendo 10 no 
masculino (até 10 anos, 11-12 
anos, 13-14 anos, Iniciante, A, 
B, C, D, acima de 50 anos e 
acima de 60 anos), quatro no 
feminino (Iniciante, A, B e C), 
além da categoria Especial, 
que reúne os atletas de elite, 
com premiação de R$ 2 mil 
para o campeão e de R$ 1 mil 
para o segundo colocado.

Neste final de semana 
acontecem as disputas das ca-
tegorias A, C e até 10 anos, no 
masculino; e B, no feminino. 
Entre os dias 14 e 16 jogam 
os inscritos nas categorias B 
e Iniciante, no masculino; e 
A e Iniciante, no feminino. Já 
entre os dias 21 e 23, entram 
em quadra as categorias acima 
de 50 anos, acima de 60 anos, 
D, 11-12 anos e 13-14 anos, no 
masculino; C, no feminino; 
além da categoria Especial.

As inscrições para as 
categorias que serão dispu-
tadas na última semana de 
torneio ainda estão abertas. 
Os interessados em partici-
par devem se cadastrar pelo 
site www.clubemarimbondo.
com.br/openfrigol. Outras in-
formações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3269-3400, 
ou no próprio CEM, que fica 
na Avenida Brasil, 1039, no 
Centro da cidade.

Elton Laud

O fator casa foi decisi-
vo para três das cinco 
equipes lençoenses 

que entraram em quadra 
pela LBC (Liga de Basquete 
do Centro-Oeste Paulista), 
no último domingo (2). Im-
pulsionados pela torcida que 
compareceu ao Ginásio Mu-
nicipal de Esportes Antonio 
Lorenzetti Filho (Tonicão), 
os times sub-12 e sub-15 
masculinos e sub-13 femini-
no levaram a melhor sobre 
os visitantes.

O sub-12 masculino e o 
sub-13 feminino enfrentaram 
Tupã e conquistaram vitórias 

de 68 a 24 e de 31 a 9, respec-
tivamente. Já o sub-15 mas-
culino encarou Presidente 
Prudente e venceu pelo pla-
car de 78 a 42. A maratona 
de jogos também contou com 
outras duas equipes femini-
nas, mas ambas foram supe-
radas por times de Tupã. O 
sub-11 perdeu de 10 a 2; já 
a equipe adulta foi derrotada 
por 67 a 54.

Os times masculinos não 
entram em quadra nesta se-
mana. O sub-15 joga apenas 
no dia 29, fora de casa, con-
tra o Bauru Basket B. O sub-
12 tem pela frente o Colégio 
Cristo Rei, mas o jogo, que 
é em Marília, ainda não tem 

data definida. As equipes 
sub-11 e sub-13 femininas jo-
gam neste domingo (9), fora 
de casa, contra Adamantina. 
As partidas acontecem às 13h 
e 14h, respectivamente.

O adulto feminino encer-
rou a primeira fase com duas 
vitórias (43 a 19 sobre Botu-
catu e 62 a 46 sobre Assis) e 
duas derrotas (54 a 46 para 
Avaré e 67 a 54 para Tupã) e 
aguarda para saber se avança 
à próxima fase. Com seis pon-
tos, a equipe ocupa a segunda 
colocação do Grupo A, que 
garante a vaga, mas pode ser 
ultrapassada por Avaré, que 
tem cinco pontos e mais um 
jogo pela frente.

Vôlei adaptado masculino 
vence mais uma etapa da APV
Competição foi disputada no último sábado (1), em Lençóis Paulista

Elton Laud

A equipe masculina de vo-
leibol adaptado de Lençóis 
Paulista conquistou o título 

da segunda etapa do Circuito de 
Voleibol da Melhor Idade, promo-
vido pela Associação Pró Voleibol 
(APV). Jogando no Ginásio Muni-
cipal de Esportes Archangelo Bre-
ga Primo (Csec), o time formado 
por atletas com idade superior a 
70 anos, levou a melhor sobre San-
ta Cruz das Palmeiras, Americana 
e Pirassununga, vencendo todos 
os jogos por 2 sets a 0.

No mês passado, em Santa 
Cruz das Palmeiras, os lençoen-
ses já haviam garantido o troféu 
da primeira etapa, também com 
três vitórias de 2 sets a 0. A pró-
xima etapa da categoria acontece 
no dia 14 de setembro, em Ame-
ricana. Já a equipe com atletas 
de 60 a 69 anos, que ficou em 
terceiro lugar na primeira etapa, 

MELHOR IDADE - Jogando em casa, equipe local venceu mais uma etapa da APV

disputada no mês passado, em 
Santa Bárbara D'Oeste, volta a jo-
gar no dia 29 deste mês, também 
em Lençóis Paulista.

JUVENIL
A equipe juvenil (sub-20) 

masculina do Sempre Vôlei Len-
çóis Paulista estreou com vitória 
no campeonato da APV. O time 
local entrou em quadra na noite 
do último sábado (1), em con-
fronto contra a representação 
de Jaú, e fechou o placar em 

3 sets a 0, com parciais de 25 
a 18, 25 a 15 e 25 a 12. O jogo 
também foi disputado no Csec. 
O próximo jogo do time lenço-
ense na competição será contra 
Bebedouro, no dia 29, às 18h, 
na casa dos adversários.

JOGOS ESCOLARES - Na terça-feira 
(4) a equipe infantil (até 17 anos) 

masculina da Escola Estadual Virgílio 
Capoani sagrou-se campeã da fase 

regional dos Jogos Escolares do 
Estado de São Paulo (JEESP). Jogando 

na cidade de Bauru, os lençoenses 
derrotaram representantes de 

Conchas (55 a 19) e Promissão (60 a 
42) e se garantiram na final estadual 

da competição, que é promovida pelas 
secretarias de Educação e Esportes, 
Lazer e Juventude do estado. A fase 

final acontece no mês de agosto, 
também em Bauru.

XADREZ - No último sábado (1), 
a jovem enxadrista Liara Blanco 
Silva, de 14 anos, conquistou mais 
um troféu para a sua vasta coleção. 
Defendendo as cores do BTC (Bauru 
Tênis Clube), a lençoense participou 
do 1º Torneio de Duplas do 
Colegião, realizado na cidade de 
Catanduva, no Norte do estado 
de São Paulo. Competindo ao 
lado da colega Letícia Manzatto, 
Liara mais uma vez levou a 
melhor sobre as adversárias e 
garantiu o título na categoria 
geral feminino. A competição 
reuniu centenas de atletas.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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ENCANTA COM A PADROEIRA

PARA AS CRIANÇAS

TEATRO

Cultura
STREAMING
A Netfl ix liberou na segunda-feira (3) o trailer ofi cial da terceira temporada de La Casa 
de Papel. No vídeo, os protagonistas desembarcam em uma ilha na Tailândia, onde o 
personagem Rio (Miguel Herrán) é capturado. Nessa temporada, a série criada por Álex 
Pina e dirigida por Jesús Colmenar toma novos rumos e traz outros personagens, como 
Bogotá (Hovik Keuchkerian). A estreia na plataforma é no dia 19 de julho.
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JUBILEUS BARROLO BRABOBAR DO PORTUGUÊSZANK EVENTOS

Neste sábado (8), a partir das 
21h, o Jubileus Bar, em Lençóis 
Paulista, continua em clima de 
reinauguração, apresentando 
ao público som ao vivo com 
o cantor Sandro, que sobe ao 
palco com um repertório cheio 
de clássicos do pop e rock. 
Para mais informações sobre 
promoções e reservas de me-
sas o telefone é o (14) 99786-
0944. O Jubileus Bar fi ca na 
Rua Flávio Paccola, 386, no 
Jardim do Caju.

Hoje (8), a Rolo Brabo Produ-
ções apresenta a festa “Role-
zão do Rolo Brabo”. O evento 
acontece a partir das 23h, 
na AABB (Associação Atléti-
ca Banco do Brasil), com DJs 
Wf7, Brabo e Imtroi (Os Mas-
carados). Os convites estão 
disponíveis a R$ 20 (1º lote) 
com promoters e nos pon-
tos de venda: Beer In Night e 
Loc Look Vídeo (Macatuba). A 
AABB fi ca no Km 180 da Ro-
dovia Osni Mateus (SP-261).

Neste sábado (8), às 20h30, 
tem música ao vivo no Bar do 
Português, em Lençóis Paulis-
ta. Quem se apresenta é can-
tora Fernanda Vieira, que toca 
os maiores sucessos da MPB 
e do pop e rock nacional e in-
ternacional. A entrada é gra-
tuita. Para outras informações 
sobre promoções e reservas 
de mesas o telefone é o (14) 
3264-1219. O Bar do Portu-
guês fi ca na Rua México, 197, 
no Jardim Bela Vista. 

Hoje (8), a partir das 19h, na 
Zank Eventos, em Lençóis 
Paulista, tem som ao vivo 
com a banda Duo Shock, que 
se apresenta tocando o me-
lhor do pop e rock nacional 
e internacional. A entrada é 
gratuita, mas liberada apenas 
para maiores de 18 anos. Para 
outras informações o telefone 
é o (14) 3264-5100. A Zank 
Eventos fi ca na Rua Hum-
berto Alves Tocci, 1050, no 
Jardim Humaitá (antiga Four).

Agenda cultural
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35 candidatos se apresentam na sexta-feira (14)
Apenas 18 serão selecionados para a fi nal do 
festival, que acontece no sábado (15)

Flávia Placideli

A Secretaria de Cultura de 
Lençóis Paulista realiza 
no próximo final de se-

mana a segunda edição do Fes-
tival Encanta com a Padroeira, 
que integra a programação da 
Festa de Santo Antônio. Para o 
evento foram selecionados 35 
participantes, que se apresen-
tam na próxima sexta-feira (14), 
no estacionamento do Centro 
de Evangelização e Eventos da 
Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida, no Jardim Cruzeiro.

O festival, voltado aos can-
tores com idade acima de 17 
anos, residentes na cidade, tem 
como objetivo valorizar o mú-
sico lençoense, promovendo o 

intercambio artístico-cultural e 
revelando novos talentos. Nes-
ta segunda edição foram sele-
cionados 35 candidatos pelos 
critérios de triagem, melodia, 
ritmo, harmonia, dicção, afi-
nação e voz. A divulgação dos 
participantes foi feita na última 
quarta-feira (5), nas páginas 
da Paróquia Nossa Senhora da 
Aparecida e da Secretaria de 
Cultura no Facebook.

Os artistas selecionados 
para o festival são Jéssica San-
tos, Abner Henrique, Nando 
Miranda, Gabriel Granado, 
Felipe Pires, Diogo César, Dé-
bora Girardi, Marcelle Maga-
nha, Willian Rodrigues, Lucas 
Bonifácio, Ulisses Uliverso, 
Sandro Vidal, Max e Leda, 

Zeca Cardoso, Eder e Edson, 
Cleo Moreira, Irad Caetano, 
Jana Ribeiro e Teka, Gislaine 
Santos, Wellington Silva, Rei-
naldo Show, André Machado, 
Ari Som, Ana Flávia Machado, 
Gabrielly Requelme, Fabiano 
Alves, Miojo, Mateus Lessa, 
Maria Isabel, Diego e Guilher-
me Cruz, Tico Andriotti, Lão, 
Adolfo Martini, Tiago Pescara 
e Givaldo Brasil.

A ordem das apresentações 
segue a sequência acima. Des-
sas 35 vozes, 18 serão selecio-
nadas para disputar a final que 
acontece no sábado (15), a par-
tir das 19h30, após a Santa Mis-
sa. Os três primeiros colocados 
do festival recebem prêmios 
em dinheiro: R$ 800 (1º lugar), 
R$ 400 (2º lugar), R$ 300 (3º 
lugar). Além da premiação em 
dinheiro, todos os vencedores 
ganham troféus.

