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Qual seria o destino
do nosso Bregão?

ARTIGO A3

Lençóis e Macatuba
no topo da Governança

EDITORIAL A3TEMPO
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Católicos de toda a 
região comemoram na 

próxima quinta-feira (20), 
o Corpus Christi, uma 
das mais importantes 

datas dentro da doutrina 
católica, que celebra o 
Mistério da Eucaristia, 
o sacramento do corpo 

e do sangue de Jesus 
Cristo. Para celebrar a 
data, cada paróquia de 

Lençóis Paulista e região 
terá uma programação 
especial, que contará 

com a confecção de 
tapetes, celebração de 

missas e procissões. 
Em Lençóis Paulista, 

o Santuário Nossa 
Senhora da Piedade e as 

outras cinco paróquias 
(São José, São Pedro 

e São Paulo, Cristo 
Ressuscitado, Nossa 
Senhora Aparecida e 

Sant’Ana e São Joaquim) 
celebram o Corpus Christi 

a partir das 16h, com a 
Santa Missa seguida de 

procissão eucarística 
pelas ruas enfeitadas no 

entorno das igrejas. 

SemanaSemana
DE FÉDE FÉ

Lençóis e Macatuba se destacam
em ranking de Governança Municipal
Cidades vizinhas aparecem entre as melhores do país, ocupando a 12ª e a 22ª posição em grupos compostos por municípios do mesmo perfi l

No início da manhã desta sexta-feira (14), a equipe de Força Tática de Lençóis Paulista, em operação conjunta com 
a Polícia Civil, cumpriu mandados de busca e apreensão em algumas residências da cidade. A ação resultou na 
apreensão de 14 pés de maconha e dinheiro, além da prisão de três indivíduos. No Núcleo Habitacional Luiz Zillo, foi 
autuado em fl agrante F.H.C, de 22 anos. No quintal de sua residência foram encontrados os pés de maconha.

Plantação

FERIADO

Jornal O ECO 
não circula na 
próxima quarta

Em virtude do feriado de 
Corpus Christi, na próxima 
quinta-feira (20), O ECO não 
circula na quarta-feira (19) e 
no sábado (22), indo às ban-
cas e às casas dos assinantes, 
excepcionalmente, na próxima 
sexta-feira (21). As publicações 
voltam à periodicidade habi-
tual na semana seguinte.

INFANTIL

Cia Truks chega 
na quarta (19) ao 
Teatro Municipal

Na próxima quarta-feira (19), a 
partir das 19h30, o Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti, em Lençóis Paulis-
ta, recebe a Cia Truks, de São Paulo, 
que se apresenta com a peça de bone-
cos “Senhor dos Sonhos”. O espetácu-
lo, promovido pela Alic (Associação 
Lençoense de Incentivo à Cultura), 
tem entrada gratuita. Os ingressos po-
dem ser retirados na Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian A7

A2

A4

AMADOR

Equipes da Série A 
voltam a campo A6

A5

COMENDA

Maestro Marcelo 
Maganha recebe 
medalha da ONU

O maestro Marcelo Maganha 
foi indicado para ser um dos ho-
menageados com a Medalha do 
Cinquentenário das Forças Inter-
nacionais de Paz do Brasil, maior 
condecoração oferecida pela Orga-
nizações das Nações Unidas (ONU) 
no país.  A cerimônia aconteceu 
no último dia 29 de maio, em São 
Paulo. A medalha é entregue pelo 
Exército Brasileiro. B1

MILHO VERDE

Festa continua no 
Parque Rondon A4

CRIME

Lençóis registra 
2º homicídio em 
menos de 15 dias

Passados exatos 13 dias da ocorrên-
cia do primeiro homicídio do ano em 
Lençóis Paulista, a Polícia Militar regis-
trou mais um assassinato na madrugada 
de ontem (14). Moisés da Silva Cordei-
ro, de 26 anos, foi morto em frente à 
residência onde morava, no Conjunto 
Habitacional Maestro Júlio Ferrari. De 
acordo com a polícia, ele foi atingido 
por três disparos de arma de fogo e não 
resistiu aos ferimentos, falecendo no lo-
cal. O crime ocorreu por volta da 0h30, 
na Avenida Domingos Giovanetti, uma 
das principais do bairro. Uma equipe do 
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) chegou a ser acionada, mas 
constatou que a vítima, com sangramen-
to pelo corpo, já estava sem vida. A2
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LOCALIZADO
Na tarde da quarta-feira (12), a Polícia Militar de Lençóis Paulista localizou um 
veículo furtado abandonado no Jardim Primavera. O carro foi encontrado por 
volta das 12h40, na Rua Antônio Ramires. Após ser constatado pela equipe 
que o veículo era objeto de furto, foi feito contato com o proprietário, que foi 
orientado a comparecer à Delegacia de Polícia para retirada do veículo.

ASSASSINATO

PLANTAÇÃO

CECAP

TRÂNSITO

Polícia

Lençóis registra segundo homicídio em menos de 15 dias
Homem de 26 anos foi morto com três tiros na 
frente de sua casa, no Júlio Ferrari

Flávia Placideli

Passados exatos 13 dias 
da ocorrência do pri-
meiro homicídio do ano 

em Lençóis Paulista, a Polí-
cia Militar registrou mais um 
assassinato na madrugada de 
ontem (14). Moisés da Sil-
va Cordeiro, de 26 anos, foi 

morto em frente à residência 
onde morava, no Conjunto 
Habitacional Maestro Júlio 
Ferrari. De acordo com a po-
lícia, ele foi atingido por três 
disparos de arma de fogo e 
não resistiu aos ferimentos, 
falecendo no local.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal 

O ECO, o crime ocorreu na 
madrugada dessa sexta-feira 
(14), por volta da 0h30, na 
Avenida Domingos Giova-
netti, uma das principais do 
bairro. Uma equipe do SAMU 
(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência) chegou a ser 
acionada, mas constatou que a 
vítima, com sangramento pelo 
corpo, já estava sem vida.

Ainda no local do crime, 
os policiais que atenderam a 
ocorrência fizeram a solicita-

ção de Perícia Técnica. O lo-
cal foi isolado e preservado 
para o trabalho dos peritos, 
que constataram que a víti-
ma foi atingida por três dis-
paros de arma de fogo, sendo 
dois no peito do lado direito 
e um de raspão na orelha 
esquerda. Após os procedi-
mentos e retirada do corpo, 
o local foi liberado.

Segundo consta no Bole-
tim de Ocorrência registrado 
na 5ª Cia. da Polícia Militar, 

o pai da vítima relatou que es-
tava dormindo, quando ouviu 
um barulho no portão, e que 
quando saiu já encontrou seu 
filho caído no chão sangran-
do. De acordo com o registro, 
Moisés da Silva Cordeiro era 
conhecido dos meios policiais 
pela constante prática de fur-
tos e uso de drogas.

A reportagem do Jornal O 
ECO entrou em contato com 
o investigador José Augusto 
Oller, que informou que a Po-

lícia Civil já iniciou a investi-
gação para apurar o caso. Até 
o fechamento dessa matéria, 
a autoria do homicídio ainda 
era desconhecida, assim como 
a motivação para o crime.

O corpo de Moisés da Sil-
va Cordeiro, de 26 anos, foi 
velado na manhã dessa sexta-
-feira (14) no Memorial Para-
íso da Colina e sepultado na 
tarde do mesmo dia no Cemi-
tério Parque Irmãos Panico, 
em Lençóis Paulista.

Policiais apreendem 14 pés de maconha no Núcleo Luiz Zillo
Plantação estava 
escondida nos 
fundos de uma 
residência

Flávia Placideli

No início da manhã desta 
sexta-feira (14), a equi-
pe de Força Tática de 

Lençóis Paulista, em operação 
conjunta com a Polícia Civil, 
cumpriu mandados de busca e 
apreensão em algumas residên-
cias da cidade. A ação resultou 
na apreensão de 14 pés de ma-
conha e dinheiro, além da pri-
são de três indivíduos. 

De acordo com informações 
do comandante da equipe de 
Força Tática da Polícia Militar, 
Sargento Lucas, a ação conjunta 
teve início por volta das 6h, na 
Rua dos Professores, no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, onde 
foi autuado em flagrante F.H.C, 
de 22 anos. No quintal de sua 

residência foram encontrados 
14 pés de maconha; dentro de 
um armário no quarto foram 
localizados R$ 1020 em espécie. 

O jovem foi encaminhado à 
Delegacia de Polícia, onde a auto-
ridade de plantão após tomar ci-
ência dos fatos, ratificou a prisão 
em flagrante pelo Artigo 33 do 
Código Penal (Tráfico de drogas). 

O mesmo ficou recolhido aos cár-
ceres, à disposição da Justiça.

Ainda durante a operação, 
os policiais militares e civis tam-
bém deram cumprimento a dois 
mandados de prisão nas vilas 
Repke e Contente. Em diligência 
à Rua José Giraldi, na Vila Re-
pke, S.S.J., de 20 anos, foi preso 
por condenação a cinco anos e 

10 meses por tráfico de drogas.
Na Vila Contente, pela Rua 

Quintino Bocaiúva, M.S.J., de 
19 anos, foi capturado por um 
mandado de prisão preven-
tiva, também por tráfico de 
drogas. Ambos foram encami-
nhados à Delegacia de Polícia, 
onde ficaram detidos aguar-
dando transferência.

AÇÃO CONJUNTA - Durante operação, policiais civis e militares apreenderam 14 pés de maconha, além de dinheiro

Caminhão e motocicleta se 
envolvem em acidente

Ocorrência foi registrada no Parque 
Residencial Rondon; motociclista fi cou ferido

Flávia Placideli

Na tarde da última quarta-
-feira (12), a Polícia Mili-
tar registrou um acidente 

de trânsito com vítima no Par-
que Residencial Rondon, em 
Lençóis Paulista. De acordo 
com o Boletim de Ocorrência, 
uma motocicleta teria atingido 
a traseira de um caminhão que 
fazia a conversão na Avenida 
Prefeito Jácomo Nicolau Pac-
cola. Com o impacto, o moto-
ciclista ficou ferido e foi enca-
minhado à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento).

Segundo consta no Boletim 
de Ocorrência registrado na 
5ª Cia da Polícia Militar, por 
volta das 16h, após solicita-
ção via Sistema de Operações 
(SIOPM), uma equipe se deslo-
cou até o local dos fatos, onde 
constatou que os veículos, uma 
motocicleta Kawasaki/Ninja ZX 
e um caminhão Mercedes Benz, 
haviam se envolvido em um 

acidente de trânsito.
O motorista do caminhão 

declarou que conduzia o veícu-
lo da empresa em que trabalha 
pela Rua Carmino Pietraroia, 
quando, ao cruzar a Avenida 
Pref. Jácomo Nicolau Paccola, 
olhou para os dois lados e, como 
não viu nenhum veículo, iniciou 
a conversão à esquerda. Segun-
do ele, quando estava quase ter-
minando, ouviu um barulho de 
moto vindo pela Avenida e sen-
tiu um impacto no para-choque 
traseiro do caminhão. 

Em vistoria aos documentos 
do veículo, a PM constatou que 
o licenciamento estava vencido 
e o caminhão foi removido ao 
pátio da Delegacia de Bauru. 
Os documentos da motocicleta 
estavam em ordem. O moto-
ciclista, que ficou ferido, foi 
socorrido pelo Corpo de Bom-
beiros e encaminhado à UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento). Os pertences da vítima 
foram entregues à família.Homem é preso por tráfi co de drogas

Em sua residência foram apreendidos 33 
invólucros de maconha, nove pedras de 
crack e mais R$ 40 em espécie

Flávia Placideli

No final da tarde da últi-
ma quarta-feira (12), a 
equipe de Força Tática 

da Polícia Militar de Lençóis 
Paulista prendeu um homem 
de 28 anos acusado de tráfico 
de entorpecentes. A ocorrência 
foi registrada no Núcleo Habi-
tacional João Zillo (Cecap). Na 
residência do indivíduo foram 
encontrados 33 invólucros de 
maconha, nove pedras de crack 
e mais R$ 40 em espécie, fruto 
do comércio ilegal de droga. 

A ocorrência foi registra-
da por volta da 18h30, quan-
do a Polícia Militar recebeu 

uma denúncia de que estaria 
ocorrendo a prática de tráfico 
de drogas na Rua Procópio 
Ferreira. No local, a equipe 
abordou M.C.R., de 28 anos, 
em sua residência e realizou 
uma vistoria no local para 
confirmação da veracidade 
das informações.

Segundo o Boletim de 
Ocorrência, durante uma re-
vista pessoal, nada de ilícito 
foi encontrado com o suspeito, 
porém, em sua casa foram lo-
calizados 33 invólucros de ma-
conha, nove pedras de crack e 
R$ 40 em espécie.

Diante dos fatos, M.C.R. 
foi encaminhado à Delegacia 

APREENSÃO - Força Tática apreende maconha e crack 
na Cecap; na ação um homem foi preso

Polícia apreende mais droga com jovem no IbatéNa madrugada da quinta-
-feira (13), a Polícia Militar 
apreendeu cocaína com um 
jovem de 21 anos, no Jardim 
Ibaté, em Lençóis Paulista. 
O suspeito foi visto próximo 
a uma plantação, por onde 
tentou fugir ao notar a pre-
sença da viatura. Ele foi en-
caminhado à Delegacia de 
Polícia, mas foi liberado.

Segundo o Boletim de Ocor-
rência, durante um patrulha-
mento de rotina pelo bairro, 
G.C.S., foi visto pela equipe em 
atitude suspeita e, ao notar a pre-
sença da viatura, tentou fugir do 
local, mas acabou sendo detido.

Nada de ilícito foi encontra-

do com o suspeito, porém perto 
de uma plantação onde ele foi 
visto inicialmente, os policiais 
localizaram três eppendorfs de 
cocaína. Em diligência até a sua 
residência foi encontrado mais 
uma unidade contendo a mes-
ma droga.

Na Delegacia de Polícia, 
a droga foi apreendida. Já 
o jovem, após o registro da 
ocorrência, foi liberado e 
conduzido até a UPA (Unida-
de de Pronto Atendimento) 
para passar por atendimento 
médico. A informação é que 
ele sofreu algumas escoria-
ções por ter resistido no mo-
mento da abordagem.

de Polícia, onde a autoridade 
de plantão após tomar conhe-
cimento dos fatos, ratificou sua 

prisão em flagrante por tráfico 
de drogas, mantendo-o preso, 
à disposição da Justiça.

FOTOS: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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Opinião
PARA PENSAR
 “Podemos facilmente perdoar uma criança 

que tem medo do escuro; a real tragédia da 
vida é quando os homens têm medo da luz.”

Platão.

FRASE
“A Governança Municipal compreende, de uma forma mais sucinta, o cumprimento da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, e a colocação do nosso município prova o trabalho sério 
desenvolvido pelos nossos mais de dois mil servidores.”

Anderson Prado de Lima, prefeito de Lençóis Paulista, sobre resultado obtido pela cidade no IGM.
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Qual seria o destino do nosso Bregão?

Orgulhar-se de que?

Lençóis e Macatuba no topo da Governança

O ECO traz nesta edição uma sín-
tese dos dados divulgados nesta 
semana pelo Conselho Federal 

de Administração, que elaborou um 
ranking nacional com base no Índice 
de Governança Municipal (IGM). No 
levantamento feito a partir da análise 
de um extenso banco de dados com 

informações dos mais de 5,5 mil mu-
nicípios brasileiros, Lençóis Paulis-
ta e Macatuba aparecem em po-
sições de destaque, fi gurando nas 
primeiras colocações nos grupos 
formados por cidades com o 
mesmo perfi l.

Lençóis é avaliada junta-
mente com os municípios com 
população entre 50 mil e 100 mil 
habitantes e ocupa a 12ª posi-
ção no ranking nacional e a 5ª 

posição no ranking estadual. 

Macatuba, que está no grupo de ci-
dades com menos de 20 mil habitan-
tes, aparece na 22ª posição no país e 
na 7ª no estado. As duas vizinhas se 
destacam ainda mais na compara-
ção com as outras cidades da região, 
figurando no topo do ranking entre 
quase 40 municípios.

Entre as cidades da área de co-
bertura do ECO, a pior classifi cação 
é a Borebi, que ocupa a 1.419ª posi-
ção entre 1.905 municípios com po-
pulação inferior a 20 mil habitantes, 
o mesmo de Macatuba. Pederneiras 
e Agudos estão pouco abaixo da 
metade do ranking das cidades com 
população entre 20 mil e 50 mil ha-
bitantes. Já Areiópolis aparece um 
pouco melhor, na 48ª posição de seu 
grupo. Veja mais detalhes na página 
A5. Boa leitura.

Nelson Faillace
é escritor

Vamos relembrar da inauguração do 
nosso Bregão. Nos idos de 1924, 
Mauro Chitto era vice-prefeito 

no exercício do mandato de chefe do 
Executivo. Assim coadjuvado por Bru-
no Brega, e com o apoio do deputado 
estadual Elias de Oliveira Rocha, chefe 
do Executivo licenciado, construíram um 
campo de futebol com muro e cerca de 
madeira. Os trabalhos estiveram a car-
go de Stefano Guirotti. Posteriormen-
te, foi dado o nome de Archangelo Bre-
ga, que sempre foi um entusiasta pelo 
Bregão e pelo nosso futebol, e seu pas-
samento em 22 de março de 1969 sen-
sibilizou toda a comunidade lençoense.

O Estádio Municipal passou por vá-
rias reformas e uma delas, de grande 
porte, foi realizada pelo então pre-
feito Ézio Paccola, com arquibancada 
coberta para 1500 espectadores, mais 
arquibancadas com estrutura de ferro 
alcançando uma capacidade próxima 
de 7000 torcedores.