FESTIVAL - Final do Encanta com a Padroeira terá 18 candidatos; evento integra 
programação da Festa de Santo Antônio da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Teatro Municipal recebe “O cabelo da princesa”
Peça debate de forma lúdica a questão do empoderamento infantil e da inclusão

Flávia Placideli

Neste sábado (8), a partir 
das 19h, o Teatro Muni-
cipal Adélia Lorenzetti, 

em Lençóis Paulista, recebe o 
espetáculo “O cabelo da prin-
cesa”, escrito por João Carlos 
Filho e com direção de Gilda 
Vandenbrande. A peça promo-
vida pela Alic (Associação Len-
çoense de Incentivo à Cultura) 
com recursos provenientes da 
Lei Rouanet, conta com patro-
cínio das empresas Zilor, Lwart 

Lubrificantes, Bracell, Duratex 
e Frigol.

A trama da peça “O Cabe-
lo da Princesa” conta a histó-
ria de Ísis, uma menina negra 
de cabelo black power vivida 
pela atriz Lara Mitchel, que 
desde pequena foi influencia-
da a usar peruca. Ao lado de 
seu Boneco, interpretado por 
Rodrigo de Castro, ela explo-
ra o mundo das princesas dos 
contos de fadas para tentar en-
tender por que todas elas pre-
cisam ter o cabelo liso e estar 

sempre ‘no mesmo padrão’.
A partir desse roteiro, o 

espetáculo procura tratar com 
as crianças assuntos como 
a autoestima, autoaceitação 
e confiança, em um mundo 
que, apesar da miscigenação 
preponderante, muitas vezes 
quer enquadrar a todos em um 
único perfil. A história debate 
de forma lúdica a questão do 
empoderamento infantil e da 
inclusão, mostrando que é pre-
ciso se conhecer, se aceitar e 
também aprender a conviver 

com os medos e inseguranças.
O espetáculo tem classifi-

cação indicativa livre, mas é 
indicado para crianças acima 
de cinco anos. A peça conta 
com tradução simultânea para 
Libras (Língua Brasileira de 
Sinais). A entrada é gratuita e 
a disponibilidade de ingressos 
pode ser consultada no Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti, 
que fica na Rua Cel. Álvaro 
Martins, 790, na Vila Nova 
Irerê. Outras informações pelo 
telefone (14) 3263-0044.

INFANTIL - “O cabelo da princesa” aborda assuntos 
ligados a autoestima e autoaceitação

Peça inspirada em Foucault 
chega a Lençóis na quarta

“Vigiar e Punir” 
é indicada para 
maiores de 16 anos; 
entrada é gratuita

Flávia Placideli

O Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti, em Lençóis 
Paulista, também recebe 

na próxima quarta-feira (12), 
a partir das 20h, o grupo tea-
tral Caravan Maschera, com o 
espetáculo “Vigiar e Punir”. A 
apresentação, que tem apoio da 
Secretaria de Cultura do Estado 
de São Paulo, através do ProAC 
(Programa de Ação Cultural), 
tem entrada gratuita, mas os lu-
gares são limitados.

A peça inspirada na obra de 
Michel Foucault mostra a evolu-

ADAPTAÇÃO - Inspirada em 
texto de Michel Foucault, “Vigiar e 

Punir” chega ao Teatro Municipal 
na próxima quarta-feira (12)

Grupo também realiza ofi cina de 
teatro de formas animadas e bonecos

Durante a passagem por 
Lençóis Paulista, o grupo 
Caravan Maschera também 
realiza uma oficina de teatro 
de formas animadas e bone-
cos, que acontece na terça-
-feira (11), a partir das 13h, 
na Casa da Cultura Prof.ª 
Maria Bove Coneglian.

A oficina aborda funda-
mentos básicos do teatro de 
figura, a partir do percurso de 
pesquisa e experimentação 
da companhia, que pretende 
compartilhar com o público 
as indagações, possibilidades 

e potencialidades do teatro 
de formas animadas. A ofici-
na também visa abrir espaço 
para experimentação das di-
versas técnicas que o grupo 
utiliza em seus espetáculos.

No encontro serão tra-
balhados conceitos básicos 
da manipulação de bonecos 
como foco, eixo e triangula-
ção, além de noções sobre a 
dramaturgia visual. A oficina 
é gratuita, mas os lugares 
são limitados. As inscrições 
devem ser feitas com antece-
dência na Casa da Cultura.

ção dos conceitos de punição e 
vigilância dentro da sociedade 
contemporânea. Por meio de 
bonecos inspirados em quadros 
de Goya e Bosch e interpretação 
dos atores com linguagem de 
bufão, o texto do autor francês, 
publicado em 1975, é retomado 
no espetáculo de modo inédito, 
de forma enigmática e, às vezes, 
tateando o teatro pós-dramático.

Na plateia, o público pode 
recriar os significados e os sen-
tidos daquilo que vê e sente a 

partir de cenas abstratas e subje-
tivas, imagens sutis e momentos 
provocativos em torno do tema 
da loucura, da desobediência e 
da noção duvidosa de normal. A 
peça evidencia, com humor ne-
gro do bufão, como a sociedade 
de controle e vigilância de hoje 
manipula os desejos e impulsos 
naturais do indivíduo contempo-
râneo na busca de uma ‘norma-
lização’ silenciosa. 

O espetáculo é indicado para 
maiores de 16 anos. A entrada 

é gratuita e os ingressos podem 
ser retirados das 8h às 17h, na 
recepção da Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian, 
que fica na Rua Sete de Setem-
bro, 934, no Centro. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3263-6525.
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Cotidiano

ENCONTRO

EVENTO SOLIDÁRIO
Assim como na primeira edição, o 2º Lençóis Motorock é um evento solidário e tem parte da 
renda revertida à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Lençóis Paulista. 
Em 2018, a entidade arrecadou mais de R$ 20 mil em dois dias e, neste ano, com o ingresso 
solidário (opcional) e exclusividade na comercialização de bebidas em lata e espetinhos, pode 
conseguir uma ajuda ainda mais signifi cativa para a manutenção de suas atividades.

Sábado (8)
√ 11h30 - Machinara

√ 12h30 - LP Rock
√ 14h - Show de manobras 

radicais com a equipe
LP Wheeling

√ 15h - União dos Motociclistas 
LP

√ 15h30 - Sr. Rock
√ 16h30 - Dragão Barbudo

√ 17h30 - Suicidal Dog
√ 18h30 - Raimundos cover com a 

banda Alta Voltagem
√ 19h30 - Show de manobras 

radicais com
a equipe Alto Giro

√ 20h30 - AC/DC cover com a 
banda Alta Voltagem

√ 22h - Foo Fighters cover com a 
banda Alta Voltagem

Domingo (9)
√ 9h - Chegada dos

carros do Clube do Opala
√ 9h - Caverna e Banda

√ 10h - Namp
√ 11h - Mpop

√ 13h - Blues Doguis
√ 14h - Show de manobras 

radicais com a equipe
Alto Giro

√ 15h - Led Zeppelin cover com a 
banda Zeppers Tribute

√ 16h - Maveko
√ 17h - Fear of the Beast

√ 18h30 - Van Halen cover com a 
banda Balance

Elton Laud

Até a noite deste domingo 
(9), o Recinto de Exposi-
ções José Oliveira Prado 

(Facilpa), em Lençóis Paulista, 
é ponto de encontro obrigatório 
para os apaixonados por moto-
cicletas e rock and roll. O local 
recebe desde ontem (7) a segunda 
edição do Lençóis Motorock, que 
deve atrair milhares de pessoas 
para a cidade. Devido ao sucesso 
da primeira edição, que em 2018 
registrou a presença de mais de 12 
mil pessoas em dois dias de even-
to, a expectativa da organização é 
de recorde de público neste ano. 
A entrada é solidária (opcional), 
em prol da Apae (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais).

Zenildo Abreu, presidente da 
União dos Motociclistas LP, que 
organiza o evento em parceria 
com a Secretaria de Cultura de 
Lençóis Paulista, revela que o tra-
balho foi redobrado na reta final 
da organização, mas está certo que 
o esforço será recompensado pelo 
sucesso do evento. “Nossa expec-
tativa é bem maior do que no pri-
meiro evento, porque chegamos 
com mais experiência. Constru-
ímos parcerias muito fortes com 
os motoclubes da região. Tivemos 
a visita de 64 em 2018 e espera-
mos um número bem maior, tanto 
que confeccionamos 200 troféus 
para entregar aos visitantes. Espe-
ramos superar o público do ano 
passado e isso nos anima bastante 

Lençóis tem fi nal de semana de 
adrenalina e muito rock and roll
Com diversas atrações na programação, segunda edição do Motorock segue até amanhã (9) no recinto da Facilpa

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO DO 

2º MOTOROCK

para este evento”, diz.
Para receber os visitantes, a 

organização preparou uma estru-
tura de primeira para o evento, 
que tem áreas de camping cober-
tas e banheiros com duchas quen-
tes, além de um espaço para ser-
vir café da manhã gratuito para 
as centenas de motociclistas. No 
recinto também estão montadas 
diversas barracas de expositores, 
com venda de acessórios para 
motociclistas, camisetas, artesa-
natos, entre outras coisas; além 
da praça de alimentação manti-
da por comerciantes lençoenses. 
Assim como no ano passado, o 
evento tem caráter beneficente, 

com entrada solidária de R$ 10 
(opcional) em prol da Apae, que 
também tem exclusividade na 
venda de bebidas e espetinhos.

“Um evento como este não 
poderia ter uma atenção diferen-
te. O Motorock já faz parte do 
calendário cultural e turístico de 
Lençóis Paulista, por isso, neste 
ano estamos com uma estrutura 
ainda maior, com mais bandas da 
cidade tocando, valorizando o co-
mércio local e contribuindo com 
a Apae, que realiza um grande 
trabalho. Esperamos que o evento 
seja um sucesso. Os hotéis da ci-
dade estão lotados, o que mostra 
o quanto o evento cresceu e ainda 

pode crescer, revela o secretário 
de Cultura, Marcelo Maganha.

ATRAÇÕES
A programação do 2º Len-

çóis Motorock tem como desta-
ques as exibições de manobras 
radicais com a renomada equipe 
Alto Giro, que já se apresentou 
na abertura realizada na noite 
de ontem (7) e volta a elevar a 
adrenalina do público na noite 
de hoje, às 19h30, e na tarde de 
amanhã (9), às 14h. O evento 
também abre espaço para a equi-
pe LP Wheeling, formada por 
integrantes de Lençóis Paulista e 
São Manuel, que faz sua exibição 

na tarde de hoje, às 14h. A locu-
ção é de Fábio Lacerda, um dos 
pioneiros no segmento no país, 
com 26 anos de estrada.

O palco do evento recebe ao 
todo 19 shows. Na noite de on-
tem (7), após a abertura oficial 
do evento, já se apresentaram 
três bandas locais: Daime Rock, 
Táxi Aéreo e Os Quarentões. 
Hoje (8), além das lençoenses 
Machinara, LP Rock, Sr. Rock, 
Dragão Barbudo e Suicidal 
Dog, tem a banda Alta Volta-
gem, que sobe ao palco com 
covers de Raimundos, AC/DC 
e Foo Fighters. Fechando a pro-
gramação, amanhã (9), tocam 

Caverna, Namp, Mpop, Blues 
Doguis, Maveko e Fear of the 
Beast, todas da cidade, além 
das bandas Zeppers Tribute e 
Balance, com covers de Led Ze-
ppelin e Van Halen, respectiva-
mente. Confira a programação 
completa acima.

FOTO: DIVULGAÇÃO

EXPECTATIVA - Organização espera receber cerca de 20 mil pessoas nos três dias de evento; na foto, registro da primeira edição, em 2018
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Confi ra os aniversari-
antes dessa semana e a 
descontração na noite 
lençoense. 

Vacina da gripe 
segue para todos os 
públicos até o fi m 
dos estoques.

B2 B8

VACINAÇÃO SOCIEDADE

MEIO AMBIENTE
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Evento marca lançamento do Programa Nascer Sustentável
Objetivo é homenagear as crianças nascidas em 
Lençóis Paulista com o plantio de uma árvore

Flávia Placideli

Como parte das comemo-
rações pelo Dia Mundial 
do Meio Ambiente, um 

evento realizado na tarde da 
última quarta-feira (5), no Hos-
pital Nossa Senhora da Piedade 
(HNSP), em Lençóis Paulis-
ta, marcou o lançamento do 
Programa Nascer Sustentável. 
Realizado pela Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente 
da Prefeitura Municipal, em 
parceria com o HNSP, o proje-
to consiste em homenagear as 
crianças recém-nascidas na Ma-
ternidade Angelina Zillo com o 
plantio de uma árvore.

O Nascer Sustentável é uma 
medida bastante criativa que 
soma ao trabalho já desenvolvi-
do em prol da arborização ur-
bana, que é uma das principais 
diretivas do Programa Municí-
pio Verde Azul, da Secretaria 
de Meio Ambiente do Governo 
do Estado de São Paulo, criado 
com o objetivo de estimular e 
auxiliar as prefeituras paulistas 

na elaboração e execução de 
suas políticas públicas e estra-
tégicas para o desenvolvimento 
sustentável do estado.

Em seu discurso durante 
o evento, o prefeito Anderson 
Prado de Lima (PSB) destacou 
não apenas o caráter ambiental 
da iniciativa que vai incremen-
tar a arborização urbana da 
cidade, mas também a simbo-
logia do projeto. “A árvore será 
um referencial para a criança, 
que vai poder vê-la crescendo, 
e que os pais irão dizer ao seu 
filho que a árvore faz aniver-
sário junto com ele. Por isso, 
acredito que, ao entregar uma 
árvore plantada na frente de 
uma casa para uma criança 
que acabou de nascer, estamos 
entregando, sem dúvida nenhu-
ma, um significado de vida”, 
destacou o prefeito.

Para participar do Nascer 
Sustentável, no momento em que 
a criança e a mãe tiverem alta do 
hospital, os pais devem preen-
cher a ficha contida em um in-
formativo sobre o programa, dis-

ponibilizado no local, e entregá-la 
na recepção da Maternidade An-
gelina Zillo. O material será cole-
tado semanalmente por servido-
res da Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente, que entrarão 
em contato depois de alguns dias 
para saber onde a família deseja 
plantar a árvore do seu filho.

“O objetivo do programa é 
plantar a árvore em um local de 

fácil acesso da família e, futura-
mente, da criança. Por isso, a 
árvore deve ser plantada na cal-
çada da casa dos pais, caso eles 
sejam proprietários do imóvel, ou 
na casa dos avós, padrinhos ou 
amigos próximos. O importante é 
que, assim como a criança, essa 
árvore receba cuidados e cresça 
forte e saudável”, explicou o se-
cretário de Agricultura e Meio 

Ambiente, Claudemir Rocha 
Mio, o Tupã.

O secretário espera que o 
projeto seja um sucesso, já que, 
em média, nascem cerca de 800 
crianças por ano na maternida-
de. “Se 50% dos pais aceitarem 
o plantio na frente de suas ca-
sas, serão 400 árvores plantadas 
a cada ano, contribuindo para 
a arborização urbana de nosso 

município, que interfere direta-
mente na qualidade de vida de 
todos, pois beneficia a oxigena-
ção do ar, combate a poluição, 
beneficia no sombreamento e 
climatização urbana, contri-
bui para o paisagismo de vias 
públicas, entre tantas outras 
coisas benéficas ao nosso meio 
ambiente”, completou Tupã.

Além do prefeito Prado e 
do secretário Tupã, também 
participaram do evento a vice-
-prefeita Cintia Duarte (PTB), o 
provedor do Hospital Piedade, 
João José Dutra, os secretários 
André Paccola Sasso (Desen-
volvimento Econômico), Meiri 
Aparecida Galassi Montanhero 
(Educação), Railson Rodrigues 
(Administração), Ricardo Con-
ti Barbeiro (Saúde), além da 
diretora do Centro Municipal, 
Priscila Orsi Moretto Boara-
to, o interlocutor do programa 
Município Verde Azul, Helton 
Damacena, assim como fun-
cionários do hospital e pais de 
alguns bebês que estavam na 
maternidade, entre eles, Fábio 
Vitor Macedo dos Santos, pai 
do pequeno Raul, que foi o pri-
meiro a receber uma árvore do 
Programa Nascer Sustentável.

NÚMERO UM - Para oficializar o lançamento do Programa Nascer Sustentável, Fábio Macedo dos Santos foi o 
primeiro pai a receber uma árvore que será plantada em homenagem ao nascimento de seu filho, Raul

FOTO: DIVULGAÇÃO
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PAPANICOLAU
Com objetivo de atender o maior número possível da população de 32 mil mulheres com idade entre 
24 e 64 anos no município, a Secretaria de Saúde de Lençóis Paulista estreou na quarta-feira (5) um 
horário exclusivo para realização de exames Papanicolau. O atendimento nas unidades de saúde será 
feito todas as quartas-feiras, das 16h às 20h, mediante distribuição de senhas e com vagas limitadas. 
Mesmo com horário especial, os agendamentos seguem normais durante a rotina de cada unidade.

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.

O CONHECIMENTO É O 
AGENTE TRANSFORMADOR 

DO FUTURO. 
VAMOS JUNTOS PREPARAR AS 

NOVAS GERAÇÕES?

Saúde de Lençóis abre vacinação 
da gripe para todos os interessados
Campanha foi encerrada no dia 31 de maio com cobertura de 83,66% na cidade, abaixo da meta

Elton Laud

Após encerrar a Campanha 
Nacional de Vacinação 
Contra a Influenza com o 

índice de cobertura entre os gru-
pos prioritários abaixo da meta de 
90% estipulada pelo Ministério 
da Saúde, Lençóis Paulista libe-
rou a vacina para todas as pessoas 
interessadas. Segundo a Secre-
taria de Saúde do município, a 
aplicação das doses será feita até 
que os estoques sejam zerados em 
todas as unidades de saúde, que 
seguem atendendo o público de 
acordo com o horário habitual de 
funcionamento, que varia de local 
para local.

Segundo o Grupo de Vigilân-
cia Epidemiológica (GVE), até 
o dia 31 de maio, encerramento 
da Campanha Nacional, foram 
imunizadas 21.210 pessoas dos 
grupos prioritários - crianças de 
seis meses a seis anos incomple-
tos, gestantes, puérperas, profis-
sionais de saúde, idosos, indíge-
nas, pessoas com comorbidades 
(hipertensos, diabéticos, obesos 
e portadores de doenças crôni-

ABERTA - Quem desejar tomar a vacina da gripe pode se dirigir a qualquer 
unidade de saúde; aplicação segue para todos os públicos até o fim dos estoques

cas e outras condições clínicas 
especiais), professores, policiais e 
pessoas cumprindo pena em uni-
dades prisionais ou instituições 
socioeducativas -, o que represen-
ta 83,66% de cobertura para um 
total de 25.352 pessoas.

De acordo com os dados di-
vulgados, apenas quatro grupos 
conseguiram superar a meta. O 
grupo com maior cobertura foi 
o de professores, que tinha 408 
pessoas cadastradas e recebeu 577 
vacinas, o que revela 141,42% de 
imunização. Entre as puérperas a 
cobertura foi de 105,21%, com 101 

doses aplicadas para um grupo de 
96 mulheres acompanhadas. O 
grupo de idosos, imunizou 6.743 
das 6.749 pessoas cadastradas no 
sistema do Cartão do Cidadão mu-
nicipal, o que representa (99,91%) 
de cobertura. Entre os trabalha-
dores da saúde, a cobertura foi de 
94,60%, com 1.069 vacinas para 
um grupo de 1.130 pessoas.

Entre os grupos que ficaram 
abaixo da meta de vacinação, o 
menor índice de cobertura segue 
entre as pessoas com comorbida-
des. O grupo registrou a vacina-
ção de apenas 71,47% das pessoas 

pretendidas, com 8.535 vacinas 
para um universo de 11.942 ca-
dastros no sistema da Secretaria 
de Saúde. Entre as crianças, fo-
ram aplicadas 3.639 doses para 
um grupo de 4.446 pessoas, o que 
indica cobertura de 81,85%. Já no 
grupo das gestantes a imunização 
atingiu 88,12%, com a vacinação 
de 512 das 581 mulheres que fa-
zem acompanhamento.

Segundo a Secretaria de Saú-
de, apesar da abertura da vaci-
nação para toda a população, o 
principal objetivo ainda é atingir 
a meta de imunização de pelo 
menos 90% nos grupos que ain-
da estão com a adesão abaixo da 
esperada. Todas as pessoas que 
desejarem tomar a vacina podem 
se dirigir às UBS (Unidades Bási-
cas de Saúde) e ESF (Estratégias 
de Saúde da Família), que seguem 
aplicando a vacina nos horários 
habituais de atendimento até que 
os estoques sejam zerados. A vaci-
na contra a gripe aplicada na rede 
pública é trivalente, ou seja, prote-
ge contra os três principais vírus: 
influenza A H1N1; influenza A 
H3N2 e influenza B.

Unimed inaugura Centro de Oncologia e Hematologia
Serviço especializado será oferecido a partir de julho em 
espaço do Hospital Nossa Senhora da Piedade

Da Redação

A partir do mês de julho, os 
beneficiários da Unimed 
que estão em tratamento 

contra o câncer podem optar por 
realizar as sessões de quimiote-
rapia em Lençóis Paulista, no 
Centro de Oncologia e Hemato-
logia Unimed, que funcionará 
no Hospital Nossa Senhora da 
Piedade (HNSP).

O presidente da Unimed 
Lençóis Paulista, Dr. Francisco 

Antonio Grillo, explica que quem 
preferir poderá continuar fazendo 
o tratamento nas cidades de Bau-
ru e Jaú com a mesma cobertura 
dos planos de saúde, mas ressalta 
que o novo serviço oferecido trará 
mais conforto aos pacientes.

 “Sabemos a dificuldade que 
os pacientes enfrentam para reali-
zar a quimioterapia em Bauru ou 
Jaú. São mais de 120 quilômetros 
percorridos, duas ou três vezes na 
semana. Isso causa desgaste mui-
to grande às pessoas. O Centro 

de Oncologia e Hematologia vem 
para facilitar o acesso aos benefici-
ários da Unimed a este tratamen-
to”, destaca o médico.

Os beneficiários continuarão 
realizando o tratamento com o 
médico de sua escolha. Apenas 
as sessões de quimioterapia serão 
ministradas no espaço. O médico 
responsável pelo Centro de On-
cologia e Hematologia será o Dr. 
Vitor Vasquez dos Santos, forma-
do em medicina pela Unesp de 
Botucatu e especialista em hema-

tologia e hemoterapia, tratamento 
de doenças sanguíneas.

PARCERIA
Para Dr. Grillo, o Centro de 

Oncologia e Hematologia fortalece 
ainda mais a parceria de sucesso 
entre a Unimed Lençóis Paulista 
e o Hospital Nossa Senhora da 
Piedade. “A parceria é a melhor 
forma para crescer e, dentro des-
te cenário, o Hospital Piedade 
se mostra como um parceiro de 
longa data. Com a instalação do 
Centro de Oncologia e Hemato-
logia todos crescemos, a Unimed, 
o Hospital Piedade e a cidade de 
Lençóis Paulista”, avalia.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abai-
xo identifi cado para o preenchimento de 01 (uma) vaga, na Prefeitura Mu-
nicipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de 
vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 01/2018
Cargo: Agente de Serviços Gerais
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850 – 
Centro, Lençóis Pta., SP
Data: 10 de junho de 2019
Horário: 9h00

01 – Cleverton Fernando Alves
02 – Gilson Paulino

Lençóis Paulista, 07 de junho de 2.019.

Silvio Paccola Junior
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abai-
xo identifi cado para o preenchimento de 02 (duas) vagas, na Prefeitura Mu-
nicipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de 
vaga conforme preceitua a lei.

Edital n.º: 001/2019
Cargo: Engenheiro Civil
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
Centro, Lençóis Paulista – SP
Data: 10 de junho de 2019
Horário: 09h00

01 – Joao Antonio Camargo Matiolli
02 - Tiago Capobianco Morando 

Lençóis Paulista, 07 de junho de 2.019.