Esse estádio, durante décadas, abri-
gou o Clube Atlético Lençoense, que 
chegou a ser conhecido como o De-
molidor da Sorocabana, como gostava 
de repetir o grande torcedor do CAL, o 
saudoso Edemir Coneglian.

A história de uma cidade deve ser 
realmente preservada. O fato de nosso 
estádio não abrigar mais uma equipe 
profi ssional, por fatos conhecidos de 
todos, não diminui a sua importância. 
Hoje, as federações são muito exigen-

tes com relação aos estádios de fute-
bol. Campeonatos amadores foram ali 
disputados por vários anos e já tive-
mos grandes momentos, como a Taça 
São Paulo de Futebol Junior, de gratís-
sima memória.

Preservar o passado é necessário, 
só que essa preservação deve ser cri-
teriosa, preservando o que realmente 
possa ser preservado.

No caso do nosso Estádio, sua situ-
ação chegou a um ponto crítico. Sendo 
até interditado pela Justiça!

Para sua reforma total me disseram 
que se gastaria cerca de R$ 2 milhões 
e meio, para deixá-lo em condições de 
disputar campeonatos profi ssionais. 
Em contrapartida, como hoje está si-
tuado em área privilegiada, um estudo 
preliminar avaliou seu valor em cerca 
de R$ 10 milhões. Logicamente, seria 
loteado e talvez transformado em um 
centro comercial. Ou, então, uma parte 
acolheria as entidades municipais que 
estão espalhadas pela cidade.

Pela Lei vigente, essa verba deve-
ria ser utilizada em construções mu-
nicipais, talvez um novo estádio, por 
exemplo.

Existe um movimento de lençoen-
ses amantes do Clube Atlético Lenço-
ense e do Bregão, movimento legítimo 
e compreensível, por sinal, para pre-
servação desse estádio.

Vamos aguardar os acontecimen-
tos e que, através do diálogo, dos ar-
gumentos e do entendimento, a me-
lhor solução para a cidade venha a ser 
adotada.

José Renato Nalini
é Reitor da Uniregistral, professor 

da Uninove e Anchieta

N inguém desconhece a urgên-
cia que o Brasil tem de novos 
investimentos. Quase catorze 

milhões de desempregados, fora os 
milhões que já desistiram de procu-
rar emprego e os subempregados. Os 
que estão na economia informal. Os 
que habitam as ruas. Os que vivem 
da ilicitude.

Todos à espera de dias melhores. 
Cobram o governo, mas não têm ideia 
de que o estrago foi enorme e que o 
País tem um longo, longuíssimo, ár-
duo e sacrificado caminho a percor-
rer, antes de voltar a estágio em que 
já esteve vinte anos atrás.

Mas o governo também não cola-
bora. Envolvido em eleição, em fugir 
de Lava Jato e de outras instâncias 
– polícia federal e MP, por exemplo 
– não cuidam de fornecer ao estran-
geiro a sensação de que haverá se-
gurança jurídica, reduzir-se-á a bu-
rocracia, combater-se-á a corrupção, 
procurar-se-á a eficiência. Princípio 
da Administração Pública tão negli-
genciado nesta terra do faz de conta.

Em lugar de acenar com dias me-
lhores, o Brasil ostenta péssimo es-
petáculo ao mundo civilizado. Perde 
três posições no Ranking Global de 
Competitividade do Fórum Econômico 

Mundial. O mundo já está imerso na 
4ª Revolução Industrial e nós conti-
nuamos a exportar commodities. 

O Brasil está preparado para o fu-
turo? À evidência, NÃO! Não leva a 
sério a educação, a não ser no discur-
so. Não chama a sociedade a colabo-
rar repartindo responsabilidades para 
cobrar sacrifício, esforço, empenho e 
brio do alunado. A família declinou 
do currículo oculto. Crianças e jovens 
não são polidos. Não respeitam pro-
fessores. Depredam, estragam, cons-
purcam e destroem. 

Por isso é que, entre os Brics, o 
Brasil é o lanterninha. A China está 
em 28º lugar, a Rússia em 43º, Índia 
em 58º e África do Sul em 67º. Nós 
amargamos um 72º lugar, abaixo da 
metade dos 140 juízes avaliados.

Somos, de longe, o pior da Amé-
rica Latina, pois o Chile está em 33º, 
México em 46º, Uruguai em 53º, Co-
lômbia em 60º, Peru em 63º e Pana-
má em 64º. Enquanto isso, os Estados 
Unidos são o primeiro, Singapura o 
segundo, Alemanha, Suíça, Japão vem 
logo em seguida. 

Quando é que vamos acordar e 
tentar recuperar as décadas perdi-
das? O que aconteceu com esta Na-
ção que já foi considerada uma espe-
rança para o Planeta e que sepulta os 
sonhos de sua infância e juventude, 
quando não acumplicia o morticínio 
desse tesouro insubstituível?
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SEGURANÇA PÚBLICA
No último sábado (8), o vere-

ador Manoel dos Santos Silva, o 
Manezinho (PSDB), participou de 
evento realizado na cidade de 
São Carlos, onde se encontrou 
com o senador Major Olímpio 
(PSL). O lençoense aproveitou o 
contato com o parlamentar para 
pleitear R$ 680 mil para inves-
timento no sistema de vigilân-
cia por videomonitoramento de 
Lençóis Paulista.

EM BUSCA DE VERBA
“Na gestão da ex-prefeita Bel 

Lorenzetti (PSDB) foi implanta-
do o sistema de monitoramento 
em parceria com a Acilpa (Asso-
ciação Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista), empresas do 
setor privado e Polícia Militar. O 
sistema precisa ser moderniza-
do e ampliado. Como o investi-
mento é alto, estamos pedindo o 
apoio do senador Major Olímpio 
para que se realize essa obra ne-
cessária e importantíssima para 
a segurança da nossa popula-
ção”, comentou Manezinho.

ATIRANDO PARA TODO O LADO
Na ocasião do encontro, o 

vereador, que viajou exclusiva-
mente para falar com o senador, 
disse que está sempre atento 
aos problemas da cidade e luta 
para resolvê-los. Como todos 
sabemos, não é novidade que a 
segurança pública é sempre um 
problema para qualquer cidade. 
Assim como a falta de recursos 
para suprir as demandas- que 
não são poucas. Não é por aca-
so que Manezinho tem distribuí-
do pedidos ‘aos montes’ em São 
Paulo e Brasília.

FALANDO NISSO
Aliás, nessa sexta-feira (14), 

o ex-presidente do Legislativo 
foi para São Paulo, capital, para 
um encontro com o amigo e de-
putado federal Arnaldo Jardim 
(Cidadania). Um dos objetivos 
foi apresentar um pedido de R$ 
100 mil para a Casa Abrigo Amo-
rada. Outra questão tratada foi 
uma nova vinda da Carreta da 
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Mamografi a para Lençóis Paulis-
ta, se possível ainda neste ano. 
A última vez que o equipamento 
esteve na cidade, também por 
pedido de Manezinho, foi no iní-
cio de 2017.

MULHERES DE PEITO
Na ocasião, o projeto Mulhe-

res de Peito, da Secretaria de 
Saúde do Governo do Estado de 
São Paulo, que mantém a Carre-
ta da Mamografi a, permaneceu 
por cerca de 30 dias na cidade, 
estacionado na Praça Comenda-
dor José Zillo (Concha Acústica). 
Em um mês de atendimento, fo-
ram realizados mais de 1,3 mil 
exames, benefi ciando mulheres 
na faixa etária de 35 a 49 anos, 
com encaminhamento médico, e 
mulheres acima de 50 anos, com 
livre demanda.

AUDIÊNCIA
Ainda em São Paulo, segundo 

apurou a Terceira Coluna, Mane-
zinho intermediou um encontro 
entre Arnaldo Jardim e diretores 
do Grupo IBS Energy, que vai im-
plantar uma usina termelétrica 
em Lençóis Paulista, a Terme-
létrica Cidade do Livro, que foi 
ofi cialmente lançada em agos-
to do ano passado. A audiência 
teve na pauta alguns pedidos de 
ajuda ao deputado em tratativas 
com a Cetesb (Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo) 
e CPFL (Companhia Paulista de 
Força e Luz).

EMPREGOS
Jardim é presidente de uma 

frente parlamentar do setor su-
croenergético e também é mem-
bro da comissão de Minas e 
Energia da Câmara do Deputados 
e pode ajudar a encurtar alguns 
caminhos para que a empresa 
consiga iniciar o mais breve pos-
sível a construção do empreendi-
mento, que deve ter investimen-
to inicial de R$ 350 milhões, com 
expectativa de geração de pelo 
menos 600 empregos diretos e 
indiretos na fase de construção.

MEGAEMPREENDIMENTO
A Usina Termelétrica Cidade 

do Livro tem previsão para en-
trar em operação em meados de 
2021. A unidade terá capacidade 
de geração de 50 MWM de ener-
gia utilizando a madeira como 
biomassa. Para manter o local 
operando 345 dias por ano, serão 
consumidas 650 mil toneladas 
de cavaco de madeira. A ener-
gia gerada será comercializada e 
injetada na rede de transmissão, 
sob operação da CPFL. 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Religião
SANTO ANTÔNIO
O dia dedicado a Santo Antônio, protetor dos pobres e conhecido como o ‘Santo 
Casamenteiro’, foi comemorado na última quarta-feira (13), mas muitas paróquias 
da região seguem com suas festas em louvor ao padroeiro. A Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, em Lençóis Paulista, é uma delas. A festa no local segue hoje 
e amanhã com quermesse a partir das 19h. Amanhã também tem almoço com 
churrasco a partir das 11h30. As adesões serão vendidas no local.

MOMENTO DE FÉ

MILHO VERDE

DATA: 8/6/2019 a 14/6/2019

Obituário
Maria Aparecida de Souza faleceu na sexta-feira (14) aos 74 anos 
em Lençóis Paulista

Sonia Aparecida Barbosa faleceu na sexta-feira (14) aos 51 anos em 
Macatuba

Carmo Mendonça faleceu na quinta-feira (13) aos 87 anos em Len-
çóis Paulista

Moisés da Silva Cordeiro faleceu na quinta-feira (13) aos 26 anos em 
Lençóis Paulista

Valúcia Santana dos Santos faleceu na quarta-feira (12) aos 56 anos 
em Macatuba

Henrique Martins faleceu na terça-feira (11) aos 60 anos em Lençóis 
Paulista 

Terezinha de Lourdes Paccola Pereira faleceu na terça-feira (11) aos 
71 anos em Lençóis Paulista

Audato Augusto Maganha faleceu na segunda-feira (10) aos 75 anos 
em Macatuba

Carolina Lopes faleceu no domingo (9) aos 92 anos em Lençóis 
Paulista

Valdizete Alves Arraes faleceu no domingo (9) aos 38 anos em 
Lençóis Paulista

Artigo
Festa da Eucaristia: 
Cristo morre e vive por nós

Pe. Adauto José Martins
pároco/reitor do Santuário 

Nossa Senhora da Piedade

Neste 20 de junho cele-
bramos a festa de Corpus 
Christi, expressão latina 

que signifi ca o Corpo de Cristo. 
Esta festa acontece na Igreja 
na quinta-feira após a Festa 
da Santíssima Trindade que, 
por sua vez, celebramos após 
Pentecostes. A festa da Euca-
ristia surgiu na Idade Média, 
fruto da necessidade de ver a 
Hóstia. Celebrar Corpus Christi 
é para nós católicos momento 
de testemunhar a nossa fé na 
presença de Jesus no Santíssi-
mo Sacramento da Eucaristia. 
O código de direito canônico Nº 
944 recomenda que tenha pro-
cissão com o Santíssimo Corpo 
de Jesus pelas vias públicas 
para que os católicos possam 
testemunhar publicamente a fé 
na Eucaristia.

A Eucaristia é o memorial 
sempre novo e sempre vivo 
dos sofrimentos de Jesus por 
nós. Mesmo separando seu 
Corpo e seu Sangue, Jesus se 
conserva por inteiro em cada 
uma das espécies. Dois senti-
mentos temos na Santa Missa, 
de dor, pois mataram nosso 
Salvador, e de alegria, pois Ele 
vive, é o Ressuscitado em nos-
so meio. É Cristo que morre e 
vive por nós.

Segundo o professor Feli-
pe Aquino: “A Festa de Corpus 
Christi surgiu no séc. XIII, na 
diocese de Liège, na Bélgica, 
por iniciativa da freira Juliana 
de Mont Cornillon, (†1258) que 
recebia visões nas quais o pró-
prio Jesus lhe pedia uma festa 
litúrgica anual em honra da Sa-
grada Eucaristia. Aconteceu que 
quando o padre Pedro de Praga, 
da Boêmia, celebrou uma Mis-
sa na cripta de Santa Cristina, 
em Bolsena, Itália, ocorreu um 
milagre eucarístico: da hóstia 
consagrada começaram a cair 
gotas de sangue sobre o corpo-
ral após a consagração. Dizem 
que isto ocorreu porque o padre 
teria duvidado da presença real 
de Cristo na Eucaristia. O Papa 
Urbano IV (1262-1264), que re-
sidia em Orvieto, cidade próxi-
ma de Bolsena, onde vivia S. 
Tomás de Aquino, ordenou ao 
Bispo Giacomo que levasse as 
relíquias de Bolsena a Orvie-
to. Isso foi feito em procissão. 
Quando o Papa encontrou a 
Procissão na entrada de Orvie-
to, pronunciou diante da relíquia 
eucarística as palavras: “Corpus 
Christi”. Em 11/08/1264 o Papa 
aprovou a Bula “Transiturus de 
mundo”, onde prescreveu que 
na quinta-feira após a oitava 
de Pentecostes, fosse ofi cial-
mente celebrada a festa em 
honra do Corpo do Senhor. São 
Tomás de Aquino foi encarre-
gado pelo Papa para compor 
o Ofício da celebração. O Papa 
era um arcediago de Liège e 
havia conhecido a Beata Corni-
lon e havia percebido a luz so-
brenatural que a iluminava e a 
sinceridade de seus apelos. Em 
1290 foi construída a belíssima 
Catedral de Orvieto, em pedras 
pretas e brancas, chamada de 
“Lírio das Catedrais”. Antes 
disso, em 1247, realizou-se a 
primeira procissão eucarística 
pelas ruas de Liège, como festa 
diocesana, tornando-se depois 
uma festa litúrgica celebrada 
em toda a Bélgica, e depois, en-
tão, em todo o mundo no séc. 
XIV, quando o Papa Clemente V 
confi rmou a Bula de Urbano IV, 
tornando a Festa da Eucaristia 
um dever canônico mundial. Em 
1317, o Papa João XXII publicou 
na Constituição Clementina o 
dever de se levar a Eucaristia 
em procissão pelas vias públi-
cas. A partir da ofi cialização, a 
Festa de Corpus Christi passou a 
ser celebrada todos os anos na 
primeira quinta-feira após o do-
mingo da Santíssima Trindade”.

Depois das informações so-
bre a origem da Festa de Corpus 
Christi gostaria de comentar so-
bre o grande tesouro que temos 
a Eucaristia, que é o centro da 
fé católica. Ela contém todo o 
mistério da salvação. Ela é mais 
que uma oração; é a oração do 
próprio Cristo. A Eucaristia re-
nova a Ceia do Senhor e o seu 
sacrifício Redentor, por isso é 
fonte de graça.

“A Eucaristia é fonte e ápice 
de toda a vida cristã ”. CIC 1324

Jesus chegando ao fi m de 
sua vida terrestre, nos dias da 
celebração da Páscoa, deixa 
aos discípulos um memorial. E 
o faz uma refeição simples e 

solene. Jesus toma o Pão, pro-
nuncia a bênção (Mt 26,26 / Mc 
14,22), rende graças (Lc22,19 / 
1Cor 11,24) parte o pão e dá aos 
seus discípulos: “Tomai e co-
mei. Isto é o meu corpo dado 
por vós. Fazei isto em memória 
de mim”.

“A Eucaristia é ao mesmo 
tempo e inseparavelmente o 
memorial sacrifi cial no qual se 
perpetua o sacrifício da Cruz, e 
o banquete sagrado da comu-
nhão no corpo e no sangue do 
Senhor. Mas a celebração do 
sacrifício Eucarístico está toda 
orientada para a união última 
dos fi éis com Cristo que se ofe-
rece por nós” CIC 1382

A Eucaristia é Deus no meio 
de nós. É o Senhor Jesus Cristo 
presente com seu corpo, san-
gue, alma e divindade. É Jesus 
com o véu das aparências do 
pão, mas realmente, fi sica-
mente presente nas Hóstias 
para fi car no meio de nós, agir 
em nós a nossa disposição. Je-
sus Eucarístico é o verdadeiro 
“Emanuel”, isto é, “Deus Co-
nosco” (Mt1,23), é o amor, a 
humildade de vida escondida, 
é paciência e dedicação sem 
limites ofertados a nós.

A grandeza infi nita da San-
ta Missa deve fazer compreen-
der a exigência de uma parti-
cipação atenta. A adoração, 
o amor e a dor deveriam ser 
os sentimentos dominantes, a 
ação de graças é o tempo mais 
real do amor íntimo com Jesus, 
é uma pequena experiência do 
amor do céu nesta terra.