Silvio Paccola Junior
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

AVISO DE LICITAÇÃO – Concorrência nº 011/2019 – 
Processo nº 147/2019

Objeto: Permissão de uso de espaços físicos para instalação de trailers 
de comércio ambulante em áreas contíguas às praças públicas.  – En-
cerramento: 11 de julho de 2019 às 09:00 horas – O edital encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça 
das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 07 de junho de 2019. JOSÉ DE-
NILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 098/2019 – Processo nº 143/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de material escolar. Tipo: 
Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 24 de 
junho de 2019 às 08:30 horas – O edital encontra-se disponível no 
site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmei-
ras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-
3263.0040. Lençóis Paulista, 07 de junho de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 099/2019 – Processo nº 144/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de material escolar de artes. 
Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão de lances: 24 
de junho de 2019 às 09:30 horas – O edital encontra-se disponível no 
site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça das Palmei-
ras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-
3263.0040. Lençóis Paulista, 07 de junho de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 100/2019 – Processo nº 145/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de escritório e 
expediente. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão 
de lances: 24 de junho de 2019 às 10:30 horas – O edital encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça 
das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 07 de junho de 2019. JOSÉ DE-
NILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 101/2019 – Processo nº 146/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de barras de ferro, treliças e 
tela soldada. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e sessão 
de lances: 25 de junho de 2019 às 09:00 horas – O edital encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações: Praça 
das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 07 de junho de 2019. JOSÉ DE-
NILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação. Processo Licitatório nº. 681/2.019. Pregão Presencial 
nº. 13/2019. Edital - Tipo: Menor Preço. Critério de julgamento: Unitário. 
Objeto: registro de preços para possível contratação de empresa para exe-
cução de serviços de reposição de pavimentos asfálticos – tapa buracos em 
CBUQ, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais, para 
reparos em vias urbanas do município de Areiópolis. Os envelopes serão 
recebidos até às 09:00 horas do dia 19/06/2019, na sede da Prefeitura Muni-
cipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, 
CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital: os documentos integrantes 
do edital, encontra-se disponíveis aos interessados no endereço eletrônico: 
www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima mencionado e através do e-
-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se. 

Areiópolis, 06/06/2019. 

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - 
TOMADA DE PREÇOS N° 008/2019

VENCEDOR(ES): HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA-ME: CNPJ nº. 62.106.232/0001-86: ENDEREÇO: Alvares de 
Azevedo Nº 1679, Município de Ribeirão Preto/SP; OBJETO: Execução de 
sistema de prevenção e combate a incêndio em 4 (quatro) escolas municipais; 
VALOR: R$ 210.937,44 (duzentos e dez mil, novecentos e trinta e sete reais 
e quarenta e quatro centavos); ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI, com sede 
à Rua Lourenço Martini nº 260, município de São José do Rio Preto/SP; OB-
JETO: Execução de sistema de prevenção e combate a incêndio em 2 (duas) 
escolas municipais; VALOR: R$ 143.833,63 (Cento e quarenta e três mil, 
oitocentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos).

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 060/2019; DATA ASSINAT: 06/06/2019; ALEX HENRIQUE 
CRUZ EIRELI, com sede à Rua Lourenço Martini nº 260, município de São 
José do Rio Preto/SP; OBJETO: Execução de sistema de prevenção e com-
bate a incêndio em 2 (duas) escolas municipais; VALOR: R$ 143.833,63 
(Cento e quarenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e três 
centavos); MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n.° 008/2019; FUN-
DAMENTO: Art. 23; I, “b” da Lei Federal 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 061/2019; DATA ASSINAT: 06/06/2019; HELP SISTE-
MAS DE INCÊNDIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME: CNPJ nº. 
62.106.232/0001-86: ENDEREÇO: Alvares de Azevedo Nº 1679, Município 
de Ribeirão Preto/SP; OBJETO: Execução de sistema de prevenção e com-
bate a incêndio em 4 (quatro) escolas municipais; VALOR: R$ 210.937,44 
(duzentos e dez mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro cen-
tavos); MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n.° 008/2019; FUNDA-
MENTO: Art. 23; I, “b” da Lei Federal 8.666/93.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO N.° 088/2019
VENCEDOR: PROESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS PRU-
DENTE LTDA, CNPJ nº.24.053.587/0002-46; ENDEREÇO: Av. Nações 
Unidas, n.º 8-50, no município de Bauru/SP; OBJETO: Aquisição de um 
veículo novo, zero-quilômetro, para Secretaria de Assistência e Promoção 
Social; VALOR: R$ 38.790,00 (trinta e oito mil, setecentos e noventa reais); 
VIGÊNCIA 12 (doze) meses.

 EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 058/2019; DATA ASSINAT: 05/06/2019; CONTRATADO: 
PROESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS PRUDENTE LTDA, 
CNPJ nº.24.053.587/0002-46; ENDEREÇO: Av. Nações Unidas, n.º 8-50, 
no município de Bauru/SP; OBJETO: Aquisição de um veículo novo, zero-
-quilômetro, para Secretaria de Assistência e Promoção Social; VALOR: 
R$ 38.790,00 (trinta e oito mil, setecentos e noventa reais); VIGÊNCIA 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO n.° 088/2019; FUNDAMENTO: 
FUNDAMENTO: Lei Federal 10.520/02 e decretos Executivos nº 326/2006 
e 392/2005.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

COMUNICADO 

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL

O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
e, em cumprimento ao disposto na Lei Municipal 5.160, de 23 de outubro de 
2018, comunica que teve início em 15 de maio de 2019 a operacionalização 
e divulgação do Diário Ofi cial Eletrônico do Município de Lençóis Paulista. 
Nos termos da referida lei, as publicações ofi ciais serão realizadas no Jornal 
O Eco e no Diário Municipal, simultaneamente até o dia 15 de junho de 
2019.
Após essa data, as publicações ofi ciais serão feitas de forma exclusiva no 
Diário Municipal, no endereço eletrônico www.lencoispaulista.sp.gov.br/
diario.

Lençóis Paulista, 7 de junho de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração

COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ATRIBUIÇÃO DE AULAS PARA CONTRATAÇÃO 
EM CARÁTER EFETIVO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, usando de suas 
atribuições legais e considerando que existem vagas em caráter efetivo para 
o cargo de Professor de Ensino Fundamental I:

RESOLVE:

CONVOCAR os candidatos aprovados no cargo de Professor de Ensino Fun-
damental I (Edital de Concurso nº 03/18) para Sessão Pública de Atribuição 
de Aulas, que será realizada na Secretaria Municipal de Educação, com sede 
à Rua Sete de Setembro, n.º 711, Centro, Lençóis Paulista/SP, conforme data 
e horário a seguir:

Cargo: Professor de Ensino Fundamental I - 02 vagas - Edital de Concurso 
nº. 03/18
Data: 10/06/2019 – Horário: 10h00
26º – Klissia Yuri Issogai Rocha;
27º – Daniele de Oliveira Camalionte;
28º – Taiane Mara Pereira Sousa.

Lençóis Paulista, 07 de junho de 2019.

SILVIO PACCOLA JUNIOR
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) em Concurso Público abai-
xo identifi cado(s) para o preenchimento de 1 (uma) vaga, na Prefeitura Mu-
nicipal de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, 
horário e local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de 
vaga conforme preceitua a lei.

Edital: 01/2019
Cargo: Psicólogo 
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 10 de junho de 2019
Horário: 9h00

01 – Bruna Pádua Silva

Lençóis Paulista, 7 de junho de 2.019.

Silvio Paccola Junior
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
e, em cumprimento ao disposto no artigo 59 da Lei Orgânica do Município, 
torna público os seguintes atos ofi ciais:

Lei 5245 de 6.06.2019……….Dispõe sobre a colocação de piso tátil de 
orientação e alerta junto aos telefones públicos instalados no Município de 
Lençóis Paulista. 
Decreto Executivo 300 de 31.05.2019…….Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 79.500,00 
Decreto Executivo 301 de 3.06.2019…..Exonera Marli do Amaral Sant’anna 
da função gratifi cada de Vice-Diretor de Escola e designa para a função de 
Supervisora de Ensino.  
Decreto Executivo 302 de 3.06.2019…..Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 4.482,31.
Decreto Executivo 303 de 3.06.2019…..Nomeia Mauro Antonio de Souza 
para as funções de Presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil 
Decreto Executivo 304 de 6.06.2019…..Dispõe sobre a homologação parcial 
do Concurso Público referente ao Edital n.º 01/2019. 
Decreto Executivo 305 de 6.06.2019…..Fixa a nova tabela de tarifas por 
serviços de abastecimento de água e de coleta, afastamento e tratamento de 
esgoto sanitário no Município de Lençóis Paulista. 
Portaria 610 de 5.06.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Sérgio 
Luiz Peres Esteves, Agente Escolar. 
Portaria 611 de 5.06.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Sérgio 
Luiz Peres Esteves, Agente Escolar. 
Portaria 612 de 5.06.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Gustavo 
Henrique Luiz, Monitor Cultural. 
Portaria 613 de 5.06.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Analice 
Bailo Pelegrin, Professor de Ensino Fundamental II - Português. 
Portaria 614 de 5.06.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Eva Pe-
reira, Agente de Serviços Gerais. 
Portaria 615 de 5.06.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Andreia 
Daniel de Camargo Flaccetto, Agente de Serviços Gerais 
Portaria 616 de 5.06.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Daniela 
Louise Arnold, Agente Administrativo. 
Portaria 617 de 5.06.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Leandra 
Aparecida Canduzin Cunha, Professor de Educação Infantil I. 
Portaria 618 de 5.06.2019………Convalida o afastamento concedido a Elia-
na Márcia Isse Penhafi el, Professor de Ensino Fundamental I. 
Portaria 619 de 5.06.2019………Prorroga o afastamento concedido a Josia-
ne Ribeiro Correa, Professor de Educação Infantil I.” 
Portaria 620 de 5.06.2019………Prorroga o afastamento concedido a Cris-
tiane Maria Cavalcanti Moretto, Professor Substituto de Ensino Fundamental 
I. 
Portaria 621 de 5.06.2019………Prorroga o afastamento concedido a Adria-
na da Silva, Agente de Serviços Urbanos. 
Portaria 622 de 5.06.2019………Prorroga o afastamento concedido a Adinil-
son Saulo Vieira, Fiscal de Tributos. 
Portaria 623 de 5.06.2019………Prorroga o afastamento concedido a Elias 
Luiz de Oliveira, Eletricista. 
Portaria 624 de 5.06.2019………Concede licença gestante a Vanessa Cristi-
na Lourenço Medeiros, Agente Comunitário de Saúde. 
Portaria 625 de 5.06.2019………Cessa o afastamento sem vencimentos con-
cedido a Camila Chaves de Souza, Enfermeira de Estratégia de Saúde da 
Família. 
Portaria 626 de 5.06.2019………Exonera Rosangela Bento Vieira do cargo 
Professor de Ensino Fundamental I. 
Portaria 627 de 5.06.2019………Exonera Luciane Germano Tosati da fun-
ção temporária de Professor de Ensino Fundamental II - História. 
Portaria 628 de 6.06.2019………Cessa a designação de Hiran de Oliveira 
Capucho junto a Unidade Descentralizada do Departamento Estadual de 
Trânsito – 144ª Ciretran de Lençóis Paulista. 
Portaria 629 de 6.06.2019………Declara vago o cargo de Agente de Servi-
ços Gerais II por motivo da aposentadoria de Francisco Vitalino. 
Portaria 630 de 6.06.2019………Declara vago o cargo de Agente de Servi-
ços Gerais por motivo da aposentadoria de Sebastião Antonio. 
Portaria 631 de 6.06.2019………Declara vago o cargo de Professor de Ensi-
no Fundamental I por motivo da aposentadoria de Lucimeiri Tieri de Brito. 
Portaria 632 de 6.06.2019………Declara vago o cargo de Cirurgião Dentista 
por motivo da aposentadoria de Dalmar Santarém. 
Portaria 633 de 6.06.2019………Abre processo administrativo em face de 
servidora pública municipal e nomeia a comissão processante. 
Portaria 634 de 7.06.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Carlos 
Sales de Oliveira, Vigilante. 
Portaria 635 de 7.06.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Danilo 
Grandi Santiloni, Psicólogo. 
Portaria 636 de 7.06.2019………Afasta, para tratamento de saúde, Vander-
léia Marli de Oliveira Moio, Agente Comunitário de Saúde. 
Portaria 637 de 7.06.2019………Prorroga o afastamento concedido a Ade-
mir da Silva Martinelli, Agente de Serviços Gerais. 
Portaria 638 de 7.06.2019………Concede licença gestante a Natália Jordão 
Pirolo Placca, Professor de Ensino Fundamental II - Ciências. 
Portaria 639 de 7.06.2019………Concede licença gestante a Tathiane Ana-
nias da Silva Gonçalves, Professor de Educação Infantil II. 
Portaria 640 de 7.06.2019………Autoriza Gilmar Antonio Viana a utilizar a 
quadra da EMEF Prof.ª Guiomar Fortunata Coneglian Borcat.
Portaria 641 de 7.06.2019………Autoriza a Associação Comunitária dos 
Moradores do Bairro Cidade Jardim do Caju I e II a utilizar a Praça de Es-
portes e Lazer Silvio Capoani Júnior. 
Portaria 642 de 7.06.2019………Autoriza Marcos Rosinei Vieira Martins a 
utilizar a EMEF Esperança de Oliveira. 
Portaria 643 de 7.06.2019…….Concede licença gestante a Wailla Maria dos 
Santos Euzébio, Monitor de Creche.