Na Missa recebemos o Pão 
dos fortes, Eucaristia que é 
Jesus que amorosamente nos 
chama: “Vinde a mim, vós que 
estais cansados e oprimidos, e 
eu vós restaurarei” (Mt 21,28). 
Santo Padre Pio de Pietralcina 
disse um dia a um penitente: 
“se os homens compreendes-
sem o valor da Santa Missa, 
para cada Missa seria neces-
sário chamar os soldados, a 
fi m de manterem em ordens 
as multidões de gentes nas 
Igrejas”. São Pio X dizia que “se 
os anjos pudessem ter inve-
ja, eles nos invejariam porque 
podemos comungar”. Todos os 
Santos compreenderam a di-
vina maravilha do encontro e 
da união com Jesus Eucarístico 
por serem possuídos por Ele 
e por possuí-lo. “Quem come 
a minha carne e bebe o meu 
sangue, permanece em mim, e 
Eu nele” ( Jo 6,56). É Cristo em 
mim e eu Nele.

Se quisermos nutrirmos 
espiritualmente e estarmos 
“Cheio de Deus” precisamos 
recebê-lo. “Se não comerdes 
a minha carne, e não beber-
des o meu sangue, não tereis 
a vida em vós” ( Jo 6,54). Para 
sustentar nossos organismos 
espiritualmente necessitamos 
da Missa, da Eucaristia o “Pão 
da vida” ( Jo 6,35), o Pão des-
cido do Céu” ( Jo 6,59), isto que 
nos dá e renova, conserva e 
aumenta nossas energias es-
pirituais. Por isso todos os dias 
precisamos alimentar as nos-
sas almas, assim como alimen-
tamos os nossos corpos. Santo 
Agostinho diz: “A Eucaristia é o 
Pão de cada dia, que se toma 
como remédio para a nossa 
fraqueza de cada dia”. São Car-
los Borromeu conclui dizendo: 
“É preciso tomar este pão, as-
sim como o pão para o corpo”.

Jesus é amor e se tornou 
alimento, nossa força, nossa 
vida, o nosso coração. E só com 
a participação na Santa Missa 
que nos sentiremos fortaleci-
dos e corajosos para enfrentar 
as batalhas de nossas cami-
nhadas. Por isso, meus irmãos, 
vamos ao banquete nupcial, à 
Eucaristia, aproximemo-nos de 
Jesus, que quer fazer-se nos-
so. Aproximemo-nos de Jesus 
Eucarístico com um coração 
puro e ardente, pois este será 
o tempo mais abençoado de 
nosso dia. Ele nos fará bem a 
alma e ao corpo. Pois nos tor-
naremos sacrários vivos da Eu-
caristia, como expressava São 
João Paulo II.

A Eucaristia é a presen-
ça de Cristo. Em cada Missa 
celebrada, em cada altar, sa-
crário depositado, ou osten-
sório utilizado é Jesus que se 
faz presente em nosso meio 
para nos abençoar. Participe 
conosco desta Santa Missa 
do Corpo e Sangue de Cristo 
dia 20 de Junho (quinta-feira), 
às 16h, em nosso Santuário e 
logo após Procissão Eucarís-
tica testemunhando nossa fé 
em Jesus Sacramentado.

Fiéis se preparam para celebrar o Corpus Christi
Confi ra a programação nas paróquias de 
Lençóis Paulista e região

Flávia Placideli

Católicos de toda a região co-
memoram na próxima quin-
ta-feira (20), o Corpus Chris-

ti, uma das mais importantes datas 
dentro da doutrina católica, que 
celebra o Mistério da Eucaristia, o 
sacramento do corpo e do sangue 
de Jesus Cristo, celebrado sempre 
60 dias depois do Domingo de 
Páscoa ou na quinta-feira seguinte 
ao domingo da Santíssima Trinda-
de, em alusão à Quinta-feira Santa, 
quando Jesus instituiu o sacra-
mento da eucaristia. Para celebrar 
a data, cada paróquia de Lençóis 
Paulista e região terá uma progra-
mação especial, que contará com 
a confecção de tapetes, celebração 
de missas e procissões. 

Em Lençóis Paulista, o San-
tuário Nossa Senhora da Piedade 
e as outras cinco paróquias (São 

José, São Pedro e São Paulo, Cris-
to Ressuscitado, Nossa Senhora 
Aparecida e Sant’Ana e São Joa-
quim) celebram o Corpus Chris-
ti a partir das 16h, com a Santa 
Missa seguida de procissão eu-
carística pelas ruas enfeitadas no 
entorno das igrejas. Para quem for 
participar e puder ajudar com a 
doação de pacotes de fraldas ge-
riátricas, os escritórios paroquiais 
farão o recebimento.

Em Pederneiras, a partir das 
16h, na Paróquia São Sebastião, 
tem santa missa seguida de pro-
cissão até o Asilo São Vicente 
de Paula. Nas paróquias Nossa 
Senhora Aparecida e São Judas 
Tadeu, as celebrações têm iní-
cio às 8h, com a missa solene, 
em seguida os fiéis saem em 
procissão eucarística no entor-
no das igrejas. Na Capela Santa 
Isabel, no distrito de Vanglória, 

DEVOÇÃO - Paróquias da região celebram o Corpus 
Christi na quinta-feira (20)

também será celebrada missa 
solene, às 10h.

Em Agudos, as paróquias São 
Paulo Apóstolo e Santo Antônio 
realizam a celebração em conjun-
to. A santa missa será realizada a 
partir das 16h, em frente a paró-
quia São Paulo Apóstolo, de onde 
os fiéis partem em procissão com 
o Santíssimo Sacramento pelas 
ruas enfeitadas até a paróquia 

Santo Antônio.
Em Macatuba, a missa de 

Corpus Christi será celebrada a 
partir das 16h. Depois da cele-
bração os fiéis saem em procissão 
pelas ruas enfeitadas até à Santa 
Casa, de onde retornam para a 
Igreja Matriz.

Em Areiópolis, a paróquia 
de Santa Cruz realiza procissão e 
santa missa a partir das 16h.

Festa continua na Paróquia São Pedro e São Paulo
Adesões para os almoços podem ser adquiridas no local; valor é R$ 30

Elton Laud

A 44ª Festa do Milho Verde 
segue animando os finais 
de semana da Paróquia São 

Pedro e São Paulo, no Núcleo Ha-
bitacional Luiz Zillo, em Lençóis 
Paulista. A festa, que é uma das 
mais tradicionais da cidade, reali-
zada desde 1993, segue até o dia 
7 de julho, com diversas atrações, 
com destaque para as delícias 
preparadas com o milho verde. 
O recinto da festa está localizado 
na Avenida Pref. Jácomo Nicolau 
Paccola, 503, no Parque Residen-
cial Rondon.

Na noite de ontem (14), foi re-
alizado no local, o primeiro Shows 
de Prêmios com diversos brindes 
arrecadados junto aos apoiadores 

e prêmio de R$ 1,5 mil em dinhei-
ro. O próximo está marcado para o 
dia 5 de julho, no último final de 
semana de festa. As cartelas estão 
à venda a R$ 10 e podem ser ad-
quiridas no escritório da Paróquia 
São Pedro e São Paulo, com os in-
tegrantes da comissão da festa ou 
no próprio local.

A festa segue neste sábado 
(15) a partir das 17h (aos do-
mingos o recinto abre às 15h) 
com diversas barracas, onde os 
visitantes podem encontrar os 
mais variados pratos, como bolo, 
curau, cuscuz, doces, milho co-
zido, mini pizza, pamonha, pan-
queca, pastel, sopa e suco. Quem 
preferir, também pode fazer o 
pedido pelo disk entrega pelo te-
lefone (14) 99717-1916.

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 & Edson e Nino & Fernan-
do, respectivamente. O primeiro 
será preparado pela Comitiva 
Janta Sertaneja, que leva à festa o 
melhor da Queima do Alho, com 
arroz carreteiro (arroz branco op-
cional), 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 cozida 
com bacon e alho e vinagrete) 
com a equipe Costelão Ostenta-
ção. As adesões também podem 
ser adquiridas no escritório da 
paróquia, com os integrantes da 
comissão da festa ou no próprio 
local. O valor individual para os 
dois almoços é R$ 30, mas crian-
ças de oito a 12 anos pagam ape-
nas R$ 18 e menores de oito anos 
não pagam. Os almoços serão 
servidos das 12h às 15h.

ÁGUA NA 
BOCA - Sopa 
de milho verde 
é uma das mais 
requisitadas na 
festa

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Administração
VISÃO AMPLIADA  
O Índice de Governança Municipal do Conselho Federal de Administração (IGM-CFA) se 
destaca entre os demais índices já utilizados no contexto brasileiro para mensuração da 
performance municipal, uma vez que contempla uma visão mais ampliada sobre as dimensões 
da governança pública, e em especial, sobre a relação entre a dimensões fi scal, gestão e 
desempenho, atrelada a um inovador conjunto de metas a serem atingidos pelo município.

Levantamento coloca Lençóis Paulista e 
Macatuba entre as melhores cidades do país

Cidades são destaque em seus respectivos grupos no Índice de Governança Municipal do Conselho Federal de Administração

Elton Laud

Lençóis Paulista e Macatu-
ba estão entre as melhores 
cidades do país, de acordo 

com o Índice de Governança 
Municipal do Conselho Fede-
ral de Administração (IGM-
-CFA). No levantamento, que 
consiste em uma métrica da 
governança pública que ava-
lia todos os 5.570 municípios 
brasileiros a partir de três di-
mensões (Finanças, Gestão e 
Desempenho), ambas ocupam 
posição de destaque nos gru-
pos de cidades com o mesmo 
perfil, aparecendo na 12ª e na 
22ª posições, respectivamente.

O IGM, divulgado nesta 
semana, considera informa-
ções relativas a 2018, em áreas 
como saúde, educação, gestão 
fiscal, habitação, recursos hu-
manos, transparência e vio-
lência. Segundo o Conselho 
Federal de Administração, a 
elaboração do índice foi feita 
a partir da construção de um 
extenso banco de dados com 
informações obtidas em bases 
públicas como IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística), PNUD (Progra-
ma das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento), Data-
SUS (Departamento de Infor-
mática do Sistema Único de 
Saúde) e STN (Secretaria do 
Tesouro Nacional).

Lençóis Paulista, que in-
tegra o Grupo 6 ao lado de 
outros 174 municípios brasi-
leiros com população entre 
50 mil e 100 mil habitantes, 
com PIB (Produto Interno 
Bruto) per capta acima de R$ 

20,4 mil, ocupa a 12ª posição 
no ranking nacional. No le-
vantamento, a cidade aparece 
com 8,10 de IGM, obtendo 
índices de 7,56 em Finanças, 
7,89 em Gestão e 8,83 em De-
sempenho. No mesmo grupo, 
as três primeiras colocações 
são ocupadas pelas cidades 
de Votuporanga/SP, Concór-
dia/SC e Lucas do Rio Verde/
MT, com IGM de 8,92, 8,43 e 
8,42, respectivamente.

Já a vizinha Macatuba, 
que integra Grupo 2 ao lado 
de outros 1.904 municípios 
com população inferior a 20 
mil habitantes e com PIB per 
capta acima de R$ 15 mil, 
ocupa a 22ª colocação no 

ranking nacional, com 8,14 de 
IGM, obtendo índices de 7,06 
em Finanças, 8,37 em Ges-
tão e 8,97 em Desempenho. 
No mesmo grupo, lideram as 
cidades de Costa Rica/MS, 
Holambra/SP e Cafelândia/
PR, com IGM de 8,75, 8,52, e 
8,49, respectivamente.

Para o prefeito macatu-
bense, Marcos Olivatto (PR), 
o resultado obtido pela cidade 
mostra que sua administração 
está no rumo certo. “Receber 
uma notícia como essa nos dei-
xa muito satisfeitos. Eu, como 
prefeito, não posso deixar de 
destacar o apoio que a adminis-
tração tem recebido da Câmara 
Municipal, além do trabalho da 

minha equipe de governo, que é 
‘enxuta’, mas muito competen-
te, e, claro, a dedicação de cada 
servidor municipal. Trabalha-
mos pensando em todos os seg-
mentos, equilibrando a questão 
financeira sem deixar de olhar 
para as questões fundamentais 
para o município. Isso mostra 
que estamos caminhando no 
sentido certo”, avalia Olivatto.

O chefe do Executivo de 
Lençóis Paulista, Anderson 
Prado de Lima (PSB), segue a 
mesma linha de pensamento. 
“Estar entre as doze melhores 
do Brasil, entre as cinco me-
lhores do estado de São Paulo 
é muito significativo. A Gover-
nança Municipal compreende, 

de uma forma mais sucinta, o 
cumprimento da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, e a colocação 
do nosso município prova o tra-
balho sério desenvolvido pelos 
nossos mais de dois mil servi-
dores. Agradeço a cada servi-
dor público por esta importante 
pontuação, pois ela contribui 
para expressar a seriedade e 
excelência que há na prestação 
do serviço público aos nossos 
cidadãos”, ressalta Prado.

NO TOPO DO RANKING
Considerando apenas os 

645 municípios do estado de 
São Paulo, Lençóis ocupa a 5ª 
colocação do Grupo 6, ficando 
atrás apenas de Votuporanga 

GOVERNANÇA MUNICIPAL - Lençóis Paulista (foto) e Macatuba obtiveram os melhores 
índices da região no levantamento do Conselho Federal de Administração

Demais cidades da região aparecem 
em situações distintas

Outra localidade da re-
gião de circulação do ECO 
que registra boa colocação 
no levantamento do Conse-
lho Federal de Administra-
ção é Areiópolis. Integrando 
o Grupo 1 ao lado de outros 
1.904 municípios com po-
pulação inferior a 20 mil 
habitantes e com PIB per 
capta de até R$ 15 mil, a 
cidade aparece na 48ª po-

sição do ranking nacional, 
com 7,84 de IGM, obtendo 
índices de 5,97 em Finan-
ças, 8,92 em Gestão e 8,63 
em Desempenho.

Pederneiras e Agudos 
estão pouco abaixo da me-
tade do ranking do Grupo 
4, composto por 551 muni-
cípios com população entre 
20 mil e 50 mil habitantes, 
com PIB per capta acima 

de R$ 14,4 mil. Pederneiras 
ocupa a 187ª posição, com 
7,47 de IGM, obtendo ín-
dices de 6,24 em Finanças, 
7,81 em Gestão e 8,38 em 
Desempenho. Já Agudos 
aparece na 194ª posição, 
com 7,44 de IGM, obtendo 
índices de 5,33 em Finan-
ças, 7,85 em Gestão e 9,14 
em Desempenho.

A pior classificação entre 

as cidades cobertas pelo jor-
nal é a de Borebi, que ocupa 
a 1.419ª posição no Grupo 2, 
que reúne 1.905 municípios 
com população inferior a 20 
mil habitantes e com PIB per 
capta acima de R$ 15 mil. No 
levantamento, a cidade surge 
com 6,34 de IGM, obtendo 
índices de 6,13 em Finanças, 
7,02 em Gestão e 5,88 em 
Desempenho.

TRABALHO SÉRIO NO CAMINHO CERTO

“A Governança 
Municipal 
compreende, de uma 
forma mais sucinta, o 
cumprimento da Lei 
de Responsabilidade 
Fiscal, e a colocação 
do nosso município 
prova o trabalho 
sério desenvolvido 
pelos nossos mais de 
dois mil servidores.”
Anderson Prado de 
Lima, prefeito de 
Lençóis Paulista.

“Trabalhamos 
pensando em todos 
os segmentos, 
equilibrando a 
questão fi nanceira 
sem deixar de olhar 
para as questões 
fundamentais para 
o município. Isso 
mostra que estamos 
caminhando no 
sentido certo.”
Marcos Olivatto 
prefeito de 
Macatuba.

CONFIRA OS ÍNDICES DAS CIDADES DA ÁREA DE COBERTURA DO ECO VEJA A COMPARAÇÃO COM AS CIDADES MAIS POPULOSAS DA REGIÃO

Cidade População* Grupo / 
Posição IGM Finanças Gestão Desempenho

Lençóis Paulista 67.859 6 / 12ª 8,10 7,56 7,89 8,83
Pederneiras 46.251 4 / 187ª 7,47 6,24 7,81 8,38

Agudos 37.023 4 / 194ª 7,44 5,33 7,85 9,14
Macatuba 17.111 2 / 22ª 8,14 7,06 8,37 8,97
Areiópolis 11.099 1 / 48ª 7,84 5,97 8,92 8,63

Borebi 2.621 2 / 1419ª 6,34 6,13 7,02 5,88

Cidade População* Grupo / 
Posição IGM Finanças Gestão Desempenho

Macatuba 17.111 2 / 22ª 8,14 7,06 8,37 8,97
Lençóis Paulista 67.859 6 / 12ª 8,10 7,56 7,89 8,83

Bauru 374.272 8 / 16ª 8,06 7,24 8,95 7,98
Jaú 148.581 8 / 39ª 7,64 6,06 8,59 8,27
Lins 77.510 6 / 43ª 7,48 5,26 8,49 8,70

Avaré 90.063 6 / 66ª 7,25 5,14 8,04 8,58
Botucatu 144.820 8 / 115ª 6,65 3,14 8,18 8,63

* População de acordo com a estimativa mais recente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística), divulgada em 2018

(8,92), Olímpia (8,41), Porto 
Feliz (8,33) e São João da Boa 
Vista (8,26). Já Macatuba, fi-
gura como na 7ª posição do 
Grupo 2, superada por Holam-
bra (8,52), Altinópolis (8,40), 
Buritama (8,38), Gavião Peixoto 
(8,30), Pedrinhas Paulista (8,23) 
e Tarumã (8,17).

Já na comparação entre as 
39 cidades que compõe a Re-
gião Administrativa de Bauru, 
desconsiderando a divisão por 
grupos de cidades com o mes-
mo perfil, Macatuba e Lençóis 
surgem com o melhor desempe-
nho, liderando a seleta lista dos 
únicos cinco municípios com 
IGM superior a 8,0: Macatuba 
(8,14), Lençóis Paulista (8,10), 
Bauru (8,06), Guaimbê (8,05) e 
Mineiros do Tietê (8,03).

DESEMPENHO X POPULAÇÃO
Ambas as cidades também 

figuram no topo do ranking na 
comparação com os municí-
pios mais populosos da região: 
Bauru, com 374.272 habitan-
tes; Jaú, com 148.581 habitan-
tes; Botucatu, com 144.820 
habitantes; Avaré, com 90.063 
habitantes; e Lins, com 77.510 
habitantes. Bauru, Jaú e Botu-
catu, que integram o Grupo 
8 ao lado de outros 152 mu-
nicípios com mais de 100 mil 
habitantes e PIB per capta 
acima de R$ 28,9 mil, ocupam 
respectivamente a 16ª (8,06), 
a 39ª (7,64) e a 115ª (6,65) 
posições no ranking nacional. 
Avaré e Lins, que integram 
o mesmo grupo que Lençóis 
(Grupo 6), aparecem na 66ª 
(7,25) e na 43ª (7,48) posi-
ções, respectivamente.

FOTO: O ECO/ARQUIVO
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AMADOR

CAPOEIRA

AVENTURA

BASQUETE

CLUBE MARIMBONDO

Esporte
FILHO PRÓDIGO
Diretor esportivo do Paris Saint-Germain, da França, ao longo das duas últimas 
temporadas, o português Antero Henrique deixou o cargo na quinta-feira (13) 
e abriu caminho para o retorno do brasileiro Leonardo, que impulsionou o 
ambicioso projeto do clube francês em 2011. Além de dirigente, o ex-jogador 
também atuou na equipe no auge de sua carreira, de 1996 a 1997.
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Equipes da Série A voltam a campo neste domingo (16)
Rodada tem quatro confrontos previstos na Cecap e em Alfredo Guedes

Elton Laud

A bola volta a rolar na 
manhã deste domingo 
(16) pela Série A do 

Campeonato de Futebol Ama-
dor de Lençóis Paulista. Após 
duas semanas de folga na ta-
bela, a competição promovida 
pela Secretaria de Esportes e 
Recreação do município re-
toma a disputa com quatro 
confrontos válidos pela ter-
ceira rodada da primeira fase. 
Os jogos acontecem no Está-
dio Distrital Eugênio Paccola 
(Cecap) e o Estádio Municipal 
Zeferino Ribeiro Sobrinho 
(Alfredo Guedes).

No campo da Cecap, às 
8h, o Atlético Lençóis, que 
vem de vitória de 2 a 1 sobre 
o Nova Lençóis/CUP, encara o 
Unidos do Júlio Ferrari, que 
na segunda rodada derrotou 
o São Cristovão por 4 a 1. Na 
partida das 10h, o Asa Branca, 
que em seu último jogo derro-
tou o Açaí por 1 a 0, mede for-
ças com o São Cristovão. No 
distrito de Alfredo Guedes, 
às 8h, o Expressinho, que 
folgou na última rodada, en-
frenta o Nova Lençóis/CUP. 
No jogo das 10h, o Grêmio 
Cecap, que vem de derrota 
de 3 a 1 para o Santa Luzia, 
duela com o Açaí.

SÉRIE B
As equipes da Série B jogam 

apenas no domingo (23). No Es-
tádio Municipal João Roberto 
Vagula (Vagulão), às 8h, o Uni-
dos da Vila enfrenta o Reduto. 
Às 10h, duelam Grêmio da Vila 
e MA FC. No campo do Centro 
Esportivo Zéfiro Orsi (Jardim 
Ubirama), às 8h, o Chape en-
cara o Capital. Às 10h, entram 
em campo Esportivo União e 
Real Lençóis. Na Cecap, às 8h, 
o Liverpool joga contra o Guara-
ni. Às 10h, medem forças Espe-
rantina e Nacional. Em Alfredo 
Guedes, às 8h, o Paulista pega o 
União Primavera. Às 10h, jogam 
Alfredo Guedes e Atlétiko Kaju. BOLA EM JOGO - Após vitória sobre Açaí, Asa Branca (uniforme branco) encara São Cristovão pela Série A

Lençoenses se destacam 
em competição 
disputada em Marília
Delegação local subiu ao pódio com cinco 
atletas do Centro Cultural Dandara

Elton Laud

No último sábado (8), um 
grupo de atletas do Cen-
tro Cultural Dandara 

Capoeira representou Lençóis 
Paulista no 2º Campeonato 
Aberto de Capoeira, promovido 
pela Secretaria de Esportes da 
Prefeitura Municipal de Marí-
lia. Na competição, que reuniu 
mais de 350 atletas de diversas 
cidades da região Centro-oeste 
do estado de São Paulo, a dele-
gação lençoense subiu ao pódio 
com cinco atletas.

Três representantes com-

petiram no infantil feminino. 
Maria Alice Carvalho, de nove 
anos, garantiu a medalha de 
prata entre as atletas de cordas 
cru e azul. Rebeca Benjamim, 
de 11 anos, ficou com o quarto 
lugar entre as atletas de corda 
amarela. Já Maria Eduarda Ca-
margo, de 13 anos, terminou 
em quarto lugar entre as atletas 
de graduação iniciante.

Francisco Carvalho, de 37 
anos, que disputou no adulto 
masculino, ficou com a meda-
lha de prata entre os atletas de 
cordas laranja e azul. Por fim, 
Eliezer Proence (Professor Mor-

MEDALHAS NO PEITO - Lençoenses se destacaram no 
2º Campeonato Aberto de Capoeira

cego), de 30 anos, que enfrentou 
os oponentes na categoria pro-
fissional, que é exclusiva para 

mestres e professores (acima da 
corda marrom), trouxe para a 
casa a medalha de bronze.

Sub-13 masculino entra 
em quadra pela LBC

Open Frigol de Tênis coloca em 
quadra quatro categorias

Equipe lençoense recebe representação da 
Luso/Bauru neste sábado (15); jogo é no Tonicão

Com premiação de R$ 10 mil, torneio reúne 
mais de 250 atletas profi ssionais e amadores

Elton Laud

O Ginásio Municipal de 
Esportes Antonio Lo-
renzetti Filho (Tonicão), 

em Lençóis Paulista, recebe 
na manhã deste sábado (15) 
mais um confronto da LBC 
(Liga de Basquete do Centro-
-Oeste Paulista). A partida 
coloca em quadra os atletas 
da equipe sub-13 da Alba 
(Associação Lençoense de 
Basquetebol), que recebem a 
representação da Luso/Bauru 
a partir das 10h.

O time local, que estreou 
com vitória de 112 a 12 sobre 
Avaré e depois perdeu de 55 
a 79 para a Criarte/Bauru, 
ocupa a segunda colocação 
com três pontos. Já a equipe 
da Luso/Bauru, que perdeu 
seu único jogo por 65 a 68 
para a Criarte/Bauru, está em 
quinto lugar com um ponto. 

A Criarte, com três vitórias 
em três jogos, lidera a com-
petição com seis pontos.

FEMININO
As equipes sub-11 e sub-

13 femininas entraram em 
quadra no último domingo 
(9), quando viajaram para a 
cidade de Adamantina para 
enfrentar as donas da casa. O 
sub-11 fez dois jogos contra 
as anfitriãs, vencendo o pri-
meiro por 23 a 7 e perdendo 
o segundo por 22 a 6. Já o 
sub-13 ganhou por 51 a 4.

Ambas as equipes voltam 
a jogar apenas no dia 30, no-
vamente fora de casa, contra 
Paraguaçu Paulista. As parti-
das estão marcadas para as 
10h e 11h, respectivamente. 
No mesmo dia e cidade, às 
12h, a equipe sub-17 faz sua 
estreia na competição contra 
o time da casa.

Elton Laud

As disputas do 4º Open 
Frigol de Tênis seguem 
movimentando as qua-

dras do Clube Esportivo Ma-
rimbondo (CEM), em Lençóis 
Paulista. Iniciado na última 
sexta-feira (7), o torneio segue 
até o dia 23 deste mês, com 
a participação de mais de 250 
tenistas profissionais e amado-
res 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 4º Open Frigol de Tênis 
é dividido 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 pre-
miação de R$ 2 mil para o 
campeão e de R$ 1 mil para o 
segundo colocado.

Na semana passada fo-
ram disputados os torneios 
das categorias A, C e até 10 
anos, no masculino; e B, no 
feminino. Neste final de se-
mana 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 mascu-
lino; C, no feminino; além da 
categoria Especial.

Ciclistas levantam poeira no 1º Rachão de Mountain Bike
Evento acontece neste domingo (16); inscrição solidária benefi cia Casa Abrigo Amorada

Da Redação

Pedais girando, poeira su-
bindo e muita disposição 
para percorrer 46 quilô-

metros em trilhas de terra. Esta 
é a receita do 1º Rachão de 
Mountain Bike, que acontece 
neste domingo (16), em Lençóis 
Paulista. A competição, promo-
vida pelo Bike Team Papa Lé-
guas, tem início previsto para 
as 8h, com largada do Parque 
do Povo. A concentração acon-
tece a partir das 7h, com um 
café da manhã para os compe-
tidores e a parada para os últi-
mos ajustes nas bicicletas antes 
da aventura.

A competição está orga-
nizada em categoria única, 
envolvendo homens e mu-
lheres. Em cada modalidade 
(masculina e feminina) serão 
premiados os dez primeiros 
colocados, mas o principal 
objetivo é pedalar e exercitar 
a solidariedade, já que a ins-
crição (R$ 10 por participante) 
também arrecada dois litros de 
leite por competidor para aju-
dar nas ações da Casa Abrigo 

RESISTÊNCIA - 1º Rachão de Mountain Bike tem percurso de 46 quilômetros por trilhas de Lençóis Paulista

Amorada, entidade filantrópi-
ca que acolhe menores vítimas 
de violência doméstica.

Segundo os organizadores, 
mais de 60 pessoas já se ins-

creveram para o 1º Rachão de 
Mountain Bike, mas ainda há 
vagas remanescentes.  Os inte-
ressados podem fazer a inscri-
ção até na hora da concentração 

(a partir das 7h, no Parque do 
Povo, que fica na Avenida Mari-
no de Santis, no Jardim Lago da 
Prata). Basta chegar, colaborar 
e tomar seu lugar no pelotão.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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ROMANCE ESPAÇO CULTURAL

CIRCUITO CULTURAL

Cultura
ENCANTA COM A PADROEIRA
Neste sábado (15) acontece a fi nal do 2º Festival Encanta com a Padroeira. Ontem (14), 35 
cantores lençoenses se apresentaram no Centro de Evangelização e Eventos da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, durante as festividades da quermesse de Santo Antônio. Os 18 
fi nalistas se apresentam a partir das 19h30. Os três primeiros colocados recebem prêmios 
de R$ 800 (1º lugar), R$ 400 (2º lugar) e R$ 300 (3º lugar), além de troféus.
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PARQUE DO POVOCASA DA CULTURAZANK EVENTOSBAR DO PORTUGUÊS

Na quinta-feira (20), das 18h 
às 20h, o anfi teatro ao ar li-
vre do Parque do Povo, em 
Lençóis Paulista, recebe mais 
uma edição do projeto Curtas 
e Clipes no Lago, que retoma 
as atividades com a exibição 
de curtas-metragens e video-
clipes com o tema “Nordeste 
Junino”. Idealizado pelo lenço-
ense Nivaldo Bispo, o projeto 
conta com apoio da Secretaria 
de Cultura do município e é 
gratuito e aberto à população.

Na quinta-feira (20), às 19h30, 
a Casa da Cultura Prof.ª Maria 
Bove Coneglian, em Lençóis 
Paulista, exibe, em parceria 
com o Museu da Imagem e 
Som (MIS), o fi lme “A que ho-
ras ela volta”, com classifi cação 
indicativa de 12 anos. A entra-
da é gratuita, mas os agenda-
mentos devem ser feitos com 
antecedência na recepção da 
Casa da Cultura (Rua Sete de 
Setembro, 934, no Centro) ou 
pelo telefone (14) 3263-6525.

Amanhã (16), a partir das 15h, 
a Zank Eventos, em Lençóis 
Paulista, realiza sua primeira 
“Sunset Samba”. A animação 
fi ca por conta do grupo Toke 
Novo, que apresenta ao público 
o melhor do samba e pagode. 
Os convites estão à venda a R$ 
10 (mulher) e R$ 15 (homem). 
Para outras informações o tele-
fone é o (14) 3264-5100. A Zank 
Eventos fi ca na Rua Humberto 
Alves Tocci, 1050, no Jardim Hu-
maitá (antiga Four). 

Neste sábado (15), a partir das 
20h30, tem música ao vivo no 
Bar do Português, em Lençóis 
Paulista. Quem comanda a 
noite é a dupla Marcelo Pra-
do e Balim, que apresenta ao 
público os maiores sucessos 
do pop/rock nacional e inter-
nacional. A entrada é gratui-
ta. Para outras informações e 
reservas de mesas o telefone 
é o (14) 3264-1219. O Bar do 
Português fi ca na Rua Méxi-
co, 197, no Jardim Bela Vista.

Agenda cultural
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Cia Truks se apresenta no Teatro Municipal
Peça “Senhor dos Sonhos” será encenada na quarta-feira (19), às 20h

Flávia Placideli

Na próxima quarta-feira 
(19), a partir das 19h30, o 
Teatro Municipal Adélia 

Lorenzetti, em Lençóis Paulista, 
recebe a Cia Truks, de São Paulo, 
que se apresenta com a peça de 
bonecos “Senhor dos Sonhos”. O 
espetáculo, promovido pela Alic 
(Associação Lençoense de Incen-
tivo à Cultura) com recursos pro-
venientes da Lei Rouanet, conta 
com patrocínio das empresas Zi-
lor, Lwart Lubrificantes, Bracell, 
Duratex e Frigol.

“Senhor dos Sonhos” conta 
a história de Lucas, um velho e 
bem-sucedido escritor, que relem-
bra de sua infância, quando era 
um menino criativo, engraçado, 

simpático e, principalmente, so-
nhador. Tempos em que, se não 
navegava pelos sete mares, cer-
tamente estava a pilotar alguma 
nave espacial em planetas longín-
quos, e, como sempre, atrasado 
para ir à escola ou esquecido de 
suas lições e obrigações.

O espetáculo confronta as 
mirabolantes aventuras do perso-
nagem com a necessidade que o 
menino tem de ‘ajustar-se’ às re-
gras sociais. Mesclando momentos 
divertidos com outros de delicada 
e leve poesia, a peça discute o con-
flito em que vivem as crianças, ao 
terem que se equilibrar, como que 
sobre uma corda bamba, entre a 
fantasia e a realidade.

O espetáculo infantil tam-
bém aborda a importância da 

participação de pais e educado-
res, que a cada passo e com re-
dobrada atenção, talvez, saibam 
orientar e conduzir os caminhos 
dos pequenos, com compreen-
são, carinho e, principalmente, 
muita cumplicidade. 

A peça, que tem classifica-
ção indicativa livre, tem tradução 
simultânea para Libras (Língua 
Brasileira de Sinais). A entrada é 
gratuita e os ingressos podem ser 
retirados na recepção da Casa da 
Cultura Prof.ª Maria Bove Cone-
glian, que fica na Rua Sete de Se-
tembro, 934, no Centro. Outras in-
formações podem ser obtidas pelo 
telefone (14) 3263-6525. O Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti, fica 
na Rua Cel. Álvaro Martins, 790, 
na Vila Nova Irerê. TEATRO DE BONECOS - Cia Truks se apresenta com “Senhor dos Sonhos” na quarta-feira (19)

Peça “O Jardim dos Sonhadores” chega a Lençóis no dia 23
Elenco conta com Flávia Pavanelli e Lucas Papp; entrada é gratuita

Flávia Placideli

No próximo domingo (23), 
às 17h, o Teatro Munici-
pal Adélia Lorenzetti, em 

Lençóis Paulista, recebe a peça 
“O Jardim dos Sonhadores”, 
estrelada pela atriz Flávia Pava-
nelli e pelo ator Lucas Papp. O 
espetáculo tem entrada gratuita, 
e os ingressos começam a ser 
distribuídos na segunda-feira 
(17) na Casa da Cultura Prof.ª 
Maria Bove Coneglian. 

A história da peça “O Jar-
dim dos Sonhadores” se passa 
no Central Park, localizado em 
Nova Iorque. John, vivido pelo 
ator Lucas Papp, é um jovem e 

O JARDIM DOS SONHADORES - Peça tem Flávia 
Pavanelli e Lucas Papp no elenco

consagrado autor de romances 
que, sem nenhuma ideia do que 
escrever em seu novo livro, pas-
sa todos os seus dias sentado em 
um banco isolado do parque, em 
busca de inspiração. Tudo muda 

em uma tarde de verão, quando 
Olívia, personagem interpre-
tada pela atriz Flávia Pavanelli 
senta-se ao seu lado. Em poucos 
minutos, John parece descobrir 
mais sobre o amor do que ele 

havia descrito em qualquer um 
de seus livros.

O espetáculo narra quatro 
breves encontros dos jovens, um 
a cada estação do ano, e entre 
eles são retratados na peça os 
medos, crescimento e a mu-
dança, presente não só na tem-
peratura do ar, mas também no 
interior de cada um. Contada de 
forma lírica e atual, “O Jardim 
dos Sonhadores” é uma história 
de amor não convencional sobre 
busca pela identidade, as pres-
sões da fase adulta e a vontade 
de ir além.

O espetáculo, promovido 
pela Alic (Associação Lençoense 
de Incentivo à Cultura) com re-
cursos provenientes da Lei Rou-
anet e patrocínio das empresas 
Zilor, Lwart Lubrificantes, Bra-
cell, Duratex e Frigol, tem clas-
sificação indicativa de 12 anos e 
tradução simultânea para Libras 
(Língua Brasileira de Sinais).