Lençóis Paulista, 7 de junho de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração
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Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de Junho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 65,15.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de Junho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 69,35.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de Junho de 2019. Na página B4. Valor da publicação R$ 67,75.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de Junho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 69,35.

Publicado no jornal O Eco, no dia 8 de Junho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 215,70.

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:
 
JEREMIAS GARAVELLI e CIBELE APARECIDA ROQUE, sendo o pretenden-
te: nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em Lençóis Paulista 
- SP, aos 24/05/1967, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, fi lho de 
ORLANDO GARAVELLI e de ODILA NICOLINO GARAVELLI; e a preten-
dente: nacionalidade brasileira, solteira, atendente, nascida em Areiópolis - SP, aos 
03/02/1964, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de BENEDITO 
ROQUE e de IZALTINA PEDRO.(Faço saber que pretendem converter a união 
estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro).
 
JORGE VITOR DE SOUZA WERNECH e JOANNA MENEGON RAMOS, 
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro agrônomo, nas-
cido em Lençóis Paulista - SP, aos 06/07/1990, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, fi lho de JORGE DE SOUZA WERNECH e de MARIA BENEDITA 
RIBEIRO WERNECH; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, assis-
tente administrativo, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 14/09/1989, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de VALDIR APARECIDO RAMOS e 
de LUCIANE MENEGON RAMOS.
 
PEDRO LUIZ DO PRADO e ERICA REGINA RILICHIAS DA SILVA, sendo 
o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de radiologia, nasci-
do em Lençóis Paulista - SP, aos 08/09/1968, residente e domiciliado em Lençóis 
Paulista - SP, fi lho de ALIPIO LUIZ DO PRADO e de BENEDITA OLIMPIA 
SIMÃO DO PRADO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, enfer-
meira, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 26/03/1975, residente e domiciliada 
em Lençóis Paulista - SP, fi lha de JOSE RILICHIAS DA SILVA e de DULCE 
VIDAL DA SILVA. (Faço saber que pretendem converter a união estável em casa-
mento e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro).

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que afi xo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local.

Lençóis Paulista,06 de junho de 2019.
O Ofi cial: RICARDO GALLEGO.

A AÇÃO DA CIDADANIA COMUNICA QUE ESTÁ 
ACEITANDO DOAÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS.
CONTAMOS COM A COLABORAÇÃO DE TODOS!

AÇÃO DA CIDADANIA 
CONTRA FOME E MISÉRIA

COMUNICADO

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

EDITAL

Pelo presente EDITAL, fi cam convocados todos os associados do SINDICA-
TO RURAL DE PEDERNEIRAS, a comparecerem à ASSEMBLÉIA GER-
AL ORDINARIA/EXTRAORDINARIA que será realizada na sede do Sin-
dicato Rural de Pederneiras, à Rua Santos Dumont, S-148, neste município 
de Pederneiras, Estado de São Paulo, às 09:30 horas do dia 15/06/2019, com 
o fi m de apreciar, discutir e votar à seguinte,

ORDEM DO DIA

A) leitura, discussão e votação da Ata da Assembléia anterior;
B) apreciação e deliberação das respectivas pautas de reivindicação de na-
tureza social e econômica do setor agrícola e pecuária, validas para o período 
de 1º de janeiro de 2.019 a 31 de dezembro de 2.019;
C) apreciação e deliberação das respectivas pautas de reivindicação de na-
tureza social e econômica do setor canavieiro, validas para o período de 1º 
de abril de 2.019 a 31 de março de 2.020;
D) outorga de poderes a Presidência do Sindicato Rural de Pederneiras 
para todas as rodadas de negociações coletivas, e eventual assinatura das 
Convenções Coletivas de Trabalho, validas para o setor agrícola-pecuaria 
e canavieiro
E) tomada, discussão e aprovação das Contas da Diretoria, do ano exercício 
2018;
C) Outros assuntos de interesses dos associados;

Não havendo número legal de associados presentes, para a realização de 
Assembléia em primeira convocação, fi ca determinada a segunda para 01 
(uma) hora após, no mesmo dia e local, realizando-se com qualquer número 
de associados presentes.

Pederneiras, 05 de junho de 2019.

ROBERTO BELLUZZO MAIA
PRESIDENTE

SINDICATO RURAL DE PEDERNEIRAS
CGC 53.817.573/0001-79 - Carta Sindical 30-1-62 - Filiado a FAESP

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
11/2019 - Objeto: Aquisição de trator para cortar grama, tipo roçadeira, que 
classifi cou a(s) empresas(s): MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO DE 
MAQUINAS E MOTORES LTDA, totalizando R$ 18.800,00; com todas as 
demais condições conforme Edital, fi ca aberto o prazo de 5 (cinco ) dia(s) 
corrido(s) a contar da data de publicação deste ato para que o vencedor assine 
o contrato, sob pena de decair do direito do pregão, podendo ainda, sujeitar-
se às penalidades estabelecidas no Edital. BOREBI: 17/04/2019. ANTONIO 
CARLOS VACA.

Extrato de Ata nº 22/2019: Pregão nº 11/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO DE 
MAQUINAS E MOTORES LTDA; Objeto: Aquisição de trator para cortar 
grama, tipo roçadeira; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 18.800,00; 
totalizando R$ 18.800,00. Data: 17/04/2019.

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Convite nº 
02/2019 - Objeto Ampliação do Velório Municipal “Antonio Pisani”, situado 
à Avenida Roberto Ramos Fernandes, nº 400, em Borebi, que classifi cou a 
empresas: MARTINS & ABEL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, 
totalizando R$ 86.114,65; com todas as demais condições conforme Edital. 
Fica aberto o prazo de 48 horas a contar da data de publicação deste ato para 
que o vencedor assine o contrato, sob pena de decair do direito do convite, 
podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital. BOREBI, 
30/05/2019. ANTONIO CARLOS VACA.

Extrato de Contrato nº 32/2019: Convite nº 02/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: MARTINS & ABEL CONSTRUÇÕES E ENGEN-
HARIA LTDA; Objeto: Ampliação do Velório Municipal “Antonio Pisani”, 
situado à Avenida Roberto Ramos Fernandes, nº 400, em Borebi; Vigência: 
90 dias. Lote/Item: 1/1 vr R$ 86.114,65; totalizando R$ 86.114,65. Data: 
30/05/2019

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Convite nº 
01/2019 – Objeto: Reforma do complexo aquático do Centro de Lazer do 
Trabalhador “Governador Mário Covas”, situado à Rua Mário de Souza, nº 
351, em Borebi, que classifi cou a empresa: J A FERRAZ DO NASCIMEN-
TO ENGENHARIA ME, totalizando R$ 90.000,00; com todas as demais 
condições conforme Edital. Fica aberto o prazo de 48 horas a contar da data 
de publicação deste ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena de 
decair do direito do convite, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades es-
tabelecidas no Edital. BOREBI, 28/05/2019. ANTONIO CARLOS VACA.

Extrato de Contrato nº 25/2019: Convite nº 01/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: : J A FERRAZ DO NASCIMENTO ENGENHAR-
IA ME; Objeto: Reforma do complexo aquático do Centro de Lazer do Tra-
balhador “Governador Mário Covas”, situado à Rua Mário de Souza, nº 351, 
em Borebi; Vigência: 90 dias. Lote/Item: 1/1 vr R$ 90.000,00; totalizando 
R$ 90.000,00. Data: 28/05/2019

1-COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE 
FUNCIONAMENTO

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONCEDE LICENÇA ANUAL DE FUNCIONAMENTO DE:

RAZÃO SOCIAL: MARIANA ESDRAS DOS SANTOS
END: RUA JOSÉ GIORGETO, 175 A
CEVS: 350360401-863-000082-1-4 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
CEVS: 350360401-863-000083-1-1 – APARELHO DE RAIO X ODON-
TOLÓGICO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARIANA ESDRAS DOS SANTOS
CPF: 43330759801
DATA DE VALIDADE: 16/03/2019

RAZÃO SOCIAL: EDILMAR MARCELINO
END: RUA DR. PEREIRA DE REZENDE, 135
CEVS: 350360401-863-000087-1-0 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
CEVS: 350360401-863-000088-1-8 – APARELHO DE RAIO X ODON-
TOLÓGICO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDILMAR MARCELINO
CPF: 120102188-09
DATA DE VALIDADE: 26/04/2019

RAZÃO SOCIAL: IMUNOLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI-
CAS LTDA ME
END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 145
CEVS: 350360401-864-000002-1-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL FRANCISCO BAILO
CPF: 29904916861
DATA DE VALIDADE: 17/04/2019

RAZÃO SOCIAL: NATASHA MENDONÇA QUINTINO
END: RUA JOAQUIM RAMOS DA SILVA, 163 SALA 2
CEVS: 350360401-865-000013-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO: NATASHA MENDONÇAQUINTINO
CPF: 40405778848
DATA DE VALIDADE: 29/03/2019

RAZÃO SOCIAL: FERNANDA CRISTINA SILVA DE FARIA
END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 328
CEVS: 350360401-477-000012-1-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDA CRISTINA SILVA FARIA
CPF: 23012604880
DATA DE VALIDADE: 21/05/2019

RAZÃO SOCIAL: TIAGO RODRIGUES TORRES
END: RUA ANTONIO GONÇALVES DA SILVA, 420
CEVS: 350360401-931-000005-1-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEANDRO CANTIZINO
CPF: 25398406809
DATA DE VALIDADE: 30/11/2019

RAZÃO SOCIAL: LUIS RAFAEL DE DEUS ME
END: RUA JOÃO ABILIO GOMES, 410
CEVS: 350360401-109-000004-1-8
DATA DE VALIDADE: 28/05/2019

RAZÃO SOCIAL: DANIELE CRISTINA BRASILIO 34255289808
END: RUA DR. PEREIRA DE REZENDE, S/Nº
CEVS: 350360401-561-000228-1-0
DATA DE VALIDADE: 21/05/2019

RAZÃO SOCIAL: VINICIUS EDUARDO ESTEVAM ALVES 
460821170890
END: RUA 3 DE MAIO, 37
CEVS: 350360401-561-000230-1-9
DATA DE VALIDADE: 21/05/2019

RAZÃO SOCIAL: ANA CLAUDIA GALDINO DA SILVA 07229042402
END: RUA VER. IGNÁCIO LEITE, 1246
CEVS: 350360401-561-000229-1-8
DATA DE VALIDADE: 24/05/2019

RAZÃO SOCIAL: FREDI DUARTE DA SILVA 39462429871
END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 342
CEVS: 350360401-960-000088-1-8
DATA DE VALIDADE: 29/05/2019

RAZÃO SOCIAL: MARIA APARECIDA NASCIMENTO 17050913855
END: RUA MARIA CONCEIÇÃO CASTILHO BERNARDES, 621
CEVS: 350360401-960-000177-1-0
DATA DE VALIDADE: 29/03/2019

RAZÃO SOCIAL: JAIR VIENA ROCHA AREIOPOLIS
END: RUA PEDRO PUPO DA SILVEIRA, 65
CEVS: 350360401-471-000034-1-7
DATA DE VALIDADE: 15/05/2019

SENDO QUE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ASSUMEM CUMPRIR A 
LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS REFER-
ENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RESPON-
DENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE 
TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO AO CANCEL-
AMENTO DESTE DOCUMENTO. 