A entrada é gratuita e os 
ingressos começam a ser distri-
buídos nesta segunda-feira (17), 
a partir das 12h, na recepção da 
Casa da Cultura (Rua Sete de Se-
tembro, 934, no Centro). Outras 
informações pelo telefone (14) 
3263-6525. O Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti, fica na Rua 
Cel. Álvaro Martins, 790, na 
Vila Nova Irerê.

Grupo Tablado Flamenco 
apresenta “La Vida se Baila”

Espetáculo é benefi cente e terá toda a renda 
destinada à Casa Abrigo Amorada

Elton Laud

A noite deste sábado (15) é 
dedicada à dança no Es-
paço Cultural Cidade do 

Livro, em Lençóis Paulista. O 
local recebe, a partir das 20h, 
o espetáculo “La Vida se Baila”, 
estrelado pelo Grupo Tablado 
Flamenco, que traz no elenco 
bailaores (dançarinos de flamen-
co) de Lençóis Paulista e Bauru.

Segundo a professora e co-
reógrafa Renata Cristovão, que 
assina a direção artística de “La 
Vida se Baila”, o objetivo da 

apresentação é remeter o espetá-
culo ao ambiente dos Tablados 
de Show da Espanha. Por isso, 
o público que comparecer ao 
evento poderá degustar iguarias 
típicas da culinária castelhana.

Além da famosa sangria es-
panhola, bebida à base de vinho 
e frutas, o cardápio conta com al-
gumas tapas, aperitivos tradicio-
nais daquele país. Os responsá-
veis pelo preparo serão os chefes 
Otavio Zillo e Evandro Carriel, 
que literalmente colocam a mão 
na massa para dar um gostinho 
especial ao espetáculo.

O evento é beneficente, com 
toda a renda revertida à Casa 
Abrigo Amorada, entidade filan-
trópica que acolhe menores víti-
mas de violência doméstica. Os 
ingressos estão à venda a R$ 20 e 
podem ser adquiridos na Acade-
mia Tablado ou com voluntários 
da Casa Abrigo Amorada. Ou-
tras informações podem ser ob-
tidas pelos telefones (14) 9 9712-
9749 e (14) 3879-1244. O Espaço 
Cultural Cidade do Livro fica na 
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 
286, no Centro.

DANÇA - Grupo Tablado Flamenco 
traz no elenco integrantes de 
Lençóis Paulista e Bauru

Agudos recebe “A Condessa e o Bandoleiro”
Estrelada pela Cia 
Barracão Cultural, 
peça tem entrada 
gratuita

Flávia Placideli

Neste sábado (15), a partir 
das 20h, a vizinha cidade 
de Agudos recebe a peça 

“A Condessa e o Bandoleiro”, es-
trelada pela Cia de Arte Barracão 
Cultural, de São Paulo. O espetá-
culo, que abre a programação de 
junho do Circuito Cultural Paulis-
ta, promovido pela Secretaria de 
Cultura do Estado de São Paulo, 
acontece no Teatro do Seminário 
Santo Antônio. 

A história contada na peça gira 
em torno de uma condessa ente-
diada com a nobreza e que sonha 
com uma vida de aventuras. Por 
outro lado, um temido bandoleiro 
vive todo e a cada dia uma aven-
tura nova, sempre no limite do 
perigo. As histórias de vidas tão 
diferentes destes dois personagens 
acabam uma hora se cruzando e 
através de composições originais 
executadas ao vivo pelos atores, 
a música tem papel fundamental 
para a construção da narrativa.

Indicado para públicos de to-

das as idades, o espetáculo preza 
pela acessibilidade e democratiza-
ção de sua mensagem, unindo ele-
mentos do teatro de clown (palha-
ço) e das danças e musicalidades 
da cultura nordestina para contar 
sua história. São cerca de oito mú-
sicas, com referências de ritmos 
brasileiros como maracatu, frevo, 
xaxado e congada, que buscam co-
locar o foco na canção como um 
elemento teatral, produzindo um 
espetáculo envolvente e alegre.

A entrada é gratuita. A 
retirada de convites deve ser 
feita na Secretaria de Edu-
cação e Cultura de Agudos, 
que fica na Avenida Sargento 
Andirás, 183, no Centro. Para 
saber sobre a disponibilidade 
de lugares e obter outras in-
formações basta ligar para o 
telefone (14) 3262-1918. O Se-
minário Santo Antônio fica no 
quilômetro quatro do acesso 
Frei Gregório Johnscher.

AGUDOS - Cia 
de Arte Barracão 
Cultural se 
apresenta hoje 
(15) no Seminário 
Santo Antônio
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Saúde

CIDADANIA

PARCEIROS DO BEM

FINANCIAMENTO
Contribuir para a reestruturação fi nanceira das entidades fi lantrópicas e para a melhoria dos serviços prestados 
por essas instituições aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Esses estão entre os objetivos da nova linha 
de crédito BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) Saúde, que vai benefi ciar quase 2 mil unidades do setor. 
Responsável pela metade dos atendimentos e procedimentos hospitalares de média e alta complexidade da rede 
pública de saúde de todo o Brasil, as entidades fi lantrópicas contarão com R$ 1 bilhão da nova linha de fi nanciamento.

Dezesseis a cada mil brasileiros doam sangue
Segundo Ministério da Saúde, a estimativa é 
de que 66% das doações são espontâneas

Da Redação

Atualmente, 16 a cada mil 
habitantes são doadores 
de sangue no Brasil. O 

percentual corresponde a 1,6% 
da população e está dentro dos 
parâmetros preconizados pela 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde), que recomenda que 
1% a 3% da população de cada 
país seja doadora. Nos últimos 
anos, as taxas de doação de 
sangue apresentam-se estáveis. 
O Ministério da Saúde avalia 
que isso indica um processo de 
conscientização da população, 
mas reconhece que é necessário 

promover e fortalecer as ações 
que estimulem a doação volun-
tária para manutenção dos esto-
ques de sangue.

Nessa sexta (14), Dia Mun-
dial do Doador de Sangue, o 
Ministério divulgou que em 
2017 foram coletadas 3,4 mi-
lhões de bolsas de sangue e 
realizadas 2,8 milhões de trans-
fusões no país. A estimativa é 
de que 34% dessas doações 
correspondem à doação de re-
posição, aquela que o indivíduo 
doa para atender à necessidade 
de um paciente motivado pelo 
serviço, família ou amigos do 
receptor; os outros 66% corres-

VIDAS SALVAS - Em 2017 foram coletadas 3,4 milhões de bolsas 
de sangue e realizadas 2,8 milhões de transfusões no país

pondem à doação espontânea.
Referência em doação de 

sangue na América Latina, 
Caribe e África, a experiência 
brasileira é utilizada em coope-

rações para fortalecimento da 
captação de doação voluntária 
de sangue em mais de dez pa-
íses, como é o caso de Hondu-
ras, El Salvador e República.

O procedimento de doação 
é muito seguro para o doador. 
Além da sorologia, 100% do 
sangue coletado na rede públi-
ca de saúde também passa pelo 
Teste NAT, que reduz a cha-
mada janela imunológica para 
HIV, Hepatite C e B, tempo em 
que o vírus já está presente no 
doador e ainda não é possível 
sua detecção. “Durante a entre-
vista que antecede a doação de 
sangue, que é sigilosa, é avalia-
do o estado de saúde do doa-
dor, visando à proteção de sua 
saúde e da saúde do receptor e, 
ainda, são utilizados produtos 
descartáveis no processo de do-
ação”, explica o coordenador-
-geral de Sangue e Hemoderi-
vados do Ministério da Saúde, 
Flávio Vormittag.

QUEM PODE FAZER DOA-
ÇÃO DE SANGUE

Em 2012, o Ministério da 
Saúde reduziu a idade mínima 
de 18 para 16 anos (com autori-
zação do responsável) e ampliou 
a idade máxima de 67 para 69 
anos. O doador deve pesar no 
mínimo 50 quilos e estar em 
bom estado de saúde geral.

Outras recomendações ne-
cessárias são: estar descansado, 
não ter ingerido bebidas alcoó-
licas nas 12 horas anteriores à 
doação e não estar de jejum.

A frequência máxima de 
doações é de quatro doações 
anuais para o homem e de três 
doações anuais para a mulher. 
O intervalo mínimo deve ser de 
dois meses para os homens e de 
três meses para as mulheres.

Hospital de Base entrega placa para Lwart Lubrifi cantes
Empresa lençoense ajudou na modernização e adequação da ala de geriatria da unidade

Da Redação

Diretores e lideranças da Fun-
farme (Fundação Faculdade 
Regional de Medicina de São 

José do Rio Preto), que administra 
o Hospital de Base de são José do 
Rio Preto, entregaram o certifica-
do de “Parceiros do Bem” para a 
Lwart Lubrificantes, pelo apoio 

na modernização e adequação da 
geriatria da unidade. Durante o 
encontro, a analista de marketing, 
Rosana Otsubo, e a profissional 
de relações institucionais, Tissiana 
Prazeres, apresentaram a empresa 
lençoense, que realiza a coleta e o 
rerrefino do óleo lubrificante usa-
do, à diretoria da entidade.

Após a reunião, Rosana e 

Tissiane conheceram a dimensão 
do complexo e visitaram alguns 
setores como a UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e UCI (Unidade 
de Cuidados Intermediários) Neo-
natal e o refeitório da instituição, 
onde almoçaram com integrantes 
da Captação de Recursos.

“Estas parcerias são funda-
mentais para que o Hospital de 

Base possa investir em sua infraes-
trutura, oferecendo melhor aten-
dimento à região. As diretorias e 
os colaboradores do HB e do nos-
so complexo hospitalar Funfarme 
agradecem a parceria da Lwart 
Lubrificantes. Estamos muito feli-
zes e gratos”, afirmou a Dra. Amá-
lia Tieco, diretora administrativa 
do Hospital de Base.

HOMENAGEM - Colaboradoras da Lwart Lubrificantes receberam 
a placa da diretoria do Hospital de Base de São José do Rio Preto
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Confi ra os aniversa-
riantes dessa semana 
e a descontração na 
noite lençoense. 

Festa Junina Solidária 
agita o fi nal de semana 
com música e encontro 
de carros antigos. 
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Maestro Marcelo Maganha recebe medalha da ONU
Lençoense foi condecorado pelo brilhante trabalho desenvolvido ao longo de mais de 30 anos de carreira

Flávia Placideli

O maestro Marcelo Maganha 
foi indicado para ser um 
dos homenageados com 

a Medalha do Cinquentenário 
das Forças Internacionais de Paz 
do Brasil, maior condecoração 
oferecida pela Organizações das 
Nações Unidas (ONU) no país.  
A cerimônia aconteceu no último 
dia 29 de maio, em São Paulo. 
Segundo o ofício da Associação 
Brasileira das Forças Internacio-
nais da Paz (ABFIP), a medalha 
entregue pelo Exército Brasileiro 
destina-se a premiar e reveren-
ciar os nobres atributos daqueles 
que tenham praticado ações me-
ritórias, enaltecedoras do nome 
da pátria brasileira e em sinal de 
reconhecimento aos valores mi-
litares, espírito de civismo, pre-
servação da memória e serviços 
prestados ao seu estado e à pátria.

“Ser indicado para receber 
a Medalha Cinquentenário das 
Forças de Paz no Brasil, prêmio 
de tamanha reverência no país, 
é uma honra para mim”, decla-
ra o maestro Marcelo Maganha, 
que possui vasta experiência na 
área da cultura. Formado nos 

COMENDADOR - Marcelo 
Maganha recebeu a Medalha 
do Cinquentenário das Forças 
Internacionais de Paz do Brasil

CERIMÔNIA - Na foto, 
Coronel Nishikawa, do Exército 
Brasileiro, e o Maestro Marcelo 
Ricardo Maganha

MÉRITO - Regente da Orquestra Municipal de Sopros, 
maestro se dedica à música há mais de 30 anos

cursos de Trompete Erudito e 
Regência Orquestral pelo Con-
servatório Dramático e Musi-
cal Dr. Carlos de Campos, em 
Tatuí, se aperfeiçoou na área 
através de pós-graduação e mes-
trado em Regência de Ensino e 
Método Coletivo, em Chicago, 
nos Estados Unidos. Atualmen-
te, é coordenador e professor 
universitário de pós-graduação 
em Regência, na Universidade 
Alpha, no Espírito Santo; re-

gente da Orquestra Municipal 
de Sopros Maestro Agostinho 
Duarte Martins; além de se de-
dicar ao cargo de secretário de 
Cultura de Lençóis Paulista, que 
ocupa desde 2017.

“Me orgulho desses e mui-
tos outros títulos reunidos nes-
ses mais de 30 anos dedicados 
à arte musical e à cultura em 
si. Para isso, foi necessária mui-
ta dedicação, muitas viagens. 
Me apresentei e levei a música 

a muitas cidades e países da 
América Latina, países da Euro-
pa e Estados Unidos. Permane-
cer em Lençóis Paulista foi uma 
escolha para mim; em primeiro 
lugar, pela minha família, mas 
também por ser uma cidade 
abençoada, com uma cultura 
muito forte ligada à música e 
por possuir músicos de muito 
talento”, ressalta o maestro.

É por tamanha experiência 
que Marcelo Maganha, de 42 
anos, foi condecorado com a 
merecida medalha decorrente 
da brilhante carreira desenvol-
vida ao longo de muitos anos de 
trabalho, pelo comprometimen-
to com a sociedade e pela pre-
servação da memória histórica 
e culto aos valores cívicos e pa-
trióticos nacionais, projetando 
através das várias atuações seus 
valores para o futuro.

Maganha afirma que essa 
foi a maior honraria já recebi-
da. “Tenho colecionado muitos 
prêmios ao longo desses 30 
anos de carreira. Confesso que 
essa Medalha, por sua simbo-
logia, foi a maior honraria que 
podia receber em vida, como 
reconhecimento de meu tra-

balho, o qual faço com muito 
amor e dedicação”, diz.

Para ele, são o amor e a de-
dicação que tornam um traba-
lho bem feito. Talvez essa seja 
a razão pela qual tenha sido 
indicado ao prêmio, que lhe dá 
o título de ‘Comendador Mar-
celo Ricardo Maganha’, pela 
Associação Brasileira das For-
ças Internacionais da Paz. “Ser 
músico ou viver de música em 
um país como o nosso, que não 
preserva e não dá importância 
à cultura e à arte como deveria, 

é um desafio. Mas essa meda-
lha só confirma que a minha 
escolha sempre esteve certa. 
Acredito que, como em toda e 
qualquer profissão, se não hou-
ver dedicação, disciplina e com-
prometimento, nada se realiza. 
Ser músico sempre foi um so-
nho para mim, desde os 12 anos 
de idade; com o passar do tem-
po isso se tornou um objetivo. 
Hoje, passados tantos anos, ele 
se realiza todos os dias e conti-
nuo me apaixonando por essa 
arte cada vez mais”, finaliza.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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PEDERNEIRAS
A Campanha do Agasalho continua em Pederneiras, que segue arrecadando roupas 
novas e usadas em bom estado para aquecer as pessoas carentes do município. O Fundo 
Social de Solidariedade do município espera arrecadar 25 mil peças até o dia 6 de julho. 
As doações podem ser feitas em 28 pontos da cidade, onde foram distribuídas as caixas 
identifi cadas da Campanha. Informações pelo telefone (14) 3252-2155.

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?

Festa Junina Solidária agita o fi nal de semana
Evento conta com apresentações musicais e encontro de carros antigos

Da Redação

Música, comida boa, di-
versão e solidariedade 
marcam a 3ª Festa Ju-

nina Solidária de Macatuba que 
começou ontem (14) e segue até o 
domingo (16), no Centro de Lazer 
do Trabalhador de Macatuba. O 
evento, que dá sequência às come-
morações pelos 119 anos da cida-
de, tem entrada gratuita.

Assim como nos anos ante-
riores, a Prefeitura Municipal de 
Macatuba e as empresas parceiras 
custeiam toda a estrutura da festa 
(barracas, palco, som e shows), 
que tem caráter filantrópico, com 
a praça de alimentação e espaço 
kids sob responsabilidade das 
entidades, que comercializam os 
produtos a preço acessível e ainda 

SHOW - The Beatles One é atração principal da Festa Junina Solidária

arrecadam recursos para a manu-
tenção de suas atividades.

Neste ano, participam da fes-
ta a Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais), Casa 
do Oleiro, Fundo Social de Soli-
dariedade, Legião Mirim, Lions 

Clube, Loja Maçônica Caridade 
e Concórdia, ONG (Organização 
Não Governamental) São Francis-
co de Assis, Osaas (Organização 
Santo Antonio de Ação Social), Re-
canto dos Velhinhos e Santa Casa 
de Macatuba.

A praça de alimentação con-
tará com muitas delícias como 
espetinho, buraco quente, lanche 
de pernil, cachorro quente, pas-
tel, mini pizza, milho verde, do-
ces, chope, cerveja, refrigerante 
e água. O espaço kids tem brin-
quedos infláveis, roda gigante, 
carrossel e patinho.

Na noite deste sábado (15), a 
partir das 19h, a festa será dedica-
da à música sertaneja, com o show 
da dupla Augusto Cesar & Gusta-
vo, vencedora do quadro Jovens 
Talentos, do Programa Raul Gil 
(SBT), e a apresentação do cantor 
macatubense João Vitor Dias.

Amanhã (16) é a vez da prin-
cipal atração da festa, a banda The 
Beatles One, cover oficial do grupo 
britânico, que sobre ao palco a par-
tir das 13h30 para agitar o público 
macatubense. Na mesma tarde, se 
apresenta a banda La Frequência, 
formada por músicos da cidade.

6º Encontro de Carros Antigos deve reunir mais de 250 expositores

Dentro da programação 
da 3ª Festa Junina Solidária 
também acontece o 6º En-
contro de Carros Antigos, 
que no domingo (16), a partir 
das 9h, deve reunir centenas 
de expositores e clubes de 
carros antigos de diversas 
cidades do estado de São 
Paulo. Devido ao sucesso das 
edições anteriores, a organi-
zação espera reunir mais de 
250 colecionadores.

Além dos carros, cami-
nhonetes e motocicletas, o 
encontro vai contar com o 
tradicional mercado de pul-
gas, que é como os amantes 
de carros antigos chamam 
o comércio de peças e aces-
sórios usados. Os veículos 
ficam reunidos nos campos 
de futebol. Já a parte de cima 
do Centro de Lazer recebe as 
outras atrações, que se esten-
dem até o período da noite.

DOMINGO DOS POSSANTES - Macatuba é ponto de encontro de 
colecionadores e apaixonados por carros antigos neste domingo (16)

Dois eventos movimentam Praça Tiradentes neste sábado (15)
Arte na Praça e Cultura que Salva acontecem às 8h e às 16h, respectivamente

Da Redação

A Secretaria de Planejamen-
to e Turismo da Prefeitu-
ra Municipal de Agudos, 

juntamente com o Conselho 
Municipal de Turismo (Comtur) 
e a Casa do Artesão, realiza nes-

te sábado (15), mais uma edição 
do evento Arte na Praça, que re-
úne grande diversidade de expo-
sitores de artesanato, a partir das 
8h, na Praça Tiradentes.

No mesmo dia, também na 
Praça Tiradentes, será realizado 
o evento “Cultura que Salva”, a 

partir das 16h, com recreação 
infantil, distribuição de pipoca, 
algodão doce e apresentação de 
Rappers, entre eles o Estatuto 
do Rap, Betinho, Dentão da 
Rima, Andar de Cima e Palha-
ço Big Big.

O encontro comemora três 

anos do Movimento Cultura que 
Salva em Agudos e tem o apoio 
da Casa do Hip-Hop de Bauru e 
Prefeitura Municipal de Agudos. 
Ainda durante o evento serão re-
colhidas doações de alimentos e 
haverá sorteio de brindes para os 
participantes e oficina de grafite.



Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Junho de 2019. Na página B3. Valor da publicação R$ 898,20.
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ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA E CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL

CARGOS 01 A 11 – ACS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, convoca os 
habilitados na Prova Objetiva, conforme o estabelecido no Capítulo 7 e de acordo com o Resultado Final das Provas Objetivas 
divulgado em 31 de maio de 2019, para realizarem o Curso de Formação Inicial, conforme fixa a Lei Federal nº 11.350/06, alterada 
pela Lei Federal nº 13.595/18, observando a rigorosa ordem de classificação.
A listagem dos candidatos convocados para a realização da matrícula do Curso de Formação Inicial é a estabelecida no 
Anexo I, do Edital e respeitará os critérios de quantidade de candidatos aprovados na prova objetiva para a realização do 
Curso de Formação Inicial, conforme Capítulo 12 – DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL – CARGO DE AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE (TODAS AS ÁREAS E SUBÁREAS), do Edital Nº 01/2019.

DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA
Os candidatos deverão comparecer para realização da matrícula, munidos dos documentos para matrícula, conforme instruções a 
seguir relacionadas:
Data: 24 de junho a 02 de julho de 2019 (exceto aos sábados, domingos e feriados). 
Local: COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL
Endereço: AV. Brasil, 850 – Centro – Lençóis Paulista/SP
Horário: das 08h00 às 16h00.

DOS DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA                    
Para participar do Curso de Formação Inicial, o candidato deverá apresentar inicialmente, para a matrícula, os seguintes 
documentos:
a) cópia da carteira de identidade (RG);
b) cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) cópia da Certidão de Nascimento, Casamento ou de Termo de União Estável devidamente registrado em cartório, ou protocolo 
em caso de perda;
d) cópia autenticada do certificado de conclusão do Ensino Médio ou documento original que comprove a conclusão do Curso; 
e) cópia do comprovante de residência, na área da comunidade de abrangência em que irá atuar, que deverá ser feito por 
meio da apresentação de contas de água, luz ou telefone fixo, contrato de aluguel, em nome do candidato, no nome dos 
pais no caso de solteiro ou cônjuge, neste último caso, deverá também ser apresentada a comprovação da união, através 
de certidão de casamento ou declaração de união estável.
No ato da apresentação da documentação citada acima, o candidato declarará estar ciente que a falta de um dos documentos 
exigidos ou documentos que não atendam ao requisitado para inscrição no Concurso Público, implicará na sua eliminação do 
certame.
O candidato que já possuir o Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Formação Inicial, com carga horária mínima de 
40 (quarenta) horas, e cujo conteúdo atenda às exigências previstas para o exercício de Agente Comunitário de Saúde, estará 
dispensado da realização do Curso devendo entregar cópia do comprovante de conclusão, até a data de encerramento da 
matrícula.
O candidato que não comparecer para realizar a matrícula no Curso de Formação Inicial não poderá realizá-lo
posteriormente, e, estará automaticamente eliminado do Concurso Público.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA/SP não se responsabilizará pela eventual impossibilidade do candidato em 
comparecer nos dias e horários determinados para a matrícula e realização do Curso.
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para matrícula e realização do Curso de 
Formação Inicial.
O resultado da matrícula e a Convocação para a realização do Curso de Formação Inicial e demais informações serão divulgadas 
nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA/SP
(www.lencoispaulista.sp.gov.br), na data provável de 05 de julho de 2019.

Lençóis Paulista/SP, 14 de junho de 2019.
WALDOMIRO PONSONI FILHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO I
LISTAGEM DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A MATRÍCULA DO CURSO DE 

FORMAÇÃO INICIAL EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Data: 24 de junho a 02 de julho de 2019 (exceto aos sábados, domingos e feriados). 
Local: COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇO CIVIL
Endereço: AV. Brasil, 850 – Centro – Lençóis Paulista/SP
Horário: das 08h00 às 16h00.

CARGO 01 - ACS - Agente Comunitário de Saúde – Área 1 (ANTES DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL)

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0318000085 PRISCILA LLOBET DE VILHENA SILVA 436897246 70,00 1

0318000027 EDILAINE CRISTINA DA SILVA 433038214 62,50 2

0318000052 IZABELA PAVANELLO GUILHEN 459649450 55,00 3

0318000001 ADRIANA CRISTINA REZENDE 61318534 55,00 4

0318000064 LEANDRO BORGES DA SILVA 525797464 52,50 5

0318000054 JANE VICENTE FERREIRA 30. 503. 868-0 50,00 6

0318000018 CRISTIANE DOS ANJOS SANTOS CRESPILHO 276881424 50,00 7

0318000112 WESLEY DE ALMEIDA MESSIAS 56491860x 50,00 8

CARGO 02 - ACS - Agente Comunitário de Saúde – Área 2 (ANTES DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL)

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0318000145 RODOLFO BONFIM DE MELO 44.850.249-5 52,50 1

0318000137 KELI CRISTINA PEREIRA MARQUES 466986014 50,00 2

0318000147 SILVANA APARECIDA DOS SANTOS 454894491 50,00 3

CARGO 03 - ACS - Agente Comunitário de Saúde – Área 3 (ANTES DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL)

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0318000172 LUIZ MIGUEL DORNAS DE OLIVEIRA MG-18.284.727 52,50 1

0318000153 ANA PAULA RODRIGUES JOSÉ 416533462 52,50 2

0318000162 FRANCIELE APARECIDA DE ARAUJO 481709770 50,00 3

CARGO 04 - ACS - Agente Comunitário de Saúde – Subárea 4A (ANTES DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL)

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0318000228 LUCAS DE CAMARGO ARRUDA 525795662 70,00 1

0318000254 WALTER APARECIDO MORALES 16.156.459-8 62,50 2

0318000244 RAFAELA CAROLINA BATISTA JULIO 529707512 60,00 3

0318000214 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 235399395 57,50 4

0318000225 LARIANE MARIA DE JESUS 41061532-8 55,00 5

0318000233 MARCIO ROBERTO CASALI DEL ROSSO 10970441 55,00 6

0318000232 MARCIA TEREZINHA PURGANO FRANCISCO 268227019 52,50 7

0318000238 MARIA REGINA MICADEI MARZO 251581834 50,00 8

0318000237 MARIA JOSE JANDRE DE OLIVEIRA 355687343 50,00 9

0318000207 ELIANE CAMARGO ARRUDA 434431175 50,00 10

CARGO 05 - ACS - Agente Comunitário de Saúde – Subárea 4B (ANTES DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL)

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0318000272 SANDRA VASSOLER SALGADO 21529130 57,50 1

0318000271 RENATA DUARTE 408978843 55,00 2

0318000265 LETICIA APARECIDA DOS SANTOS 455172080 55,00 3

0318000275 ULISSES HENRIQUE COSTA SARANHOLI 409275219 52,50 4

0318000260 GABRIELA ANDRADE 412097035 50,00 5

CARGO 06 - ACS - Agente Comunitário de Saúde – Subárea 7A (ANTES DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL)

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0318000318 ONÉLIA SILVA GIANGARELLI 16825448 60,00 1

0318000287 CAROLINA CASALI MORETTO 41801809-1 57,50 2

0318000317 NEREIDE PELEGRIN 17.558.593 55,00 3

0318000284 ANGELICA GISELE DE SOUZA JANUÁRIO 41019105x 52,50 4

0318000313 MARIANE TANAKA GIGLIOLI 50.840.594-4 52,50 5

0318000288 CAROLINE SOARES DE ANDRADE 44007688-2 50,00 6

CARGO 07 - ACS - Agente Comunitário de Saúde – Subárea 8C (ANTES DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL)

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0318000377 MILTON DE OLIVEIRA GOMES 17345485 67,50 1

0318000391 SOLANGE DE FATIMA FERREIRA OLIVEIRA 340365353 65,00 2

0318000331 ALBERTINA CAMARGO REZENDE DA SILVA 27735139X 62,50 3

0318000396 VERA LÚCIA FONTINI POLEGATTO 337031356 62,50 4

0318000393 TAMARA CARVALHO FERRAZ ARRUDA 40.960.867-1 55,00 5

0318000390 SANDRA MARIA GOMES OLIVEIRA 257723857 52,50 6

0318000361 JOÃO LUCAS DA SILVA SANTOS 471575926 52,50 7

CARGO 08 - ACS - Agente Comunitário de Saúde – Área 11 (ANTES DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL)

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0318000460 JOEL RODRIGO MERGULHAO 415418033 62,50 1

0318000410 BEATRIZ ROCHA LOPES 44.445.533-4 55,00 2

0318000487 NATÁLIA APARECIDA DENARDI 412097771 55,00 3

0318000440 GABRIEL DE LIMA CARVALHO 44.261.559-0 55,00 4

0318000403 ANA CAROLINA PORTES FONSECA DIAS 406758037 52,50 5

0318000484 MATEUS HENRIQUE DE JESUS PINTO 533802738 52,50 6

0318000446 GLAUCIA PRISCILA DE PONTE PRANDINI 440078428 52,50 7

0318000437 FERNANDA SANTOS OLIVEIRA 340371262 52,50 8

0318000505 SUELEN DE FÁTIMA DA SILVA 4893354348 50,00 9

0318000493 PATRICIA MARQUES FERRAZ 482366886 50,00 10

0318000508 THAIS DE SOUZA 474787321 50,00 11

0318000459 JOÃO VITOR MORAES DO AMARAL 49.813.976-1 50,00 12

0318000426 EDNA ROSA ALVES DE BRITO SANCHES 34101028-5 50,00 13

CARGO 09 - ACS - Agente Comunitário de Saúde – Área 12 (ANTES DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL)

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0318000539 MATEUS HENRIQUE FREITAS GRIFANTI 579744401 60,00 1

0318000537 MARCOS DIAS JUNIOR 45.258.983-6 50,00 2

0318000533 LARISSA FERNANDA LARA MEDEIROS 49.795.929-x 50,00 3

CARGO 10 - ACS - Agente Comunitário de Saúde – Área 13 (ANTES DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL)

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0318000558 ADRIANA MARIA CASTELHANO 277790736 67,50 1

0318000656 RODRIGO RIBEIRO DE PONTE 440079597 67,50 2

0318000560 ALINE REGINA CARVALHO DA COSTA 47170407-6 67,50 3

0318000589 DANUSA MARA MARTINS CASTRO 41673195-8 60,00 4

0318000621 LARISSA DIEGOLI 471288834 57,50 5

0318000663 SOLANGE APARECIDA SARDINHA DE CARVALHO 30.889.456-X 57,50 6

0318000625 LETÍCIA GOMES DE CAMARGO 525797075 55,00 7

0318000630 LUIS CARLOS STOPA 19432365-0 55,00 8

0318000556 ABNER DANIEL 559707678 55,00 9

0318000666 VALENTINA DO CARMO BONALUME PEREIRA 21971260 50,00 10

CARGO 11 - ACS - Agente Comunitário de Saúde – Área 14 (ANTES DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL)

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0318000676 ANA LÍGIA ACÁCIO DA SILVA 54.995.003-5 52,50 1

0318000703 LARIANE MARIA DE OLIVEIRA 40.915.491-x 52,50 2

0318000723 VALDETE RIBEIRO CORREA 415422796 52,50 3

0318000727 VIVIANE CARLA MORELLI DA VEIGA 32388961X 50,00 4

0318000680 ANGÉLICA ROSSINI ARAÚJO 46336927-0 50,00 5

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Junho de 2019. Na página B3. Valor da publicação R$ 175,00.

LIMPEZA DE TERRENO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identifi cados, nos termos das Leis Municipais nº 2.530/97 e 2.911/01, 
regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 314/2014, que já foram NOTIFICADOS a executar a limpeza e demais atos 
indispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas propriedades. Como não houve manifestação do proprietário 
ou responsável, foi realizada a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a multa e cobrança da limpeza em 
dívida ativa.

Lençóis Paulista, 15 de Junho de 2019.

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 

Nome Endereço Laudo Cadastro imobiliário Valor

Eliane Pereira Dias dos Santos Rua Joaquim Maria Contente L02 Q01 
Maria Luiza I 282 24138/3257 R$284,00

Terra Imóveis S/C Ltda Rua José Luiz Andriotti L01 Q02 Sta 
Lúcia 329 27591/6664 R$239,16

Terra Imóveis S/C Ltda Rua Alceste Jansen Paccola L25 Q02 
Sta Lúcia 329 27615/6245 R$240,37

Maria Luiza Construções e 
Empreendimentos

Rua Alceste Jansen Paccola L14 Q02 
Sta Lúcia 329 27604/6518 R$287,16

Wesley Alexandre Angelico Av. João Paccola L04 Q11 Antonieta 330 11761/2707 R$260,00
Maria Luiza Comércio e 
Empreendimentos Ltda

Rua Mauro Mazzili L06 Q25 Maria 
Luiza IV 330 28345/5112 R$166,56

José Carlos Mota de Camargo 
e Patricia

Rua Antonia Villas Simo Llobet L01 Q 
B Planalto 331 29114/6439 R$368,11

Gerson Giacomini Rua Lidio Bosi L02 Q D Humaitá 332 5741/527 R$690,09
João Pereira de Godoy Rua Guaianazes L233 Q10 Monte Azul 332 19624/7108 R$199,66

Nexus Participações S/C Ltda Rua Romeu Breda L25 Q E Grajaú 332 25462/6224 R$200,00
Márcio Antonio Camargo 

Almeida e Ana
Rua Angelo Leopoldo Paccola 25 Sta 

Terezinha 332 26034/7121 R$160,00

Caixa Economica Federal Rua Antonio Tomazzi 10 Baccili 333 6003/1221 R$240,00

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Junho de 2019. Na página B3. Valor da publicação R$ 129,40.

NOTIFICAÇÃO

Ficam os contribuintes/responsáveis abaixo identifi cados, nos termos das Leis Municipais nºs Lei 2.530/97 e 2.911/01, 
regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 314/2014, NOTIFICADOS a executar a limpeza e demais atos indispensáveis 
à manutenção dos imóveis de suas respectivas propriedades, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da 
publicação desta, sob pena de incidir multas e outras cominações legais.

Lençóis Paulista, 15 de Junho de 2019.

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 

Nome Endereço Laudo Cadastro imobiliário
Algia Rita da Silva e Tiago Ferreira Rua Marcilio Minetto L07 Q S Grajaú 323 25963/6207

João Nilton Pereira de Freitas Rua Benedito dos Santos L10 Q E 
Grajaú 320 25447/4725

Sérgio Pelegrini Marun Rua Marcilio Minetto L15 Q S Grajaú 320 25971/6341
Infratec Empreendimentos 

Imobiliários Ltda
Rua Antonia Cecilia Pavanelli Sasso 

L19 Q K Planalto 218 29265/6612

José Alves Sobrinho Rua Antonia Cecilia Pavanelli Sasso 
L26 Q K Planalto 218 29272/6778

Sérgio Pelegrini Marun Rua Mário Dalben L21 Q P Grajaú 262 25876/5482
Wagner Rogério Barbosa e 

Rosane Mirian
Rua Mauro Mazzili L03 Q25 

Maria Luiza IV 274 28342/6385
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Prefeitura Municipal
de Borebi

Prefeitura Municipal
de Borebi

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:
 
DANIEL MORENO e ROBERTA ORCIOLI MACHADO, sendo o preten-
dente: nacionalidade brasileira, divorciado, convive em união estável, ser-
viços gerais, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 01/08/1980, residente e 
domiciliado em Lençóis Paulista - SP; e a pretendente: nacionalidade bra-
sileira, viúva, convive em união estável, cabeleireira, nascida em Londrina 
- PR, aos 12/09/1983, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha 
de MARIO SERGIO ORCIOLI e de ELENICE DE OLIVEIRA ORCIOLI.
 