2 - COMUNICADO DE CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIO-
NAMENTO:

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONCEDE O CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMEN-
TO ABAIXO CITADO:

RAZÃO SOCIAL: SOLANGE MENEZES DE LIMA
END: RUA BALDUINO ANTONIO PORTES, 306
CEVS: 350360401-477-000011-1-2

RAZÃO SOCIAL: JOÃO B. DE OLIVEIRA AREIÓPOLIS ME
END: RUA JOSÉ BENEDETE, 40
CEVS: 350360401-561-000019-1-0

RAZÃO SOCIAL: DORIVAL VENTURA
END: RUA VER. IGNACIO LEITE, 1450
CEVS: 350360401-960-000077-1-4

RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA ANTONIO MOREIRA
END: RUA DR. PEREIRA DE REZENDE, 2
CEVS: 350360401-561-000187-1-6

RAZÃO SOCIAL: LILIANE MARGARETE DA SILVA 30946812802 
END: RUA VER. IGNÁCIO LEITE, 1246
CEVS: 350360401-561-000169-2-6

RAZÃO SOCIAL: APARECIDA VENDITO FLORENCIO ME 
END: RUA VER. IGNÁCIO LEITE, 962
CEVS: 350360401-561-000172-1-3

3 - COMUNICADO DE CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIO-
NAMENTO:

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS 
CONCEDE O CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
ABAIXO CITADO DEVIDO ALTERAÇÃO DA PORTARIA CVS01/2019:

RAZÃO SOCIAL: CAROLINE RODA 
END: RUA VER. IGNÁCIO LEITE, 834
CEVS: 350360401-750-000002-1-3

AREIÓPOLIS, 06 DE JUNHO DE 2019

VIVIANE RODA
CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE AREIÓPOLIS

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

ACUMULAÇÃO DE CARGOS

O Secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Lençóis Pau-
lista, usando das atribuições conferidas pelo Decreto Executivo N.º 40/2005, 
com base no artigo 5º do Decreto Executivo n.º 435/2006, expede o(s) 
seguinte(s) ATO(S) DECISÓRIO(S):

ACUMULAÇÃO DEFERIDA:

Ato Decisório n.º 31/2019 –  Alessandra Cristina Perantoni Blanco de Pon-
tes, Professora de Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.ª Idalina Canova 
de Barros” junto ao Município de Lençóis Paulista e na E.E. “Prof.ª Antonie-
ta Grassi Malatrasi” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime 
estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 32/2019 – Erica Pires de Camargo, Coordenadora Ped-
agógica na E.M.E.F “Prof.ª Idalina Canova de Barros” junto ao Município 
de Lençóis Paulista e Professora de Educação Básica II na E.E “Virgílio 
Capoani” junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, 
neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 33/2019 – Valéria Amábile Nelli Mantelli, Professora de 
Educação Infantil II na E.M.E.I. “Prof.ª Yvonne Conti Capoani” e Professora 
de Ensino Fundamental I na E.M.E.F. “Luiz Zillo” junto ao Município de 
Lençóis Paulista. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acu-
mulação legal.

Ato Decisório n.º 34/2019 – Eliedna dos Santos Ramos, Professora de 
Ensino Fundamental I na E.M.E.I.F. “Prof.ª Amélia Benta do Nascimento 
Oliveira”, junto ao Município de Lençóis Paulista e na E.M.E.I. “Waldomiro 
Fantini” junto ao Município de Macatuba. Admitida pelo regime estatutário, 
neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 35/2019 – Nelma Claudia Carpeloti, Professora de Educa-
ção Infantil II e Fundamental I na E.M.E.I.F. “Prof.ª Amélia Benta do Nas-
cimento Oliveira” junto ao Município de Lençóis Paulista. Admitida pelo 
regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 36/2019 – Tânia Regina Monticeli Vitorino, Professora de 
Educação Básica I – Atendimento Educacional Especializado na E.M.E.F. 
“Guiomar Fortunata Coneglian Borcat” junto ao Município de Lençóis Pau-
lista e Aposentada no cargo/função de Professora de Educação Básica I junto 
ao Governo do Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste 
Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 37/2019 – Maria Vandeisa Alves Medeiros Proença, Pro-
fessora de Educação Infantil II e Ensino Fundamental I na E.M.E.I.F. “Prof.ª 
Amélia Benta do Nascimento Oliveira” junto ao Município de Lençóis Pau-
lista. Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 38/2019 – Camila Letícia Rodrigues Sebrian, Professora 
de Ensino Fundamental II na E.M.E.I.F. “Philomena Briquesi Boso” junto ao 
Município de Lençóis Paulista e na E.E. “Prof.ª Leonina Alves Coneglian”, 
junto ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Mu-
nicípio. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 39/2019 – Neuza Maria Romanholi Rossini, Professora 
de Ensino Fundamental I (substituta) na E.M.E.F. “Eliza Pereira de Barros” 
junto ao Município de Lençóis Paulista e Aposentada  no cargo/função de 
Professora de Educação Básica I junto ao Governo do Estado de São Paulo. 
Admitida pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 40/2019 – Ana Lúcia Martins dos Santos, Professora de 
Ensino Fundamental I na E.M.E.F. “Prof. Edwaldo Roque Bianchini” junto 
ao Município de Lençóis Paulista e Professora de Educação Básica II na E.E. 
“Prof.ª Antonieta Grassi Malatrasi” junto ao Estado de São Paulo. Admitida 
pelo regime estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 41/2019 – Rezino pereira dos Santos, Coordenador de Se-
gurança Pública  (cargo em comissão) junto ao Município de Lençóis Pau-
lista e no cargo/função de Militar do Estado da Reserva junto ao Governo 
do Estado de São Paulo. Admitido pelo regime celetista, neste Município. 
Acumulação legal.

Ato Decisório n.º 42/2019 – Gilson Alves Barbosa, Enfermeiro (temporário), 
na Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS I “Ver. Nicanor Pereira de 
Godoy”, junto ao Município de Lençóis Paulista e Bombeiro Municipal, na 
Unidade de Pronto Atendimento de Agudos, junto a Prefeitura Municipal de 
Agudos. Admitido pelo regime celetista, neste Município. Acumulação legal. 

Lençóis Paulista, 05 de junho de 2019.

RODRIGO FÁVARO
Secretário de Negócios Jurídicos

CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO 
TRABALHISTA BRASILEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Partido Trabalhista Brasileiro de Macatuba/SP, pelo presidente de sua 
Comissão Executiva Municipal Provisória, convoca os seus fi liados no Mu-
nicípio de Macatuba para a realização de sua Convenção Municipal, a ser 
realizada no próximo dia 22 de junho de 2019, à Rua Duque de Caxias, nº 
10-45, bairro Centro, Cidade de Macatuba/SP, com início às 10h00 e encer-
ramento às 13h30, com a seguinte,
ORDEM DO DIA:
1. Aprovação do Manifesto, Programa e Estatutos do PTB;
2. Eleição de Membros Natos, Titulares e Suplentes do Diretório;
3. Eleição de Delegado(s) e Suplente(s) à Convenção Estadual;
4. Ao fi nal da Convenção, escolha, pelos Membros Natos e Titulares do Di-
retório Municipal eleitos, da Comissão Executiva e dos Órgãos Auxiliares;
Macatuba, 05 de junho de 2019.

José Joaquim Carrilho - Presidente

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

Edevar Ferrari

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
 

TERMO ADITIVO N.º 01 AO CONTRATO n.º 003/2018; MODALIDADE: Dispensa de Licitação; DATA ASSI-
NATURA: 05/06/2019; CONTRATADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CNPJ: 00.028.986/0053-39; 
ENDEREÇO: Av. Rodrigues Alves, n.º 31-89, município de Bauru/SP; OBJETO: Prestação de serviços técnicos espe-
cializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores; VALOR: R$ 3.931,92 (três mil, novecentos e trinta e 
um reais e noventa e dois centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDADE: Dispensa de Licitação; FUNDA-
MENTO: inc. II, Art. 24, da Lei Federal n.º 8.666/93; DATA PUBLICAÇÃO: 08/06/2019.
 

NARDELI DA SILVA
Presidente

Câmara Municipal de Lençóis Paulista
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SERVIÇOS

EMPREGOS

Classifi cados

VEÍCULOS
VENDA

MOTOCICLETAS
VENDA

ANIMAIS

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

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

CAPTIVA SPORT 
FWD, 2.4, 16V, 
171/185cv, ano 
2011/2011, cor preta, 
R$ 59.000,00. Tratar 
(14) 3264-6226/ 99694-
9060 c/ Rogério

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

CAMINHÃO CARGO 
815 2011 53.000 
km novíssimo R$ 
75.000,00. Fone 
14 – 99719–3507 ou 
99188–9339.

GOL 1.0 preto 4 portas, 
ano 2010, único dono, 
R$ 17 mil. Tratar (14) 
99625-5478 c/ Miguel

KADETT 2.0 - GS cor 
prata - ano 1990, c/ 
162.000km, troco com 
moto de 180 a 500 CC 
Tratar (14) 99635-6661

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

ASTRA SEDAN 2009 
completo, câmbio 
automático, baixa km. 
Tratar (14) 98148-5414

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

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

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

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

SAVERIO CS ano 2013 
completa, cor branca 
em ótimo estado. Tra-
tar: (14) 999786-4342

VENDO 01 Caminhão 
ano 82 para entulhos 
MERCEDES BENS 1513 
com as caçambas, 
aceito casa ou terreno 
em (troca). Tratar:(14) 
99712-2211

TOYOTA COROLLA 
Automático 2009 cor 
preto metálico, 2º dono, 
muito conservado, 
todas as revisões feitas 
na concessionária. Va-
lor R$ 40.000,00. Tratar: 
(14) 98116-5271

VENDO ECOSPORT 
XLS 1.6 2006, Flex, 
prata, completa, 
sensor estaciona-
mento - tel whats (14) 
99614-3191

TOYOTA COROLLA 
Automático 2009Cor 
preto metálico, 2º 
dono, muito conser-
vado, todas revisões 
feitas na conces-
sionária. Tratar: (14) 
98116-5271

ASTRA SEDAN 2.0 
Advantage 2007 preto. 
Único dono. Baixa km. 
Piloto automático. 
Pneus novos. Super. 
Conservado. Valor R$ 
24.100. Tratar: (14) 
3263-7103 ou (14) 
98200-3226 (whats)

CAMINHONETE F 
250 2001 cor prata 
R$ 50.000,00. Tratar: 
(14) 99817-3280, (14) 
99262-9876 ou (14) 
99694-6060

HONDA CIVIC 2007 
preto FLEX valor R$ 
28.000,00. Tratar: 
(14) 99817-3280, (14) 
99262-9876 ou (14) 
99694-6060

VENDE-SE CAP-
TIVA 2.4, ano 
2009/2010, 76.000km, 
R$38.000,00. Telefone 
(14) 98194-3334

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

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

GOL 2011/11 cor 
prata com 04 portas, 
único dono. Tratar: 
(14) 3264-3537 ou (14) 
99794-5312

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

GOL FLEX 2014 opor-
tunidade R$ 16.900,00. 
Fone (14) 98177-0870.

FOX 04 portas Flex 
2007. Fone: (14) 
98177-0870.