RICARDO LUIZ DA SILVA e ANA PAULA CARNEIRO, sendo o preten-
dente: nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em segurança do trabalho, 
nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 18/07/1984, residente e domiciliado 
em Lençóis Paulista - SP, fi lho de JORGE LOURENÇO DA SILVA e de 
CORINA MARIA DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, sol-
teira, professora de dança, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 02/01/1989, 
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de MIGUEL PEDRO 
CARNEIRO e de CLAUDIA PLANAS CARNEIRO.
 
GABRIÉL FERNANDES FRANCO e DEBORA MARTINS SANTANA, 
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, operador de proces-
sos, nascido em Macatuba - SP, aos 13/05/1991, residente e domiciliado em 
Lençóis Paulista - SP, fi lho de LAURINDO FRANCO e de SUELI DE FÁ-
TIMA FERNANDES FRANCO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, nascida em Andradina - SP, aos 16/06/1993, residente 
e domiciliada em Bauru - SP, fi lha de VANDEVALTER SANTANA e de 
SONIA MARIA MARTINS SANTANA.
 
FRANCISCO CARLOS DA SILVA e LUCIMARA APARECIDA VAZ, sen-
do o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, operador de máquina 
agrícola, nascido em Pérola - PR, aos 14/02/1966, residente e domiciliado em 
Lençóis Paulista - SP, fi lho de MIGUEL ANTONIO DA SILVA e de MARIA 
BARBOSA DE ASSIS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, 
serviços gerais, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 05/04/1976, residente 
e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, fi lha de JOSÉ ROBERTO VAZ e 
de APARECIDA DAS DÔRES CAMPOS VAZ.( Faço saber que pretendem 
Converter a União Estável em Casamento 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,13 de junho de 2019.

O Ofi cial: RICARDO GALLEGO

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

CLUBE DA AMIZADE DA TERCEIRA 
IDADE DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

“CLUBE DA AMIZADE DA TERCEIRA IDADE DE LENÇÓIS PAULISTA”, 
com sede na Rua Dr. Antônio Tedesco, nº 255, Sala 11, Centro, nesta cidade e co-
marca de Lençóis Paulista/SP, CNPJ 03.576.401/0001-82, Inscrição municipal 
nº 11889-3, convoca todos os associados para reunião da Assembleia Geral para 
eleição da Diretoria, Conselho Fiscal e Suplentes, que se realizará no dia 22 de 
junho de 2019 às 20 horas no Clube da Cecap, situado na Avenida Carlos Drum-
mond de Andrade, nº 275. Os interessados em concorrer deverão apresentar suas 
chapas até as 16 horas do dia 21 de junho de 2019, junto à Secretaria do Clube.

Maria Inês Cachone Camillo - Presidente

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Junho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 76,70.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Junho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 65,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Junho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 87,90.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Junho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 111,65.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Junho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 194,15.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Junho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 204,50.

Publicado no jornal O Eco, no dia 15 de Junho de 2019. Na página B4.
Valor da publicação R$ 72,70.

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 
abaixo identifi cado 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: Médico Psiquiatra
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 850, 
centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 17 de junho de 2019.
Horário: 14h30.

01 – Maria Angelica Torneli Ribeiro 

Lençóis Paulista, 12 de junho de 2019.

SILVIO PACCOLA JUNIOR
Presidente da Comissão Municipal de Serviço Civil

ATOS DECLARATÓRIOS DE REGULARIZAÇÃO DE VIDA 
ESCOLAR EXARADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.

A Secretária Municipal de Educação do Município de Lençóis Paulista, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, com base na Delibera-
ção CME nº 001/2015, homologada pelo Decreto Executivo nº 185, de 26 
de maio de 2015, DECLARA CONVALIDADOS OS ATOS ESCOLARES 
conforme abaixo segue:
1. ATO DECLARATÓRIO Nº 08/2019
Nome: GABRIELA BISPO
R.A. nº 103.207.402-4/SP, referente ao ano letivo de 2015.

2. ATO DECLARATÓRIO Nº 09/2019
Nome: JOÃO VICTOR MACIEL
R.A. nº 108.813.015-X/SP, referente ao ano letivo de 2018.
 
Lençóis Paulista, 06 de junho de 2.019.-

MEIRI APARECIDA GALASSI MONTANHERO
Secretária de Educação

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
27/2019 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRI-
COS, que classifi cou a(s) empresas(s): E. R. VELANI ELETRICA EPP, 
totalizando R$ 16.052,00; PRIMAR-NET INSTALAÇÕES ELETRICAS 
E INFORMATICA LTDA, totalizando R$ 3.848,70; PRISCILLA C. BOSO 
ANGELICO, totalizando R$ 12.777,10; com todas as demais condições con-
forme Edital, fi ca aberto o prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da 
data de publicação deste ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena 
de decair do direito ao registro de preço, podendo ainda, sujeitar-se às penali-
dades estabelecidas no Edital. BOREBI, 06/06/2019. ANTONIO CARLOS 
VACA.

Extrato de Ata nº 56/2019: Pregão nº 74/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: E. R. VELANI ELETRICA EPP; Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/1 vr R$ 80,00; 1/2 vr R$ 136,00; 1/4 vr R$ 330,00; 1/5 vr R$ 3,30; 
1/9 vr R$ 18,00; 1/10 vr R$ 30,00; 1/13 vr R$ 50,00; 1/25 vr R$ 75,00; 1/27 
vr R$ 44,00; totalizando R$ 16.052,00. Data: 06/06/2019.

Extrato de Ata nº 54/2019: Pregão nº 74/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: PRIMAR-NET INSTALAÇÕES ELETRICAS E IN-
FORMATICA LTDA; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/6 vr R$ 0,27; 1/11 vr R$ 
55,99; 1/15 vr R$ 3,47; 1/16 vr R$ 14,87; 1/17 vr R$ 202,50; 1/21 vr R$ 
5,89; 1/22 vr R$ 1,66; 1/23 vr R$ 6,02; 1/24 vr R$ 18,14; 1/26 vr R$ 32,70; 
1/29 vr R$ 4,85; 1/30 vr R$ 1,40; 1/31 vr R$ 1,40; totalizando R$ 3.848,70. 
Data: 06/06/2019.

Extrato de Ata nº 55/2019: Pregão nº 74/2019; Contratante: Município de 
BOREBI; Contratada: PRISCILLA C. BOSO ANGELICO; Objeto: REG-
ISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS; Vigência: 12 meses. 
Lote/Item: 1/7 vr R$ 25,74; 1/8 vr R$ 15,95; 1/12 vr R$ 46,20; 1/14 vr R$ 
17,66; 1/18 vr R$ 79,50; 1/20 vr R$ 44,99; totalizando R$ 12.777,10. Data: 
06/06/2019.

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

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
25/2019 - Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO 
DE PODAS DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NA 
RODOVIA OSVALDO PINHEIRO DE GÓES, que classifi cou a empre-
sa: SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUÍ - ME, totalizando R$ 
35.000,00; com todas as demais condições conforme Edital. Fica aberto o 
prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar da data de publicação deste ato 
para que o vencedor assine o contrato, sob pena de decair do direito pregão, 
podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital. BOREBI, 
13/06/2019. ANTONIO CARLOS

Extrato de Contrato 39/2019 - Pregão nº 25/2019; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUÍ 
- ME; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PO-
DAS DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NA RODO-
VIA OSVALDO PINHEIRO DE GÓES; Vigência: 2 meses. Lote/Item: 1/1 
vr R$ 35.000,00; totalizando R$ 35.000,00. Data: 13/06/2019.

CLUBE ESPORTIVO 
MARIMBONDO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

De acordo com o Estatuto social no seu artigo 26 e respectivos parágrafos, 
convocamos o titular do título número 2076 a comparecer na secretária do 
Clube até 15 de julho de 2019 para tratar de assuntos de seu interesse.
 

A Diretoria

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

Antonio Marcos Martins, Diretor Executivo do Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista – IPREM, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto 
na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os 
seguintes atos ofi ciais:

Portaria n.º 032/2019 de 14.06.2019......Concede aposentadoria por invali-
dez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados nos termos do artigo 6-A da Emenda Constitucional n.º 41/2003, 
à servidora da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Sra. MARIA APA-
RECIDA ZUNTINI SANTOS, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar, com 
fundamento no artigo 33 e seguintes da Lei Complementar Municipal n.º 
27/2005, em observância ao artigo 40, § 1.º, I, da Constituição Federal, com 
início do benefício em 17.06.2019.

Portaria n.º 033/2019 de 14.06.2019......Concede aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição, com proventos integrais calculados nos termos 
do artigo 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, ao Servidor da Prefei-
tura Municipal de Lençóis Paulista, Sr. PAULO SERGIO DE CAMARGO, 
ocupante do cargo efetivo de Vigilante, com fundamento na Lei Complemen-
tar Municipal n.º 27/2005 e nos termos do artigo 3.º da Emenda Constitucio-
nal n.º 47/2005, com início do benefício em 17.06.2019.

Lençóis Paulista, 14 de junho de 2019.
 

ANTONIO MARCOS MARTINS
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 013/2019

ANDERSON PRADO DE LIMA, Prefeito de Lençóis Paulista, usando 
das atribuições que lhe foram conferidas por lei, ratifi ca a contrata-
ção do Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, inscrito no 
CNPJ sob nº 08.179.183/0001-66, para realização dos serviços de 1) 
Elaboração, Aplicação e Correção das Provas Escritas (objetiva e reda-
ção) e 2) Preparação, Aplicação e Correção da Avaliação Psicológica, 
necessários para o processo de escolha dos membros do Conselho Tu-
telar (mandato 2020-2023) da Prefeitura Municipal de Lençóis Pau-
lista, cujo valor será de R$ 36.550,00 (trinta e seis mil, quinhentos 
e cinquenta reais), e cuja despesa correrá através da DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N.º 013/2019, Processo n.º 148/2019, com fundamento 
no disposto no artigo 24, inciso XIII da Lei Federal n.º 8.666/93.
 
Publique-se, como condição de efi cácia do ato.

Lençóis Paulista, 07 de junho de 2019.

ANDERSON PRADO DE LIMA
Prefeito

Aviso de Licitação – Pregão nº 086/2019 – Processo nº 129/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de baterias automotivas, para frota 
de veículos da municipalidade. Tipo: Menor preço – Recebimento das pro-
postas e sessão de lances: 04 de junho de 2019 às 14h00 – 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, 21 de maio de 2019. JOSÉ DENILSON 
NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

Aviso de Licitação – Pregão nº 103/2019 – Processo nº 150/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viço telefônico fi xo comutado (STFC). Tipo: Menor preço – Recebi-
mento das propostas e sessão de lances: 02 de julho de 2019 às 09h00 
– 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, 14 de 
junho de 2019. JÚLIO ANTÔNIO GONÇALVES – Secretário de Su-
primentos e Licitações Substituto.

Aviso de Licitação – Pregão nº 104/2019 – Processo nº 151/2019
Objeto: Aquisição e renovação de Licença de uso Microsoft Select com 
Software Assurance. Tipo: Menor preço – Recebimento das propostas e 
sessão de lances: 02 de julho de 2019 às 14h00 – 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, 14 de junho de 2019. JÚLIO ANTÔNIO 
GONÇALVES – Secretário de Suprimentos e Licitações Substituto.

AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços nº 009/2019 – 
Processo nº 152/2019

Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de ampliação 
das calçadas e recapeamento asfáltico da Rua XV de Novembro (2ª Fase, 
Convênio Federal). Tipo: menor preço – Encerramento: 01 de julho de 
2019 às 14:00 horas – Cadastramento: Poderá ser feito até as 17:00 
horas do dia 28 de junho de 2019 – 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, 14 de junho de 2019. JÚLIO ANTÔNIO 
GONÇALVES – Secretário de Suprimentos e Licitações Substituto.

Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista

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 5246 de 12.06.2019…….”Institui o Domicílio Fiscal Eletrônico - DF-e 
e dá outras providências. 
 Lei 5247 de 12.06.2019…….Adota os padrões e critérios constantes da Res-
olução n.º 738, de 6 de setembro de 2018, do CONTRAN, para instalação de 
travessia elevada para pedestres em vias públicas do Município de Lençóis 
Paulista. 

Decreto Executivo 312 de 6.06.2019…….Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 373.218,05 
Decreto Executivo 313 de 7.06.2019…..Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 465.461,61.  
Decreto Executivo 314 de 7.06.2019…..“Dispõe sobre a modifi cação do có-
digo de aplicação e código da fonte de recursos do orçamento vigente.  
Decreto Executivo 315 de 10.06.2019…..Designa Rafael Aparecido Franco 
para exercer a função gratifi cada de Encarregado de Equipe. 
Decreto Executivo 316 de 10.06.2019….Afasta Andreia Leal de Carvalho do 
cargo de Professor de Ensino Fundamental I e designa para exercer a função 
gratifi cada de Vice-Diretor de Escola. 
Decreto Executivo 317 de 10.06.2019…Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 269.300,00. 
Decreto Executivo 318 de 11.06.2019…Dispõe sobre a suplementação de 
verbas do orçamento vigente no valor de R$ 19.545,11. 
Decreto Executivo 319 de 11.06.2019…Declara a estabilidade de servidores 
que cumpriram o estágio probatório.
Decreto Executivo 320 de 12.06.2019…...Revoga a permissão concedida a 
favor de João Batista Serafi m. 
Portaria 655 de 12.06.2019…….Convalida o afastamento concedido a Ro-
drigo Fernandes de Oliveira, Pedreiro 
Portaria 656 de 12.06.2019…….Convalida o afastamento concedido a José 
Henrique Lazari, Professor de Ensino Fundamental II - Português. 
Portaria 657 de 12.06.2019…….Convalida o afastamento concedido a Rute 
Specian Vieira Sanches, Agente Administrativo. 
Portaria 658 de 12.06.2019…….Prorroga o afastamento concedido a Jair 
Bento de Oliveira, Operador de Máquinas.
Portaria 659 de 12.06.2019…….Convalida o afastamento concedido a Ter-
eza de Jesus Correia, Vigilante. 
Portaria 660 de 12.06.2019…….Prorroga o afastamento concedido a Helia-
mara Cláudia Pupo da Silva, Professor de Ensino Fundamental I. 
Portaria 661 de 12.06.2019…….Prorroga o afastamento concedido a Adri-
ana Benedita de Oliveira Berto Godoi, Agente Escolar. 
Portaria 662 de 12.06.2019…….Prorroga o afastamento concedido a Juliana 
Aparecida Ribeiro, Agente de Serviços Gerais. 
Portaria 663 de 12.06.2019…….Prorroga o afastamento concedido a Ivone 
de Fátima Soares da Silva, Agente de Serviços Gerais. 
Portaria 664 de 12.06.2019…….Prorroga o afastamento concedido a Renata 
de Oliveira, Agente Comunitário de Saúde. 
Portaria 665 de 12.06.2019…….Prorroga o afastamento concedido a Maria 
Inês Carrilho, Médico de Saúde da Família. 
Portaria 666 de 14.06.2019…….Afasta, para tratamento de saúde, Simone 
Cristina de Souza, Agente de Saúde. 
Portaria 667 de 14.06.2019…….Prorroga o afastamento concedido a Patrícia 
Ciati dos Santos, Professor de Ensino Fundamental II - Português. 
Portaria 668 de 14.06.2019…….Prorroga o afastamento concedido a Leoní-
dia de Oliveira Angélico, Agente de Serviços Gerais. 
Portaria 669 de 14.06.2019…….Prorroga o afastamento concedido a Silvana 
Ribeiro Ludovico, Monitor Cultural. 
Portaria 670 de 14.06.2019…….Convalida o afastamento concedido a Gus-
tavo Henrique Luiz, Monitor Cultural. 
Portaria 671 de 14.06.2019…….Prorroga o afastamento concedido a Rose-
meire Lopes Batista Costa, Monitor de Creche. 
Portaria 672 de 14.06.2019…….Convalida o afastamento concedido a 
Miguel Afonso Pelegrin, Técnico em Meio Ambiente. 
Portaria 673 de 1.06.2019……..Convalida o afastamento concedido a Sol-
ange Araújo Cândido, Agente de Serviços Gerais. 
Portaria 674 de 14.06.2019…….Convalida o afastamento concedido a Ellem 
Cristina Losnaque, Agente de Comunitário de Saúde. 
Portaria 675 de 1.06.2019……..Concede licença gestante a Jéssica Matias 
Medina, Monitor de Creche. 
Portaria 676 de 14.06.2019…….Cessa o afastamento concedido para trata-
mento de saúde e concede licença gestante a Elisangela Aparecida Barbosa 
de Moura, Cozinheiro. 
Portaria 677 de 14.06.2019…….Cessa o afastamento concedido para trata-
mento de saúde e concede licença gestante a Josiane Ribeiro Correa, Profes-
sor de Educação Infantil I. 
Portaria 678 de 14.06.2019……..Nomeia Klissia Yuri Issogai Rocha para o 
cargo de Professor de Ensino Fundamental I. 
Portaria 679 de 14.06.2019…….Nomeia Taiane Mara Pereira Sousa para o 
cargo de Professor de Ensino Fundamental I. 

Lençóis Paulista, 14 de junho de 2019.

Railson Rodrigues
Secretário de Administração
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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 SE Um 
Fox 2006 com trio 
elétrico, pneus e 
motor novos, cor 
prata, fl ex. Tratar cel: 
99660-8985

FILHOTES DE Beagle 

– R$ 999,00 (14) 

99693-1478

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. Tra-
tar: (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.