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

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

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

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

VECTRA 2010, com-
pleto, manual, bancos 
de couro, sedan, cor 
prata. Tratar cel, (14) 
99892-1510 Rodrigo

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

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

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

VENDO PCX 150 
 ano 2018, cor 
azul,ótimo estado com 
3.600km. Tratar (14) 
9997864342.

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

VENDE-SE HONDA 
Lead 110, ano 2010 em 
ótimo estado. Tratar: 
(14) 99786-4342.

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

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

FILHOTES DE Beagle 

– R$ 999,00 (14) 

99693-1478

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

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

ROGETE ASSOCIA-
DOS contrata auxiliar 
de contabilidade e fi s-
cal (com experiência), 
enviar currículo para 
email: luizcarlos@roge-
te.com.br(Permanente)

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

CONTRATA-SE 
PEDREIRO com 
experiência, interes-
sados enviar currículo 
para: Rua Cel Joaquim 
Anselmo Martins, 337

CONTRATA-SE 
VENDEDOR (a) com 
experiência e 02 grau 
completo. Possibili-
dades de ganhos de 
R$ 1.000,00 até R$ 
2.500,00. Tratar na Av: 
9 de Julho, 679.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANY MODAS- moda 
feminina e acessórios, 
R: Geraldo Pereira de 
Barros, 850. Tratar (14) 
3264-9288.

SANFONA VENDO 
troco, conserto, tiro 
vazamento do fole e 
tenho correia e fecho 
de fole. Tratar (14) 
99711-8613

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

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

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

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

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

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

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

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

GEOVANE ELÉTRICA 
Residencial: Serviços 
Instalações e reparos 
elétricos, faça um 
orçamento s/ compro-
misso, atendimento 
24 horas. Tratar (14) 
3264-3837/ 9.9864-
9769

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

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

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

JS SANTOS 
Automatizadores e 
Segurança Eletrô-
nica – Instalação 
de automatizadores 
de portão, cercas 
elétricas, interfones, 
alarmes, manutenção 
em todas as marcas. 
Tratar com Admilson 
– Técnico Autorizado 
(14) 99773-1547/ 
98128-1597

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

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

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

MARCENARIA 
MORETTI – Irmãos 
Moretti desde 1960 
– Especializada em 
armários embutidos, 
estantes, copa e 
cozinha em fórmica, 
móveis sob enco-
menda. 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 – Aten-
de convênios AESP 
odonto, ASP - aceita 
também cartões de 
crédito e débito. Tra-
tar (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 grafi calencois@
globomail.com 

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

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

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

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

SERRALHERIA 
PORTAL – portões 
basculantes revestido 
em chapas de alu-
mínio – estruturas e 
esquadrilhas metálica 
em geral. Pontua-
lidade, efi ciência e 
qualidade em primeiro 
lugar. Tratar (14) 
3264-4313 e-mail 
serralheriaportaljc@
hotmail.com

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

EDÍCULA ALDEIA 
- para confraterni-
zações - “ambiente 
familiar”. Lugar amplo 
com cobertura, quarto, 
banheiro interno, sala, 
copa com churrasquei-
ra, 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/academiade-
judolp tratar: (14) 
99822-9294 ou (14) 
99769-4121

INSTALADOR AN-
TENAS – TV home e 
ventiladores. Tratar: 
981186574 whats com 
Juvêncio.

SOU CUIDADORA, 
tenho experiência, 
tenho 15 anos de 
hospital (enfermeira) 
possuo carta de habi-
litação, tenho vários 
horários disponíveis. 
Tratar: (14) 3263-0509 
ou (14) 99770-0265.

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

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

GALERIA MARIA 
“Mistura do Brasil”. 
A loja que faltava em 
Lençóis Paulista, conta 
espaço natura, moda 
indiana, decorações 
de várias regiões do 
brasil, acessórios 
com muito requinte e 
bom gosto, além de 
vinhos, doces fi nos em 
cachepôs de madeira 
e a famosa bagaceira, 
a cachaça. Localiza na 
Rua Raul Gonçalves de 
Oliveira, 113, descen-
do 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) cen-
tro Lençóis Paulista. 
Tratar: (14) 3264-5165 
ou (14) 99667-9992

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

ESTUDANTIL 
PRESENTES Roupa 
de inverno é só aqui, 
aonde você encontra o 
melhor peças e melhor 
preço e atendimen-
to 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 BERNAR-
DINI Escritório de En-
genhariaemail: gloria.
esceng@yahoo.com.br 
(14) 3281-4900

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

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

GRAFITE PARA 
fachada, pinturas 
Artísticas com dese-
nhos para fachadas co-
merciais e residências. 
Studio Paccola (14) 
99832-3243.
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Classifi cados

DIVERSOS

ALIMENTAÇÃO

EXCURSÕES

SERVIÇOS

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

FESTAS

RESIDÊNCIAS
VENDA

CENTRO, 02 dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, banheiro social, área de 
serviço e garagem p/ 02 carros – R$ 
350.000,00. 

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. EUROPA, CASA NOVA c/ 03
dormitórios, sendo 01 suíte, sala, copa, 
cozinha, lavanderia e entrada p/ carros – R$ 
295.000,00. Aceita Financiamento.

VILA MAMEDINA, 03 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, banheiro social, área de 
serviço e garagem – R$ 250.000,00. (TEM 
ACESSO POR DUAS RUAS) 

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

JD. AMÉRICA, 04 dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, copa, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e entrada p/ carros – R$ 
250.000,00. 

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

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

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

TERRENO. JD. GRAJAÚ c/ 250,00m² -
R$ 120.000,00.

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

TERRENO, JD. PLANALTO c/ 200,00m² 
- R$ 38.000,00 + Prestações.
__________________________________________________

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

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

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

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

L.A.MUNCK – Loca-
ção 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 experi-
ências no ramo a mais 
de 50 anos. Tratar: (14) 
99191-0232

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

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

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

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

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

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. Con-
tato (14) 3263-6502/ 
99659-6123 com Cícero 
Bearari

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

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

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

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

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

VENDO TANQUI-
NHO de 2.000 litros. 
Tratar (14) 99712-2211

ALUGA-SE BETO-
NEIRAS- mensal ou 
diária de segunda a 
segunda. Tratar (14) 
99686-6030

LOCAÇÃO MURO 
para propagandas 
em geral, próximo 
à rotatória Imobili-
ária 21, excelente 
localização com fl uxo 
constante de veículos 
e pedestres. Ligue 
99728-1313

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

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

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

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

EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE para 
escritórios, vende-se 
mesas, gaveteiros e 
armários, confec-
cionados em mdf 
e revestimentos 
padronizados. Tratar: 
(14) 9 91180204

VENDO VESTIDO 
de noiva novo, valor 
a combinar. Tratar 
(14) 3264-7658/ 
99748-6872

VENDE SE prancha 
de mogno. Trata 
r: (14) 99631-6763

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

VENDO DOIS 
rabichos sendo um 
do Palio e um do 
Kadett, R$ 50,00 
(Kadett) Palio R$ 
100,00. Tratar (14) 
99810-2025

VENDE-SE TITULO 
do clube esportivo 
marimbondo. Tratar 
com Hermes cel: (14) 
99757-5541

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 UMA li-
xadeira, uma maquina, 
uma furadeira . Tratar 
3264-7926 ou 99806-
7878

VENDE-SE  TRAILER 
de lanches e Tenda 
com 100m² (completa). 
Tratar cel: (14) 99700-
0877

20/06 – Feriado corpus 
Christi, Porto Ferreira. 
Tratar: c/ Ivani (14) 
3264-8436 / 99724-
8206 ou com Isabel 
(14) 99682-9892 ,

21/06 – Compras em 
São Paulo Brás. Tratar: 
c/ Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892 

07/07 –CAMPOS 
do Jordão, almoço, 
passeio de trenzinho, 
transporte e guia – 
Festival de Inverno. 
Tratar: Ivani (14) 3264-
8436 / (14) 99724-8206 
ou com Izabel (14) 
99682-9892

07/07 – Passeio no 
Aquário São Paulo e 
shopping. Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892 

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) 99682-9892

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 – Cam-
pos do Jordão com 
pousada passeio de 
trenzinho almoço. 
Tratar: c/ Ivani (14) 
3264-8436  99724-
8206 ou com Isabel 
(14) 99682-9892

10/08 – Porto 
Ferreira. Tratar: com 
Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892 
/3264-8436

25/08 – Holambra 
– Festa das Flores – 
chuvas de prata tratar: 
c/ Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892 

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

13 A 15/09 – Praia 
Grande – Pensão 
Grande – pensão 
completa. Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892

11 A 15/10 e 14 a 
17/11 duas datas pra 
Caraguatatuba vagas 
limitas. Praia hotel café 
e transporte. Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892

02/01/2020 PARATY 
RJ com café da manhã 
passeio de escuna 
passeio de van em 
Trindade pousada 
transporte. Retorno 
06/01/2020. Tratar: c/ 
Ivani (14) 3264-8436 
/ 99724-8206 ou com 
Isabel (14) 99682-9892

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

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

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

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

ATENÇÃO NOI-
VAS - Para tornar 
seu casamento mais 
especial, conheçam 
o trio “Sonora - vocal 
feminino” que há mais 
de 5 anos se dedica 
para que cada momen-
to de sua cerimônia 
seja inesquecível, com 
repertório eclético, que 
prioriza a harmonia 
vocal e a suavidade 
feminina. Contatos: 
99124-9296 (Cléo), 
99839-0390 (Nanci) e 
99112-3352 (Néia). E 
mail: sonoravf@gmail.
com.

GI BISCUIT- lembran-
cinhas para todas as 
ocasiões, topo de bolo 
e personagens, aceita 
encomendas. Tratar 
(14) 99619-1155.

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

ED JACARANDÁ – 
vende-se apartamen-
to com 02 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro social, área 
social, uma vaga 
de garagem e vista 
panorâmica para a 
cidade. Tratar com 
Juliane (14) 99726-
0567

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

JD MARIMBONDO 
residência Av. Brasil 
Adriano Cian – Con-
sultor de Imóvel tel. 
(14) 99126-5928

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

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

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

VENDO CASA na 
R: XV de novembro, 
1242, c/ 190.00m², 
R$ 370 mil. Tratar 
(14) 99897-6444

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

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

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

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

RESIDENCIAL 
PLANALTONOVA02 
dormitórios, sala, 
cozinha, área de 
serviço.R$220.000,00 
aceita fi nanciamen-
to.Consult Imóveis 
14-3263-1118

VENDE-SE CASA 
localizada – Rua 
Padre Anchieta nº18 
esquina com a rua 
Geraldo Pereira de 
Barros,próximo à 
avenida Ubirama. Úl-
tima 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 APARTA-
MENTO no Resi-
dencial Jacarandá 
(aceito carro ou 
moto como parte 
de pagamento). (14) 
98141-3822

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

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

CENTRO 02 dormitó-
rios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro social, lavan-
deria e garagem p/ 02 
carros. R$ 350.000,00 
– SANTANGELO IMÓ-
VEIS (14) 3263-7094 / 
99795-0722 

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

JD. PRINCÍPE 03 
dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, copa, cozi-
nha, banheiro social, 
lavanderia e garagem 
p/ 02 carros – R$ 
310.000,00 – SAN-
TANGELO IMÓVEIS 
(14) 3263-7094 / 
99795-0722

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

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

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

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

APARTAMENTO 
EDIFÍCIO RENATA 
LYCIA 02 dormitórios, 
sala c/ 02 ambientes, 
cozinha, banheiro 
social, área de serviço, 
varanda e 02 vagas 
de garagem. – R$ 
260.000,00 – SAN-
TANGELO 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. Ubirama-
frente: 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 fi nan-
ciamento! 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 FLAM-
BOYANTS – Bauru: 
03 dorm., sala 
estar/jantar, cozinha 
planejada, área de 
serviço, 1 vaga de 
garagem coberta. Ar-
mários embutidos e ar 
condicionado. Aceita 
fi nanciamento ou 
carro como parte de 
pagto. R$190.000,00. 
Consult Imóveis (14) 
3263 1118/ (14) 99781 
2567 

VENDO APARTA-
MENTO no Edifício 
Orígenes Lessa, 
último andar, com 
armários embutidos 
nos quartos, nos ba-
nheiros 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 planeja-
do), sala estar, sala 
de jantar, cozinha 
planejada c/ forno e 
cooktop embutidos, 
02 banheiros, área c/ 
churrasqueira, lavan-
deria coberta, garagem 
para 02 carros. Valor 
R$ 270,000.00(ne-
gociável). Aceita 
fi nanciamento. Tratar: 
(14) 99821-7389 ou 
(14) 99184-2567

VENDE-SE OU Troca 
Casa – 02 dormitórios, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, garagem e 
lavanderia cobertas. 
Na Rua: João Flôrencio 
Amaral nº 220 Bairro 
Monte Azul e tenho 
interesse em troca por 
chácara (Virgílio Rocha 
e Agudos) a negociar. 
Tratar: (14) 99665-5755 
ou (14) 99648-6977.