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

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

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

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

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

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

BORRACHARIA TIÃO 
- Tratar na R: Palmiro 
Diegoli, 129, Jardim Pri-
mavera ou no telefone 
(14) 3264-8827.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GEOVANE ELÉTRICA 
Residencial: Serviços 
Instalações e reparos 
elétricos, faça um 
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 
ATENDIMENTO do-
miciliar e consultório, 
R: Cap. João Antônio, 
12-70, Bauru/SP. 
Tratar (14) 99665-6449. 
Email: je_quadra-
do1500@hotmail.com. 
Com Jéssica Quadra-
do- Crefi to 56758-LTF

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

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

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

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

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

MARCENARIA 
MORETTI – Irmãos 
Moretti desde 1960 
– Especializada em 
armários embutidos, 
estantes, copa e 
cozinha em fórmica, 
móveis sob encomen-
da. Endereço: Av Nove 
de Julho, 633, Centro. 
Telefones (14) 3263-
0300/ 3263-3300/ 
Whats 99634-9647

CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO - 
Cirurgiã Dentista Dra. 
Maraísa - R: Geraldo 
Pereira de Barros, 
1133, Centro – Atende 
convênios AESP 
odonto, ASP - aceita 
também cartões de 
crédito e débito. 
Tratar (14) 3263-0730/ 
99115-6306. Email: 
maraisama@hotmail.
com

IZAEL ESTOFADOS. 
Tratar (14) 3264-7063/ 
99738-3544 – Aten-
dimento para toda a 
região!

GRÁFICA 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 domingos 
e feriados até as 12: 
00h.Estamos com 
ótimos preços. Tratar 
(14) 99728-5999.

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

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

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

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

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

EDÍCULA ALDEIA 
- para 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 Paulis-
ta, conta espaço 
natura, moda indiana, 
decorações de várias 
regiões do brasil, 
acessórios com muito 
requinte e bom gosto, 
além de vinhos, doces 
fi nos em cachepôs de 
madeira e a famosa 
bagaceira, a cachaça. 
Localiza na Rua Raul 
Gonçalves de Oliveira, 
113, descendo o 
banco do brasil, @
galeriamarialp. Tratar: 
(14) 3264-2645 ou (14) 
99689-3939.

EMPRÉSTIMO CON-
SIGNADO para apo-
sentados e pensionista 
do INSS, garantidos 
pela Caixa Federal JCS 
Negócios Imobiliários 
– Rua xv de novembro 
581 (Edifício Paccola) 
centro Lençóis Paulista. 
Tratar: (14) 3264-5165 
ou (14) 99667-9992

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

ESTUDANTIL PRE-
SENTES Roupa de in-
verno é só aqui, aonde 
você encontra o melhor 
peças e melhor preço 
e atendimento hoje e 
sempre, conjuntos in-
fantis 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 formação 
na área. Contato (14) 
99632-0888

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

GRAFITE PARA facha-
da, pinturas Artísticas 
com desenhos para 
fachadas comerciais 
e residências. Studio 
Paccola (14) 99832-
3243.

SOU DIARISTA, com 
experiência. Boa 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
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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

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

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

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 Henri-
que de Camargo, 21, Jú-
lio Ferrari. Contato (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 sabores 
deliciosos e passar 
horas aconchegantes. 
Tratar na AV: Brasil, nº 
722 ou ligue (14) 3263-
0204/ 3263-2620.

MADALENA SAL-
GADOS - aceitamos 
encomendas de salga-
dos 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 – Ver-
duras, 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 An-
tônio, nº 773, Jd. Bela 
Vista ou (14) 99712-
5303 com Cícero.

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

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

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

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

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

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

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

EXCELENTE 
OPORTUNIDADE 
para escritórios, 
vende-se mesas, 
gaveteiros e armários, 
confeccionados em 
mdf e revestimentos 
padronizados. Tratar: 
(14) 9 91180204

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

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

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

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

VENDE-SE 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. Tratar cel: 
(14) 99700-0877

VENDE-SE TITULO 
do clube esportivo 
marimbondo. Tratar cel: 
99660-8985

VENDE SE  Duas 
malas de viagem semi 
novas, medias tratar 
3263-1280

VENDE SE Lote de 
roupa semi novas e 
calcados semi novos n° 
36. Tratar 3263-1280

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

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

ED JACARAN-
DÁ – vende-se 
apartamento com 02 
dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro 
social, área social, 
uma vaga de gara-
gem e vista panorâ-
mica para a cidade. 
Tratar com Juliane 
(14) 99726-0567

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

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

JD MORUMBI casa 
com 03 quartos 
sendo uma suíte 
com armário, 2 salas 
+ 1 sala de jantar, 
lavanderia, terreno 
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 cômo-
dos R$ 350 mil. Tratar 
(14) 99727-9056 com 
Antonio.

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

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

RESIDENCIAL 
PLANALTONOVA02 
dormitórios, sala, co-
zinha, área de serviço.
R$220.000,00 aceita 
fi nanciamento.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 banhei-
ro social, um lavado, 
uma cozinha e área de 
serviço com banheiro, 
uma garagem. Tratar: 
(14) 99117-2055

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

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

VENDE -SE casa no 
bairro Maria Luiza II, 
115m², 03 quartos, 
sendo 01 suítes. 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/ churrasqueira e ba-
nheiro - R$ 330.000,00 
– SANTANGELO 
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 
dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro 
social, área de 
serviço, área de lazer 
c/ churrasqueira 
despensa e garagem. 
Sala comercial 
c/ banheiro. – R$ 
250.000,00 – SAN-
TANGELO IMÓVEIS 
(14) 3263-7094 / 
99795-0722

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

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

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

APARTAMENTO 
EDIFÍCIO RENATA 
LYCIA 02 dormitórios, 
sala c/ 02 ambientes, 
cozinha, banheiro so-
cial, 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 Con-
sult Imóveis 14-3263 
1118/99781 2567

CASA JD. Ubirama-
frente: 02 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
wc. fundo: 01 dormi-
tório, 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 finan-
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/jan-
tar, cozinha planejada, 
área de serviço, 1 vaga 
de garagem coberta. 
Armários embutidos e 
ar condicionado. Aceita 
fi nanciamento ou carro 
como parte de pagto. 
R$190.000,00. Consult 
Imóveis (14) 3263 
1118/ (14) 99781 2567 

VENDO APARTA-
MENTO no Edifício 
Orígenes Lessa, último 
andar, com armários 
embutidos nos quartos, 
nos banheiros e na 
cozinha. Banheiros 
com box de vidros 
temperados. A varanda 
gourmet fechada 
com vidros tempera-
dos. 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/ chur-
rasqueira, lavanderia 
coberta, garagem para 
02 carros. Valor R$ 
270,000.00(negociável). 
Aceita fi nanciamento. 
Tratar: (14) 99821-7389 
ou (14) 99184-2567

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

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

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

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

RESIDÊNCIA VENDA: 
160 m²,3 quartos, 
sendo 1 suíte Sala 
estar e jantar, Cozinha, 
Banheiro, social, 
Garagem para 2 carros 
Área de lazer com 
churrasqueira, lavabo 
e Lavanderia Adriano 
Cian – Consultor de 
Imóvel Tel. 99126 5928

VENDE-SE CASA pré 
moldada de madeira c/ 
excelente acabamentos 
e terreno amplo, 3 
quartos sendo uma 
suíte, banheiro social, 
sala ampla, cozinha, 
área de serviço c/ 
tanque, área de cozinha 
e banheiro c/ porcela-
nato e revestimento, 
construção com 413m². 
Valor R$ 390,000.00. 
Aceita casa de menor 
valor como parte do 
pagamento. Tratar com 
Magno Ferreira cel: 
99795-2449

VENDO CASA de 3 
quartos, copa, cozinha, 
sala , garagem pra dois 
carros, churrasqueira, 
cozinha e lavanderia e 
dispensa nos fundos. 
Fica na cecap. Contato 
Magno Ferreira 99795-
2449. Valor 168,000.00

RESIDÊNCIAS
ALUGA

CASA  – Centro 
– 1 quarto,1 banh. 
R$ 490,00. Cód 
02698/02699. IMOB 
21. Telefones: (14 
99728 – 1313/ 3263 
– 0021) site: www.
imobiliaira21lp.
com.br

CASA – Centro – 3 
quartos sendo 1 
suíte, 2 salas, 1 coz, 
1 banh, 1 lavanderia, 
1 copa, 1 garag. R$ 
800,00. Cód 02400. 
IMOB 21. Telefones: 
(14 99728 – 1313/ 
3263 – 0021) site: 
www.imobiliaira21lp.
com.br     

CASA – Centro – 2 
quartos sendo 1 
suíte, 1 sala, 1 copa, 
1 garag, 2 banh, 1 ga-
rag descob,residência 
( R$ 800,00  ) comer-
cio ( R$ 1.800,00 ). 
Cód 02750. IMOB 21. 
Telefones: (14 99728 
– 1313/ 3263 – 0021) 
site: www.imobiliai-
ra21lp.com.br

CASA – Cruzeiro – 3 
quartos, 1 sala, 1 coz, 
1 banh, 1 lavanderia, 
garag p/ 3 carros. R$ 
880,00. Cód  02569. 
IMOB 21. Telefones: 
(14 99728 – 1313/ 
3263 – 0021) site: 
www.imobiliaira21lp.
com.br

CASA – Centro – 2 
quartos sendo 1 suíte, 
1 copa, 1 coz, 1 banh 
social, 1 lavanderia, 
churrasq,quintal 
amplo. R$ 990,00. 
Cód 02749. IMOB 21. 
Telefones: (14 99728 
– 1313/ 3263 – 0021) 
site: www.imobiliai-
ra21lp.com.br
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Classifi cados

CHÁCARAS/SÍTIOS
VENDA

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS 
COMERCIAIS

TERRENOS
VENDA

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

CASA – Jd. Europa 
– 2 quartos sendo 1 
suíte, 1 sala, 1 coz, 1 
lavanderia, 1 banh c/ 
gabinete, 2 garag cob, 
quintal. R$ 1.200,00. 
Cód 02511. IMOB 21. 
Telefones: (14 99728 
– 1313/ 3263 – 0021) 
site: www.imobiliai-
ra21lp.com.br

CASA - Monte Azul 
– 2 quartos sendo 1 
suíte, 1 sala,  1 coz,  1 
lavanderia, deposito, 
2 banh, churrasq. R$ 
1.500,00. Cód 02392. 
IMOB 21. Telefones: 
(14 99728 – 1313/ 
3263 – 0021) site: 
www.imobiliaira21lp.
com.br

CASA – Padre 
Salustio – 2 quartos, 
1 sala, 1 copa,  1 coz, 
1 banh, frente: c/ 2 
portão de comercio (2 
banh, 1 salão grande, 
porta blindex, 1 coz) R$ 
2.000,00 . Cód 02588. 
IMOB 21. Telefones: 
(14 99728 – 1313/ 
3263 – 0021) site: 
www.imobiliaira21lp.
com.br

CASA – Jd. Cruzeiro 
– 3 quartos, 1 sala, 1 
coz, 1 banh, 1 lavan-
deria, 2 garag cob. R$ 
1.300,00. Cód 02687. 
IMOB 21. Telefones: 
(14 99728 – 1313/ 
3263 – 0021) site: 
www.imobiliaira21lp.
com.br

CASA – Ubirama – 3 
quartos sendo 1 suíte, 
1 sala de jantar, 1 
sala de visita, 1 banh, 
1 coz americana, 1 
lavanderia, edícula 
com 1 quarto, 1 banh, 
churrasq, pia, salão, 5 
garagens. R$ 2.200,00. 
Cód 02665. IMOB 21. 
Telefones: (14 99728 
– 1313/ 3263 – 0021) 
site: www.imobiliai-
ra21lp.com.br

CASA – Centro – 4 
quartos sendo 2 
suítes,2 banh, 1 
sala visita, 1 sala de 
jantar, 1 coz planejada, 
piscina, churrasq, 4 
garag. R$ 2.500,00. 
Cód 02610. IMOB 21. 
Telefones: (14 99728 
– 1313/ 3263 – 0021) 
site: www.imobiliai-
ra21lp.com.br

CASA – Antonieta – 3 
quartos, 1 sala, 2 coz, 
3 banh, 1 lavanderia, 
2 garag, edícula com 1 
banh,churrasq,pia,forno 
de lenha. R$ 2.750,00. 
Cód 02629. IMOB 21. 
Telefones: (14 99728 
– 1313 / 3263 – 0021) 
site: www.imobiliai-
ra21lp.com.br

CASA – Centro – 1 
quarto, 1 sala, 1 coz, 
1 banh, 1 lavanderia. 
R$ 660,00. Cód 02710. 
IMOB 21. Telefones: 
(14 99728 – 1313 / 
3263 – 0021) site: 
www.imobiliaira21lp.
com.br

CASA – Centro – 2 
quartos, 1 sala, 
1 copa, 1 banh, 1 
lavanderia, garagem 
para 3 carros, edí-
cula com churrasq, 
pia, salão, 1 banh, 
quintal. R$ 1.200,00. 
Cód 02561. IMOB 
21. Telefones: (14 
99728 – 1313 / 
3263 – 0021) site: 
www.imobiliaira21lp.
com.br

CASA – Centro – 1 
quarto sendo suíte, 3 
salas, 3 banh,1 coz, 
1 lavanderia, gara-
gem, churrasq. R$ 
1.500,00. Cód 02033. 
IMOB 21. Telefones: 
(14 99728 – 1313 / 
3263 – 0021) site: 
www.imobiliaira21lp.
com.br

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

JD JACARANDÁ 
apartamento comple-
to, 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, pre-
ços especiais, alugo 
para 6 e 12 pessoas, 
tratar c/Edna. Tratar 
(14) 99632- 3811 ou 
3264-8064

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

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. Tra-
tar: (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

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, di-
reto com o proprietá-
rio – 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. 

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

JARDIM GRAJAU: 
01 Terreno 275 m² 
R$ 75,000 + parcelas 
Adriano Cian – Consul-
tor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928

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

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

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

PLANALTO, TERRE-
NA de esquina, próxi-
mo a rotatória, terreno 
com 450,56m². Adriano 
Cian – Consultor de 
Imóvel Tel. (14)99126 
5928

VENDO UM terreno de 
200m² R$ 125.000,000. 
Jd. Europa parte alta. 
Adriano Cian – Con-
sultor de Imóvel Tel. 
(14)99126 5928

ANTONIETA 
I:VENDO um 
terreno de 300m², 
R$135.000,00. Adriano 
Cian – Consultor de 
Imóvel Tel. (14)99126 
5928

ITAMARATY. PARTE 
alta . Vendo dois ter-
renos planos e juntos 
521m² cada, total 
1042m²( vendo junto ou 
separado) Adriano Cian 
– Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928

JD EUROPA – vendo 
terreno parte alta, 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 ANTONIO 
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. 
Interessados tratar no 
Telefone (14)99725-
2619.

TERRENO GRAN-
VILLE Excelente 
terreno plano com 
1.020m². Consult Imó-
veis 14-3263-1118

TERRENO RES. 
Antonio Lorenzetti 
Filho (ALF) apenas 
R$ 88.200,00. Entre 
em contato e confi ra 
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 Baptis-
tela, lote 15, quadra 26, 
221,85m², R$90.000,00. 
Tratar: (14) 99118-9928.

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

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

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

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

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

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

TERRENO JD. 
Planalto Comercial 
R$ 190.000,00 – 
450,56m² Aceita 
Financiamento Con-
sult Imóveis (14)3263 
1118/99781 2567

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

SPAZIO VERDE 
Terreno, Quitado com 
300m²,  localizado na 
parte alta, exce-
lente 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 cida-
de. Ótimo preço R$ 
150,00 mensais. Tra-
ta: (14) 99752-3588 
ou (14) 99652-5834
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Sociedade

Priscila e Fernando, no Baile dos 
Namorados do CEM 

Diogo e Fabiana, no Baile dos 
Namorados do CEM

Ana Elisa e Ricardo, no Baile dos 
Namorados do CEM

Valéria e Juliano, no Baile dos 
Namorados do CEM

Natália e David, no Baile dos 
Namorados do CEM

Denilson e Lucimari, no Baile dos 
Namorados do CEM

Renato e Letícia, no Baile dos 
Namorados do CEM 

Malu e Hebert, no Baile dos 
Namorados do CEM 

Claudilene e Rogério, no Baile dos 
Namorados do CEM 
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No último sábado (8), o Clube Esportivo Marimbondo, em Lençóis Paulista, realizou mais um 
animado Baile dos Namorados. Veja quem marcou presença nas fotos da Cíntia Fotografias!

APAGANDO AS VELINHAS - A linda Stephany 
Oliveira completou mais um ano de vida nessa 
sexta-feira (14) e recebeu os parabéns dos pais, 
Américo e Dayani, e de toda a família. Felicidades!

DIA DE FESTA - Ricardo Alessandro Oliveira 
aniversaria neste sábado (15) e comemora a 
data com a esposa Micheli, as filhas, Monique e 
Micaelli, e toda a família. Muitos anos de vida!

RÁ-TIM-BUM - O pequeno Pedro Caversan faz 
três aninhos amanhã (16) e festeja ao lado de 
toda a família, especialmente dos pais, Rogério e 
Claudilene, e da irmãzinha Isadora. Saúde e paz!

ANUNCIE
3269-3311

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL
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REENCONTRO - O 
último sábado (8) foi 
especial para um grupo 
de formandos da turma 
de 1999 da escola Idalina 
Canova de Barros. Depois 
de 20 anos, os amigos 
se reuniram para matar 
a saudade e relembrar 
os tempos de escola. 
O encontro aconteceu 
na Chácara Dadu, em 
Lençóis Paulista.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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