VENDO SOBRADO 
na Rua: Ignácio Ansel-
mo (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 fe-
chada. 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, gara-
gem 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 suí-
te Sala estar e jantar, 
Cozinha, Banheiro, 
social, Garagem para 
2 carros Área de lazer 
com churrasqueira, 
lavabo e Lavanderia 
Adriano Cian – Con-
sultor de Imóvel Tel. 
99126 5928



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 8 DE JUNHO DE 2019 • B7

Classifi cados

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

TERRENOS
VENDA

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

RESIDENCIAL ATA-
LAIA 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 proprie-
tário – última unidade 
- AV João Paccola, 
1255 - Tel whats (14) 
99614-3191.

ALUGA–SE CHÁ-
CARA. Tratar (14) 
99653-1140

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

ALUGO EDÍCULA, 
com 3 cômodos, área 
de serviço e banheiro. 
Rua Jorge Amado , 
411. Cecap. Proximo 
a panifi cadora Trigo 
de Ouro   Tratar (14) 
32464-7926 ou (14) 
99806-7878 Direto com 
o proprietário.

CASA – Areiopolis – 
Vila Carina – 3 quartos, 
1 sala, 1 coz, 1 copa, 
1 área de serviço, 1 
banh, 2 garag coberta, 
1 dispensa, quintal 
grande (cimentado) – 
R$ 170.000,00 – Cód 
02380. IMOB. 21 ( 
14-99728-1313/3263-
0021),site: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – João Paccola 
– 2 quartos sendo 1 
suíte, 1 sala, 1 coz, 1 
banh, 1 lavanderia, 1 
garag coberta – R$ 
312.700,00 – Cód 
02384. IMOB. 21 
( 14-99728-1313 / 
3263-0021), site: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA/S. COMER-
CIAL – Centro – 2 
quartos, 1 sala, 2 coz, 
1 lavanderia, garag 
ampla – R$ 402.800,00 
– Cód 02398. IMOB. 
21 (14-99728-1313 / 
3263-0021), site: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Ubirama -3 
quartos sendo 2 suítes, 
2 salas, 2 coz, 1 banh, 
1 garag coberta – R$ 
159.000,00 – Cód 
02402. IMOB. 21 
( 14-99728-1313 / 
3263-0021), site: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Rondon – 2 
quartos sendo 1 suíte, 
1 copa, 1 coz, 1 dis-
pensa, 1 banh, 3 garag 
coberta, 1 edícula – R$ 
290.000,00 – Cód 02403. 
IMOB. 21 ( 14-99728-
1313/3263-0021), site: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA – J. Morumbi – 3 
quartos sendo 1 suíte 
com armário, 2 salas, 
1 sala de jantar, 1 coz 
americana,2 banh,1 
lavanderia, 4 garag 
coberta, churrasq,amplo 
quintal – R$ 350.000,00 
– Cód 02408. IMOB. 21 
( 14-99728-1313/3263-
0021), site: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – João Paccola 
– 4 quartos sendo os 4 
suítes, 1 sala de visita, 
1 sala de jantar, 1 coz, 
1 dispensa, 2 banh, 1 
lavanderia, churrasq, 
sacada, jardim c/ grama, 
garag coberta – R$ 
424.000,00 – Cód 02412. 
IMOB. 21 ( 14-99728-
1313/3263-0021), site: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA – Grajau – 1 
quarto, 1 sala,  1 coz, 
1 banh, 1 lavanderia,1 
garagem coberta – R$ 
137.800,00 – Cód 02416. 
IMOB. 21 ( 14-99728-
1313/3263-0021), site: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA – Jd. Principe – 4 
quartos, 1 sala, 2 coz, 
2 banh, 1 lavanderia, 
edicula, fundos: 1 
quarto,1 coz,garagem 
descob – R$ 148.400,00 
– Cód 02419. IMOB. 21 
( 14-99728-1313/3263-
0021), site: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – São 
João – 4 casas 
conjugadas,sendo 
cada casa com 2 quar-
tos, 1 sala, 1 banh, 1 
coz – R$ 115.000,00 
– Cód 02422. IMOB. 
21 (14-99728-1313 
/ 3263-0021), site: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA – Jd. Europa 
– 3 quartos sendo 1 
suíte,1 sala de jantar, 
1 sala de visita,1 coz, 
3 banh, 1 lavanderia, 
churrasq,garag p/ 4 
carros – R$ 530.000,00 
– Cód 02432. IMOB. 
21 (14-99728-1313 
/ 3263-0021), site: 
www.imobiliaria21lp.
com.br

CASA – Maria 
Luiza I – 2 quartos 
sendo 1 suíte, 1 sala, 
1 coz, 2 banh, 4 garag, 
edícula, churrasq – R$ 
290.000,00 – Cód 
02441. IMOB. 21 ( 
14-99728-1313 / 3263-
0021), site: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Centro – 3 
quartos, 1 sala, 1 
coz, 1 banh inetrno 
e externo, área de 
serviço, 2 garag  cob 
– R$ 265.000,00 – Cód 
02446. IMOB. 21 ( 
14-99728-1313 / 3263-
0021), site: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Açai I – 2 
quartos, 1 sala, 1 coz, 
1 lavanderia, 1 banh, 
1 garag coberta – R$ 
137.800,00 – Cód 
02628. IMOB. 21 ( 
14-99728-1313 / 3263-
0021), site: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA – Cen-
tro – 3 quartos,1 
sala,1 coz,1 banh,1 
lavanderia,churasq, 
garagem descob – R$ 
185.000,00 – Cód 
02631. IMOB. 21 
( 14-99728-1313 / 
3263-0021), site: www.
imobiliaria21lp.com.br

GUARUJA P/ 
TEMPORADA – Praia 
Pitangueiras – quitinet 
(4 pessoas), aparta-
mento (8 pessoas), 1 
quadra da praia e 2 
quadras dos shopping. 
Ligue 14-99771-7315

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) 99772-7315

APARTAMENTO – 
Bauru – 2 quartos, 1 
sala conjugada c/ 1 
copa, 1 coz ampla, 1 
área de serviço, 1 banh 
soc, 1 garag cob, porta-
ria 24 h. R$ 680,00. Cód 
02646.

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

ALUGA -SE Salão c/ 
207,32m² em Lençóis 
Paulista climatizado en-
trada para caminhões, 
02 banheiros com 
acessibilidade, entrada 
de energia trifásica 
na Avenida: Jácomo 
Augusto Paccola, no 
anel viário de Lençóis 
Paulista Tratar: (14) 
99721-7534 whats.

SITIO VARGEM Limpa 
2 Alqueires, Casa com 
varanda, 03 Quartos, 
Suíte com Ar Condicio-
nado, 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 ANDRA-
DE Assessoria Rural 
LTDA. Vai comprar seu 
imóvel rural? Consulte 
um Gestor Ambiental, 
assessoria em regula-
rização e avaliação de 
conformidade. Tratar 
(14) 99721-7534www.
regionaltodaraca.
blogspot.com

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

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

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

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

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

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

TERRENO ESQUINA 
225 m2 R$ 132.000 
Adriano Cian – Con-
sultor de Imóvel Tel. 
(14)99126 5928

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

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

CENTRO 968M² 
terreno todo murado 
Rua 7 de setembro 
Adriano Cian Consul-
tor de Imóvel tel. (14) 
99126-5928

JD EUROPA – vendo 
terreno parte alta, óti-
ma localização. Tratar 
(14) 98137-7021

JARDIM CRUZEI-
RO vendo terreno 
medindo 275m² Rua 
Mato Grosso(ao lado 
do nº 185 frente ao nº 
200) - Tratar com Luiz 
(14) 99702-6597

JARDIM ITAMARA-
TI. Vendo um terreno 
com topografi a plana, 
com 517,5 m2 (15m x 
34,5m), na parte alta 
do Jardim Itamarati. 
Tratar com Eduardo - 
14 99786 3769

TERRENO AN-
TONIO Lorenzetti 
Filho, todo murado, 
com água, planta 
autorizada, portão, 
R$ 40.000,00 + 
parcelas. Tratar (14) 
99686-8826

TERRENO LOCA-
LIZADO no Jardim 
Village, na Avenida 
dos Estudantes. In-
teressados tratar no 
Telefone (14)99725-
2619.

TERRENO GRAN-
VILLE Excelente 
terreno plano com 
1.020m². Consult 
Imóveis 14-3263-
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! Informa-
ções: (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; Votu-
poranga/SP e Três 
Lagoas/MS. Falar c/ 
Américo Oliveira (14) 
9.9793-7010 - CRECI 
140642.

VENDO TERRE-
NO 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 Antô-
nio Lorenzetti Filho 
aceita financiamento 
bancário Consult 
Imóveis (14)3263-
1118 / 99781-2567

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

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

GRAJAÚ RUA: Mar-
cilio 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 ter-
reno 701,01m²) – R$ 
550.000,00 – SAN-
TANGELO IMÓVEIS 
(14) 3263-7094 / 
99795-0722

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

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

JARDIM EUROPA: 
01 Terreno Esquina 
225 m² R$ 132.000 
Adriano Cian – Con-
sultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126 -5928

JARDIM GRAJAU: 
01 Terreno 275 m² 
R$ 75,000 + parcelas 
Adriano Cian – Con-
sultor 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 Financiamen-
to Consult Imóveis 
(14)3263 1118/99781 
2567

JARDIM ITAMARA-
TY: Terreno Esquina 
523 m2 (vista Privile-
giada) Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
Tel. 99126 – 5928

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

SPAZIO VERDE Terre-
no, Quitado com 300m²,  
localizado na parte alta, 
excelente disposição 
e topografi a plana. R$ 
200.000,00 .Direto com 
proprietário tratar cel: 
(14) 99788-5669

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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Lucas e Ryan, na Pizzaria Hábil 

Bruno e Amanda, na Pizzaria Hábil 

André e Franciele, na Pizzaria Hábil 

Zé e Taila, na Pizzaria Hábil

Ivo e Lorraine, na Pizzaria Hábil 

Bruna e Vitoria, na Pizzaria Hábil 

Maisa e Junior, na Pizzaria Hábil 

Camila e Gabriela, na Pizzaria Hábil 

Bene e Caio, na Pizzaria Hábil 
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A alegria e a descontração mais uma vez invadindo a noite lençoense. 
Confira nos cliques da equipe da Cíntia Fotografias!

APAGANDO AS VELINHAS - Joice Souza 
Lopes aniversariou ontem (7) e recebeu o 
carinho dos amigos e familiares, especialmente 
do esposo Ricardo. Saúde e paz!

DIA DE FESTA - Jeferson Tiago Roda faz 
aniversário neste sábado (8) e festeja a data 
especial ao lado da família e dos amigos, que 
desejam tudo de bom!

DOSE TRIPLA - A Família Basques está em 
festa pelos aniversários de André, Olindo 
e Maria, comemorados nos dias 4, 7 e 9, 
respectivamente. Felicidades!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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PESCARIA DA BOA 
Um grupo de 20 amigos 
de Lençóis Paulista 
viajou para a cidade 
de Luiz Alves, em 
Goiás, para curtir uma 
pescaria da boa no 
famoso Rio Araguaia. A 
aventura foi realizada 
no mês passado, mas 
a saudade é tanta que 
eles já planejam a volta 
em 2020.
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